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BAŞKANIN MESAJI 
 

Değerli üyelerimiz, 

2015 Ocak ayında Genel Kurul’da yapılan seçim ile yönetimini devraldığımız derneğimiz için 2 yıldan 

beri hizmet vermekteyiz. Tüm yönetim kurulu adına, gönüllü olarak yürüttüğümüz bu sürecin hem 

verimli, hem yorucu, hem de çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. 

Dernekler yapıları ve hukuki yükümlülükleri açından idaresi karmaşık kurumlar. Bu yapıyı hem 

olabilecek en doğru ve şeffaf bir şekilde yürütmek, hem de bizden sonraki yönetimlere eksikleri 

tamamlanmış, oturmuş bir dernek bırakabilmek, geçirdiğimiz bir senelik süreçte önemli 

amaçlarımızdandı. Öte yandan, her zaman için Sabancı Üniversitesi mezunları olarak önceliğimiz, 

birbiri ile iletişim halinde, birbirini besleyen ve geliştiren bir camia olabilmek. Bu amaçla geçtiğimiz iki 

yıl içinde sayısız etkinlik düzenleyerek maksimum sayıda mezuna dokunabilmeye çalıştık. Etkinliklere 

katılan ve bizleri bu amacımızı gerçekleştirme yolunda destekleyen tüm üyelerimize teşekkür borç 

biliriz. 

Henüz genç olan üniversitemiz ve derneğimiz için mezunlarımız arasında aidiyet kültürünü geliştirmek 

umutlu, ancak uzun bir yolculuk.  Bizler bu yolculuğun iki yılını elimizden geldiğince verimli geçirmeye 

çalıştık. 

Okuyacağınız faaliyet raporunda 2015-16 dönemindeki dernek çalışmalarını ve maddi konulardaki 

gelişmeleri bulabilirsiniz. Detayını merak ettiğiniz her konuda derneğimizle iletişime geçebilirsiniz. 

SÜMED’in daha da ileriye taşındığı dönemleri birlikte deneyimleyebilmek umuduyla. 

Yönetim Kurulu adına, 

 

Zeynep Bahar 
Yönetim Kurulu Başkanı 
SÜMED   
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2015-2016 YÖNETİM KURULU 
 

Görevi Adı-Soyadı Mezun Olduğu Fakülte Mezuniye
t Yılı 

Yön. Kur. Başkanı Zeynep Bahar Çelik Sanat ve Sos. Bil. Fak. 2003 

Yön. Kur. Bşk. Yard. Meryem Kösehasanoğulları Sanat ve Sos. Bil. Fak. 2009 

Sekreter Sevda Baysal Yönetim Bil. Fakültesi 2013 

Sayman Nihat Berk Öztürk Müh. ve Doğa Bil. Fak. 2013 

Yön. Kur. Üyesi Barış Altop Müh. ve Doğa Bil. Fak. 2007 

Yön. Kur. Y. Üyesi Arda Kuzu Müh. ve Doğa Bil. Fak. 2007 

Yön. Kur. Y. Üyesi Sezin Eremekdar Üstünsoy Yönetim Bil. Fakültesi 2009 

Denet. Kur. Üyesi Arzu Bolgül Sanat ve Sos. Bil. Fak. 2005 

Denet. Kur. Üyesi Ayşe Çakmak Korzay Yönetim Bil. Fakültesi 2011 

Denet. Kur. Üyesi Deniz Korzay Yönetim Bil. Fakültesi 2011 

Denet. Kur. Y. Üyesi Muhterem Balcı Yönetim Bil. Fakültesi 2011 

Denet. Kur. Y. Üyesi Mükerrem Aydoğan Yönetim Bil. Fakültesi 2010 

Disip. Kur. Üyesi Tevfik Tacar Sanat ve Sos. Bil. Fak. 2010 

Disip. Kur. Üyesi Ahmet Barış Yıldırım Müh. ve Doğa Bil. Fak. 2014 

Disip. Kur. Y.Üyesi Cemal Akarsu Müh. ve Doğa Bil. Fak. 2009 

Disip. Kur. Y.Üyesi Berk Eremekdar Yönetim Bil. Fakültesi 2014 

 

* Güncel Yönetim Kurulu listemiz yukarıda bilgilerinize sunulmuştur.  
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ÇALIŞANLARIMIZ 

 
 

Tuğçe Kalyoncu 
Nisan 2015 - … 

 

 

 

Yağızhan Uğurlu 
Aralık 2015 - … 
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ÜYELİK 
 

Ocak 2015’e kadar geçerli olan Üniversitemizin tüm mezunlarımıza hediye olarak mezun 

olduklarında ilk SÜMED kayıt ve üyelik ücretini ödeme uygulamasını kaldırarak gönüllü üye olma 

sistemi kurulmuştur. Buna uygun olarak üye başvuru formları yeniden düzenlenmiş ve 2015 yılı 

mezuniyet töreninde bu sistemle ilk üyelerimizi almaya başladık.  

Ocak 2015’ten itibaren geçmiş yıllarda ayrı ayrı tutulmuş olan tüm yazılı üye kayıtları 

toparlanmış ve Dernekler Masası yönetmeliklerine uygun olarak tek bir kaynak olarak listelenmiştir. 

Üyelerimizin üye kayıtlarına dilediği zaman ulaşabilmesi için bir sistem hazırlanmasına karar verilmiş 

ve ilgili seçenekler değerlendirilerek Şubat 2015’ten Haziran 2015’e kadar 4.000’e yakın kayıt yeniden 

düzenlenerek sisteme aktarılmıştır. Temmuz 2015’te altyapısı tamamlanan PortSÜMED üye 

kullanımına açılmıştır. 

PortSÜMED üzerinden her üyemize özel bir profil sayfası hazırlanmış olup üyelerimiz bu sayfa 

üzerinden üyelik bilgilerini, ödeme kayıtlarına ulaşabiliyor ve bekleyen aidat ödemelerini online 

olarak yapabiliyorlar. Ayrıca SÜMED etkinliklerine kayıt ve online ödeme yapabilir, diğer üyelerimizle 

uygulama üzerinden iletişime geçebilir, üyelerimizin ortak çalışma alanlarını, firmalarını, bulunduğu 

şehirleri, iş ilanlarını görüntüleyebilir ve iş ilanı verebilirler 

PortSÜMED’le online bilgi ulaşımına imkan tanımanın yanı sıra mezunlarımızdan yeni üye 

olmak isteyenler PortSÜMED ana sayfası üzerinden kolayca üyelik başvurusu yapabilmekte. 

SÜMED ve üyeleri arasında köprü görevi gören PortSÜMED’in altyapısı tamamlanmış olup 

SÜMED’in birincil bilgi kaynağı olacaktır. Aralık 2016 sonu itibariyle tüm çalışmalarımız sonucu toplam 

üye sayımız 4.256’ya ulaşmış ve 31.484TL online üyelik aidatı toplanmıştır. 

Önceki dönemlerde yeni mezunların, üyelik ücretleri Sabancı Üniversitesi yönetimi tarafından 

karşılanarak, kendilerinden herhangi bir ücret alınmadan, derneğimize üyeliklerinin kabul edilmesi 

söz konusuydu. Yönetimimiz, ilk icraatlarından biri olarak, üniversiteden alınan bu hibeyi koşulsuz 

hale getirmiştir. Böylelikle hem yeni mezunlarımızda aidat ödeme bilinci yaratılması, hem de okul 

yönetimi ile derneğimiz arasındaki bağın güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu ödeme, bağış 

olarak düzenli hale getirilerek SÜMED’e sabit gelir kaynağı yaratılmıştır.  

2015 yılı içerisinde, SÜMED üyeliğinin mezunlarımıza ek faydalar sağlaması, bu ek faydaların 

sayı ve çeşitliliklerinin artırılması ve uzun vadede üye sadakatini pekiştirmesi için yürüttüğümüz 

çalışmalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 
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Port SÜMED 
Üyelerimizin, aidat ödemeleri de dahil olmak üzere, tüm üyelik işlemlerini 

kolaylıkla gerçekleştirmeleri, takip etmeleri ve SÜMED üyesi diğer mezunlarla 

iletişime geçebilmeleri için, sumed.org.tr web sitesinden erişilebilen online 

bir platform kurularak, 2015 yılı içerisinde devreye alınmıştır. Bu uygulama 

üzerinden ayrıca üyelerimize toplu veya grup halinde e-posta gönderme 

olanağı da yaratılarak dernek ofisi işleyişi kolaylaştırılmıştır.  

 

Üye Kartları 
Uzun süredir aidatını ödeyen üyelerimize kartlarının ulaştırılmamasının ve 

çeşitli avantajlar için anlaşılan firmalarla olan uygulamalarda yaşanan 

tutarsızlıkların önüne geçebilmek için bir kart basım makinesi alınmış ve 

üyelerimize kartlarının gönderilmesine yeniden başlanmıştır. 

 

SSM Dostu Uygulaması 
SSM Dostu, S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) üyelik programıdır. SSM Dostu 

üyeler, içinde bulunulan yıl boyunca müzeyi ücretsiz gezme, düzenlenen tüm 

yan etkinliklere katılma imkânını elde etmektedir. SSM ile yapılan anlaşma 

kapsamında, bu ayrıcalıklardan yıllık aidatını ödeyen SÜMED üyelerinin de 

faydalanmaları için, SÜMED Üyelik Kartlarına SSM Dostu Üyelik Kartı özelliği 

eklenmiştir. 

 

Etkinliklerde İndirimler 
Yıl boyunca tüm mezunlarımızla bir araya gelebilmek için derneğimiz tarafından 

bir dizi etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde, yönetim kurulumuzun aldığı 

kararla, üyelerimize çeşitli oranlarda indirim uygulanmış, SÜMED üyesi olmayan 

mezunlarımıza da aidatlarını ödeyerek üye olma imkânı sağlanarak üye 

sayımızın artırılması hedeflenmiştir.  
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ETKİNLİKLER 2016 
 

SÜMED 2015 - 2016 Yönetim Kurulu olarak mezunlarımızın gözündeki “üzerinde ölü toprağı 

bulunan“ dernek algısını değiştirmek öncelikli hedeflerimizdendi. Bu bağlamda da Etkinlikler başlığı 

en çok önem verdiğimiz konulardandı.  

Etkinliklerin yapılmasındaki bize göre en önemli 5 neden aşağıdaki gibidir: 

1- Canlılık & Hareketlilik & Algıda Yenilenme – derneğimize canlılık ve hareketlilik getirip 

mezunlarımızın gözündeki SÜMED algısını yenilemek için çok sık ama farklı konseptlerde ve 

lokasyonlarda etkinlikler yapıldı. 

2- Aidiyet duygusu ve insan kazanımı & Etkileşim – mezunlarımızla birebir iletişim kurma şansı 

yakaladığımız etkinliklerimizde tek tek katılımcı mezunlarımıza kendimizi anlatarak SÜMED e 

aidiyet duygusunun oluşturulması hedeflendi. 

3- Gelenekselleşmek – bir derneğin en çok isteyebileceği şey geleneksel bir aktivitesinin 

olmasıdır. Bizler bunun ilk adımı olarak REPROM’u belirledik. İki senedir düzenli olarak 

yarattığımız bu geleneğimizi sürdürdük. 

4- Prestij sağlamak – SÜMED’in diğer mezun derneklerinin arasında yerini alıp güzel bir algı 

oluşturması için ihtiyacımız olan prestij etkinliğimiz birincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası 

Mezun Dernekleri Konferansı oldu. Diğer mezun dernekleri ile buluştuğumuz ve Türkiye’de 

bir ilki gerçekleştirdiğimiz bu konferans ile SÜMED diğer dernekler arasındaki prestijli yerini 

almıştır. Aynı zamanda, her yıl olduğu gibi 2016 yılında da Sabancı Üniversitesi Uluslararası 

Danışman Kurulunun seçkin üyelerinden birinin verdiği konferansa ev sahipliği yapmamız da 

bir diğer seçkin etkinliğimiz olmuştur. 

5- Gelir Amacı– Dernek etkinlikleri çoğu dernekte gelir elde etme amacı ile de yapılır. 2015-16 

yönetim kurulu döneminde hiçbir etkinliğimizde kâr amacı gütmedik, bununla birlikte 

gelecekte yapılacak etkinliklerin derneğin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacına hizmet 

edebileceği zemini yarattık. Nitekim son etkinliğimizde kâr elde etmemiz bunun bir 

göstergesidir. SÜMED artık etkinlikler başlığında uygun zeminini oluşturmuştur. 

Birbirinden farklı konsept ve lokasyonlarda gerçekleştirilen aktivitelerle mezunlarımıza 

olabildiğince geniş bir yelpaze sunarak çok sayıda ve birbirinden farklı tercihleri olan mezunlarımıza 

ulaşmayı hedefledik. Bunu yaparken zaman içinde mezunlarımızın gözündeki SÜMED algısının yavaş 

yavaş değişmeye başladığını fark ettik. “SÜMED burada ve üyeleri için bir şeyler yapıyor” algısını 

büyük ölçüde oluşturduk. Yaptığımız etkinlikler tamamen mezunlarımızın katılım durumuna göre 

şekillenmiştir. Yapılan etkinlikleri başlıklar halinde toparlarsak: 

1. AFTERWORK – 9 etkinlik 

2. KAHVALTI – 6 etkinlik 

3. REKTÖRLE ÖĞLE BULUŞMALARI – 8 etkinlik 

4. GEZİ – 7 etkinlik 

5. REPROM – 2 etkinlik 

6. İFTAR – 2 etkinlik 

7. 1.ULUSLARARASI MEZUN DERNEKLERİ KONFERANSI – 1 etkinlik 

8. MASTERGAMES 2015 – 1 etkinlik 

9. IBO – 1 etkinlik 

10. AİLE ŞİRKETLERİ ODAK GRUP TOPLANTISI – 1 etkinlik 
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- Toplam 38 etkinlik  

- Yaz ayları hariç ayda ortalama 3 etkinlik 

- 10 ile 220 kişi arasında değişen katılımcı sayısı 

Zaman içinde hem Mastergames hem de Uluslararası konferansımız ile diğer derneklerle 

kurduğumuz ilişkiler bizlere birlikte aktivite yapma fırsatı da doğurdu. En büyük motivasyonumuz bir 

etkinliğimizde gördüğümüz üyelerimizi diğer etkinliklerde de görmek oldu. 

Bahsi geçen etkinliklerde ve bunlara ek olarak birçok platformda da stand kurarak SÜMED’i 

tanıtma, ürün satışı ya da üyelik başvuruları gibi aktivitelerimizi gerçekleştirdik. (CIP kermesleri, bahar 

şenlikleri, mezuniyet törenleri ve baloları, vb..)  

Ayrıca hem yeni mezun arkadaşlarımızla tanışmak hem de gelir kaynaklarını çeşitlendirmek 

amacıyla kep cüppe, yıllık, mezuniyet balo organizasyonlarını üstlendik.  
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ETKİNLİKLERİMİZDEN BAZI FOTOĞRAFLAR 

Kahvaltılar 

   
 

Öğle Yemeği Buluşmaları 

   
 

Geziler 

   
 

AfterWork Buluşmaları 

   
 

Re-Prom 
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ALGI YÖNETİMİ 

2015 yılında yönetime geldiğimiz dönemde derneğe dair tespit ettiğimiz en önemli sıkıntılardan bir, 

mezunlar ve üyelerin SÜMED’in yaşar ve işler durumda olduğundan haberdar olmamaları idi. İlk 

hedef katılımcı sayısını baz almadan olabildiğince çok etkinlik yaparak üyelerin ve mezunların 

gözünde bir varlık algısı yaratabilmekti. Sık yapılan etkinlikler sonucunda bu amaca büyük ölçüde 

ulaşıldı. Etkinliklere katılan üyelerimizin bir çoğu takip eden etkinliklere ya da gezilere katıldılar. 

Böylelikle düzenli olarak SÜMED etkinliklerini takip eden bir üye grubu oluşmuş oldu. İlerleyen 

yıllarda etkinliklerin sıklığı kadar farklı alanlara yayılması ve üyelerden alınan geri bildirimlerle 

çeşitlendirilmesi önerilmektedir.  

Mezunlar ve üyeler arasında en çok sıkıntı yaşanan konulardan bir de SÜMED ile Sabancı Üniversitesi 

Mezunlar Ofisi arasındaki farkın algılanmaması idi. Bu problemi tespit ederek çözümüne yönelik 

birçok girişimde bulunuldu.  İşler durumda bir web sitesi bulunmadığı için yeni bir web sitesi 

tasarlanmış ve işletime sokulmuştur. Özellikle mail adresleri alt yapısının sabanciuniv.edu altından 

sumed.org.tr’ye taşınması önemli bir adımdı. Buna ek olarak Mezunlar Ofisinin yaptığı etkinliklerde 

küçük organizatör pozisyonundan katılımcı pozisyonuna da geçildi.  

Mezuniyet sınıfı iletişimleri SÜMED adıyla ve kendi web ve sosyal medya platformlarımız üzerinden 

yürütülmesi ve kep/cübbe denemeleri, Balo ve yıllık organizasyonu konularında mezuniyet sınıfına 

organizatör olarak destek verilmesi kanalıyla potansiyel üyelerimizle ilişkimiz güçlendirildi.  

Bunun yanı sıra günümüzde sosyal medya kullanımının çok yüksek olması ve mezunlar ve üyelere 

ulaşmanın en verimli yolunun sosyal medya olması nedeni ile sosyal medya hesapları aktive edilmiş, 

olmayanlar açılmış ve hepsi /sumedofficial adı ile yenilenmiştir. Sosyal medyadaki paylaşımlarımızın 

sıklığı ve içeriği ile yüksek oranda takipçi toplanmış ve bu anlamda da SÜMED’in dışarıdan takip ve 

algısına katkı sağlanmıştır.  

KURUMSALLAŞMA  

2015-16 Yönetim Kurulu olarak stratejik yönetim ve önceliklendirme yaklaşımı benimsendi. 

Sabancı Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektör ve Genel 

Sekreteri ile toplantılar yapılarak gelişmeler ve görüşler paylaşıldı, üst yönetimler düzeyinde iletişimin 

sürekliliği sağlandı.  Sabancı Üniversitesi ile derneğimiz arasındaki ilişkileri düzenleyen SÜ-SÜMED 

protokol; 2015 yılında yönetimimizin ilk icraatlarından biri olarak, derneğimiz aleyhine sonuçlar 

doğurabileceğinden endişe ettiğimiz maddeler çıkarılarak revize edilmiştir. 

Yönetim Kurulu toplantılarının sıklığı, düzeni, gündem belirleme ve tutanak tutma biçimleri oturtuldu 

ve karar defterlerinin düzeni garanti altına alındı. Ofis çalışanları ve iş tanımları ile ilgili düzenlemeler 

yapıldı.  Hedef belirleme ve performans değerlendirme sistemlerine geçildi.  

Önde gelen mezun dernekleri ile kıyaslama görüşmeleri yapıldı, ortak ihtiyaçların anlaşılması 

dolayısıyla 1. Uluslararası Mezun Dernekleri konferansı organizasyonu ve ev sahipliği yapıldı. 

Akabinde oluşan Mezun Dernekleri platformu halen etkin bir şekilde çalışmakta ve ortak çalışmalarla 

ilgili gelişmelere ön ayak olunmaktadır.  

Derneğin resmi işleyişinin aksamamasını sağlamak adına hukuk danışmanları ile dönemsel sözleşme 

imzalandı. Dernek arşivinin düzeni, yasal zorunluluk olan defterler gözden geçirildi. Dernekler 

işleyişine dair usuller konusunda bilgi edinildi.  
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MALİ İŞLER 

Dernek teslim aldığımız dönemde dağınık bir hesap yapısına ve birçok belgelenmemiş borca sahipti. 

Öncelikle derneğe gereksiz masraf getiren ve kullanılmayan hesaplar kapatıldı. Uzun yıllar boyunca 

kullanılmayan ancak aylık ödemeleri yapılan telefon numaraları tespit edildi ve kapatıldı. Alınmakta 

olan yüksek meblağlı danışmanlık hizmetine son verildi. Personel konusunda derneğin ihtiyaçları göz 

edilerek yenilikler yapıldı.  

Sabancı Vakfı ile görüşmeler yapılarak belirlenmiş bir strateji doğrultusunda destek istendi. SÜMED 

tarihinde ilk kez Sabancı Vakfı’ndan alınan destek ile birçok girişimde bulunulmasının yanı sıra eskiye 

dair tüm borçlar kapatılarak dernek borçsuz bir hale getirildi.  

Yasal zorunluluk olan üyelerin aidat borcu hatırlatmaları PORTSÜMED üzerinden yapıldı. Borçlarını 

görüntüleyebilmeleri, daha kolay ödeme taksitlendirme imkânı sağlandı.  

Yeni üyelerin aidat ödeme alışkanlığı edinmesine yönelik önlemler alındı.  

Derneğin resmi işleyişinin aksamamasını sağlamak adına yeni bir mali müşavir ile sözleşmeler 

imzalandı. Mevzuata uygun işlem yapılması, açıklanamayacak işlem yapılmaması konuları 

önceliklendirildi. Mali Raporlama konusunda iyileştirme başladı. 

PORTSÜMED hizmetinin sağlayıcı olan Raklet firmasından sponsorluk alınarak 8 aylık ücretsiz kullanım 

sağlandı. 

Etkinliklerden derneğe gelir yaratılmasına ilişkin zemin hazırlandı.  

İktisadi işletmenin geçmişe dönük borçları kapatıldı, çalışma biçimi ve gelir kaynakları çeşitlendirildi 

ve amacına uygun olarak kâr geçmesi kanalıyla derneğe bağış yapabilmesine uygun zemin hazırlandı.  
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İKTİSADİ İŞLETME 
 

2015 başında İktisadi işletmenin de mali düzenlemelerinde sıkıntılar, çeşitli borçları, ürün gamı ve 

stok sayımı sorunları vardı. Bu konulara odaklanarak:   

 SÜ kampüsünde yer alan Gift shop ürün gamını genişlettik 

 Şeffaf bir işletim için stok sayımı yapıldı,  girdi-çıktıları kayıt altında tutabilmek için adisyon 

sistemine geçildi. 

 Sakıp Sabancı Müzesi’nde yer alan standın etkin kullanımını başlattık.  

 İktisadi işletme işlerine odaklanmak üzere ayrı bir iş tanımı ve pozisyon oluşturarak personel 

alımı yaptık.  

 Online satış kanallarından satış yapılarak kampüs ve İstanbul dışı ürün satışı yapılabilmesinin 

yolu açıldı. 

 İşbirliklerimiz kanalıyla logolu ürünlerin toplu üretiminde aracılık edilmesi yoluna gidilerek 

Sabancı Üniversitesi’nden toplu iş alınmaya başlandı. Aynı hizmetin tedarikçi havuzlarına 

girerek Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding şirketlerine de verilebilmesi için girişimlerde 

bulunuldu.  

 Sabancı Üniversitesi mezuniyet sınıfının yıllık ve balo işlerinde organizatörlük yapılmaya 

başlandı. 

Tüm bu girişimlerin sonucunda dernek iktisadi işletmesi borçlu bir işletmeden çıkıp kar getiren ve 

düzenli çalışan bir işletme haline geldi. 
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