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1. GİRİŞ
Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği 13 Ocak 2013 tarihinde Olağan seçimli Genel Kurulunu
yaparak başta Yönetim Organlarını iki yıl süre ile seçmiştir.
Bu çerçevede Genel Kurul tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulumuz tüzüğümüzdeki
misyonları çerçevesinde dört ana hedef belirlemiştir:
1. BİLMED üyelerine kendilerini ayrıcalıklı hissettirmek
2. Bilkent Üniversitesi ile işbirliği modeli geliştirmek
3. BİLMED’in kurumsal yapısını güçlendirmek
4. Mezunlar ile iletişim kanallarını güçlendirmek, çeşitlendirmek
Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda kendi içerisinde görev
dağılımı yapmış, gereken alanlarda dışarıdan hizmet sağlama yöntemiyle geçtiğimiz iki yıl
boyunca çalışmalarını sürdürmüştür.
Yönetim kurulumuz 2013-2014 döneminde üyelerimizi kendilerini ayrıcalıklı hissetmeleri
amacı doğrultusunda bir sosyal ve kültürel faaliyet politikası benimsemiştir. Bu bağlamda,
pek çok etkinliklerimiz aidat yükümlülüğü olmayan üyelerimize ücretsiz ve/veya çok özel
indirimlerle sunulmuştur.
Dernek üyeleri arasında kesintisiz iletişim sağlayabilmelerine yönelik tüm iletişim kanalları
göz önünde bulundurularak “Bilkentli Dayanışması”nın artırılmasına hizmet edecek tüm
uygulamalar hayata geçirilmiştir.
Yönetim Kurulumuz, göreve geldikten sonra faaliyetlerin düzenli ve planlı yapılabilmesini
teminen çalışma komiteleri kurulmasını kararlaştırmış, bu çerçevede gerek Yönetim
Organlarımızın üyeleri gerekse BILMED Gönüllüleri arasından sorumluları belirlemiştir. Bu
çalışmalar Dernek faaliyetlerinin artmasına, çeşitlendirilmesine ve katılımın artırılmasına
hizmet etmiştir.
Bu çerçevede BILMED faaliyetleri aşağıdaki çalışma komiteleri vasıtasıyla yürütülmüştür:
•
•
•
•
•
•
•

Eğitim Komitesi
İletişim Komitesi
Sosyal Faaliyetler Komitesi
Kültür ve Sanat Komitesi
Sosyal Sorumluluk ve Burs Komitesi
Sosyal Araştırmalar Komitesi
Tüzük Komitesi

Yeni dönemde çalışma gruplarının çeşitlendirilmesi
sağlanması hedeflenmektedir.

ve daha fazla gönüllü katılımın

Üye bilgi sistemimizin yenilenmesi, web sayfamızın yenilenmesi, sosyal medya mecralarında
Derneğimizin kurumsal olarak yer alması sağlanmıştır. Dernek etkinliklerini ve haber niteliği
taşıyan duyurularımızın sizlere daha sağlıklı ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan sistemler
araştırılmış ve en verimli olacağı öngörülen uygulamalar hayata geçirilmiştir. Üye iletişim
bilgilerinin güncellenmesine yönelik yeni projeler üretilmiş ve olumlu dönüşlerin alınması
sağlanmıştır.
Üyelerimizden gelen her geri bildirim titizlikle değerlendirilmiş, sorunlara uygun çözüm
önerileri geliştirilmiş, gerçekleştirilmesi mümkün olan her öneri Derneğimizde hayat
bulmuştur. Yönetim Kurulumuz göreve geldiği ilk günden itibaren üyelerimize ve
mezunlarımıza karşı sorumluluklarının bilincinde olarak çoğulcu ve şeffaf bir yaklaşımla

4

Derneğimizin hep beraber daha ileriye taşınabilmesi için büyük çaba içerisinde olmuştur. Bu
çalışmalar yerini bulmuş, üyelerimizden ve mezunlarımızdan olumlu geri dönüşlerin alınması
sağlanmıştır.
Üniversitemiz yönetimi ile ilişkilerimiz geçmişte olduğu gibi özenle sürdürülmüş,
Üniversitemizde düzenlenen tüm etkinliklerde Üniversitemizin ve Derneğimizin tanıtım ve
temsili görevleri titizlikle yerine getirilmiştir.
BİLMED, üye iş yerleri çalışması ve Üniversitemiz ile koordineli olarak üyelerine çeşitli
indirim ve avantaj sunmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede sosyal
medya başta olmak üzere çeşitli kanallarla bu avantajlar, kampanyalar özelliklere
üyelerimize yönelik olarak sürdürülmektedir.
AvivaSa’dan sağlanmış olan ve Derneğimize önemli gelir imkanı da sağlayan Bireysel
Emeklilik çalışması da devam etmektedir.
Görüşmeleri 2013 yılında başlayan Sigorta avantajları sağlayacak yeni bir çalışma
sonuçlandırılmış ve ERGO Sigorta (LİNZ Sigorta) ile yapılan bir işbirliği sözleşmesi ile “Sağlık
Sigortası” başlığı altında üyelerimize çeşitli avantajlar sağlanmıştır.
Diğer taraftan 2013 yılında tüm üyelerimize yönelik 2014 yılı takvimi hazırlatılmış, aidat
yükümlüğü olmayan üyelerimiz için de ayrıca küçük not defterleri bastırılarak adreslere
postalanmıştır.
2. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği
2.1. Üyelik Hizmetleri
2013-2014 faaliyet döneminde toplam 98 kişi yeni üye olurken, 101 kişi üyelikten
ayrılmıştır. 2014 sonu itibariyle üye sayımız 3.710 kişidir. 2013 ve 2014 yılında istifa eden
üyelerimizin üyelikten ayrılma gerekçeleri incelendiğinde çok önemli bir kısmın 2013 seçimi
nedeniyle üye olduklarını ve Dernek üyeliğine devam etmek istemedikleri tespit edilmiştir.
Diğer bir bölümünün ise geçmiş yıllara ait ödenti yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra
üyeliklerini sonlandırdıkları görülmüştür. Bu durum aidat tahsilat çalışmalarının etkin
yürütülmesinden kaynaklanan bir sonuçtur.
Yönetim
Kurulumuz
2013
yılı
sonunda
üyelikler
konusunda
yapmış
olduğu
değerlendirmelerde yeni üye kazanımının azalması, aidat tahsilatlarının nisbi olarak azalması
konularında 2014 yılına yönelik yeni çalışmalar yapılmasına karar vermiştir. Özellikle yeni
mezun olan Bilkentlilere yönelik çalışmaların 2014 ilkbahar aylarında başlatılması, eski
mezunlara yönelik üyelik kampanyaları yapılması, başarılı sonuçlar alınan Dernek
Faaliyetlerinde üye ve mezun ayrımının yapılmasına devam edilmesi, üyelere yönelik farklı
avantajlar sağlanmasına yönelik bir strateji çalışmasının 2014 yılı başında yürürlüğe
sokulması kararlaştırılmıştır.
2014 sonu itibarıyla yapılan tüm çalışmalar sonuç vermiş gerek yeni üye kazanımında
gerekse aidat tahsilat oranlarında dikkate değer bir artış sağlanmıştır.
2.2. BİLMED Temsilcilikleri:
BILMED geleneksel olarak faaliyetlerini İstanbul ve Ankara’da sürdürmektedir. Ancak başta
İzmir olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetler yapma gayretindedir. Bu faaliyetler
BILMED temsilci üyelerimiz vasıtasıyla organize edilmekte, o ilde ya da bölgede yaşayan
Bilkentlilerin birbirleri ile tanışmalarına, iletişim içerisinde olması hedeflenmektedir.
Türkiye’deki faaliyetler dışında uzun yıllar sonra yeniden Washington D.C.’de BILMED D.C.
faaliyete geçmiş ve organizasyonlara başlanmıştır.
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2.3. BILMED Ofisleri ve Personel Yapısı:
İstanbul’daki Dernek merkezimizde çalışan personelin 2012 yılında görevinden
ayrılmasından sonra boş kalan ofisimize yeniden istihdam sağlamak amacıyla gerek
Derneğimizin kendi kanalları gerekse profesyonel insan kaynakları firmaları ile çalışmalar
yürütülmüştür. Yönetim Kurulumuzca belirlenen iş tanımı çerçevesinde maliyet ve insan
kaynağı ilişkisi sağlıklı olarak kurulamadığından İstanbul ofisine yönelik istihdam henüz
sağlanamamıştır.
Yönetim Kurulumuz diğer taraftan Dernek merkezimizin bulunduğu binanın Doğal Afetler
yasası çerçevesinde yeniden yapılması konusunun 2013 yılının ikinci yarısından
yoğunlaşması nedeniyle İstanbul Ofisi ile ilgili istihdamın bir süre ertelenmesinin daha doğru
olacağı kanaatiyle süreci geçici olarak askıya almıştır.
Diğer taraftan 2012 Kasım ayında Ankara ofisimizde istihdam edilen Derya Eken Oruç ile
2013 yılında etkin bir çalışma sürecine girilmiş gerek uzun zamandan beri aktif olmayan
Ankara ofisimizin yeniden canlandırılması gerekse Derneğimizin başta üyelik ile ilgili konular
olmak üzere Derneğimizin tüm faaliyetlerine yönelik çalışmalara destek verilmesi
sağlanmıştır.
Ankara ofisimizin etkin faaliyetleriyle, BİLMED hem Bilkent Üniversitesi üst yönetimi
nezdinde hem de dekanlık ve bölümler düzeyinde daha etkin çalışmalar yapmaya devam
etmektedir.
Yönetim Kurulumuz, Derneğimizin kurumsal yapısının geliştirilmesine yönelik olarak Bülent
Kurtaran’ı istihdam ederek Genel Koordinatör görevine getirmiştir. Böylece kurumsal
yapımıza ve faaliyetlerimize yönelik çalışmalarımız ivme kazanmıştır. Ofisimizin bulunduğu
Dekanlık binasında ikinci bir oda tahsisi Öğrenci Dekanımız Sn. Kamer Rodoplu’nun
katkılarıyla sağlanmıştır. Bu nedenle çalışmalarımızda ve evrak düzenimizde önemli
iyileştirmeler sağlanmıştır.
Bilindiği üzere Şemsettin Günaltay Caddesi Arnavut Osman Çıkmazı Sokak Estip Apartmanı
No:106-1 Daire:3 Ayşekadın/Kadıköy/İstanbul adresinde kayıtlı resmi Dernek Merkezimiz ile
ilgili yapısal bazı değişikler söz konusudur.
Yapı olarak eski bir bina olan Dernek merkezimizin bulunduğu bina geçmiş yıllarda
edinilirken yatırım amaçlı olarak da düşünülmüş, yeniden yapılması durumunda Derneğin
maddi kazanç elde edeceği doğru olarak öngörülmüştür.
Geçmiş yıllarda da gündeme gelen ancak 2013 yılının ikinci yarısında somutlaşma evresine
girilen yeniden yapma projeleri Yönetim Kurulumuz tarafından gerek 6306 Sayılı “Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gerekse Derneğimiz menfaatleri
tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler ve 2014 yılı Olağan Genel Kurulu’nun
Yönetim Kurulumuza verdiği yetki ile yasal zorunluluk haline gelen bu yenileme işlemi için
süreç başlatılmıştır. Kadıköy Belediyesi yetkililerinin incelemesi sonucunda bina deprem
yönetmeliğine uygun bulunmamış ve yenilenmesi gerektiği yönünde rapor verilmiştir. İlgili
rapor Kadıköy Kaymakamlığı Tapu Dairesi’nden alınarak yıkım süreci başlatılmıştır. Binanın
yenilenmesi konusunda yüklenici ile gerekli sözleşmeleri yapabilmek amacıyla Derneğimiz
Genel Kurulu’ndan yetki yenilemesine ihtiyaç doğmuştur. Yapım esnasında da Derneğimizin
maddi kayba uğramaması adına yüklenici firmadan kira yardımı alınması söz konusu
olacaktır. Bu konu Genel Kurulumuzun değerlendirme ve takdirlerine sunulmaktadır.
Bina yenilenmesi süresince ve Dernek Merkezimizin İstanbul’da bulunması sebebiyle il
sınırları içerisinde bir adres bildirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu amaçla gerekli
araştırmalar yapılarak teklifler toplanmış ve Beybi Giz Plaza Maslak’ta bulunan e-ofis firması
ile sanal ofis anlaşması sağlanmıştır. Şubat 2015 itibarıyla e-ofis firması ile sözleşme
yapılması öngörülmektedir.
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2.4. BILMED Lokal Girişimleri:
Geçmiş yıllarda olduğu gibi üyelerimizden gelen BILMED Lokallerinin kurulmasına yönelik
girişimler bu dönemde de devam etmiştir. Daha önceki girişimlerden çıkartılan en önemli
sonuç BILMED üyelerinin özel ayrıcalıklarla yararlanabileceği mekânlarla yapılan LOKAL
Anlaşmalarının işletmeci kuruluşlar tarafından süreç esnasında kararlaştırılan esasların
dışında hareket etme eğiliminde olduklarıdır. Bu sebeple 2012 yılında İstanbul’daki girişim
başarısız olmuştur.
Derneğimiz üyelerinin yoğun olarak yaşamakta olduğu İstanbul ve Ankara illeri için başta
üyelerimiz olmak üzere Bilkent camiasının yararlanabileceği Dernek Lokali(leri) kurulması
yönünde hazırlıklara Yönetim Kurulumuz tarafından başlanmış olup, bu hazırlıkların hayata
geçirebilmesini teminen hukuken gerekli olan İktisadi İşletme Kurulması konusunda Genel
Kuruldan yetki talep edilmektedir.
Diğer taraftan Üniversite Yönetimimiz Bilkent Otel içerisinde bulunan restoran, bar ve
kafelerde %30 indirim sağlayarak Derneğimizin faaliyetlerine yardımcı olacak mezunları
istifade edebileceği bir imkan da tanımıştır.
Mezunlarımızın bir araya gelebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir çekim merkezi
yaratmak önceliklerimiz arasındadır. Mezunlarımız arasında dayanışmanın sağlanacağı bir
ortamın üye sayımızı artıracağı bilinciyle çalışmalarımızı sürdürülmekteyiz.
2.5. İdari, Mali ve Hukuki Danışmanlık ve Hizmetler:
BİLMED geçmiş yıllarda olduğu gibi çeşitli konularda dışarıdan profesyonel hizmetler alarak
faaliyetlerini hukuka uygun olarak sürdürmektedir. Bu çerçevede;
• Mali Müşavirlik hizmeti İstanbul’da bulunan Simge Serbest Muhasebecilik ve Mali
Müşavirlik Ltd. Şti.’den
• Dernek ve İdari Konularda Sn. Şükrü Çalkın’dan
• Hukuki konularda ücretsiz olarak İstanbul Barosunda kayıtlı Aka Hukuk Bürosundan
hizmet almayı sürdürmektedir.
Derneğimiz ile Finansbank arasında imzalanan sözleşme gereği 2006 yılından bu yana
sürdürülen Kredi Kartı anlaşması ile mezunlarımızın sözleşme kapsamında edindikleri kredi
kartları ile yaptıkları harcamalar üzerinden hesaplanan tutar her yıl derneğimize
aktarılmaktaydı. Ancak 2014 yılı itibarıyla Finansbank’ın haksız ve bildirimsiz olarak
sözleşmeyi tek taraflı fesh etmesi sonucunda Derneğimiz lehine doğan alacaklarımız için
konusunda uzman bir avukata yetki verilmiş ve dava açılmıştır. Halen devam eden
davamızın 2015 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Haklı gerekçelerimiz
üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda her koşulda dava sonucunda Derneğimiz lehine
bir karar çıkacağı beklenmektedir.
3. BİLMED Çalışma Grupları
3.1. Eğitim Komitesi
Bilkent camiasının ve üyelerimizin iş ve sosyal hayatlarındaki başarılarını arttırma ve
bireysel gelişimlerine katkı vermek amacıyla BİLMED Eğitim Komitesi çalışmalarını
sürdürmektedir.
Geçtiğimiz dönemde Bodro ve SGK Uygulamaları Eğitimi, UFRS Eğitimi, İş Kanunu Eğitimi,
Eğlenceli Eğitimler başlığında Biscotti Mia ve Workshop, Liderlikte 3 P (Pozisyon-PerformansPotansiyel) seminerleri konularında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenmiştir.
Ka Fotoğraf Atölyesi ile Derneğimiz arasında yapılan işbirliği ile Dijital Fotoğraf Çekimi
Teknikleri konusunda seminerler verilmiştir. Yetişkinler için oluşturulan bu etkinliğe dönem
içerisinde 30’u aşkın katılım olmuştur. Fazlı Öztürk eğitmenliğindeki atölyemizde fotoğrafın

7

tarihçesinden başlamak üzere objektifler, diyafram, örtücü, filmler, sensörler, ışık, filtreler,
flaşlar, fotografik kompozisyona kadar pratik ile destekli, temel bilgileri içeren eğitimler
verilmiştir. Dijital ortamda fotoğraf işleme üzerine yapılan seminerimiz yine eğitmen Fazlı
Öztürk tarafından verilmiştir. Katılımcılarımız, çektikleri fotoğraflara doğru ölçülerde
müdahale etme tekniklerini öğrenmişlerdir. Kursiyerlerimiz şehir içi ve şehir dışı çekim
gezilerine katılmışlardır.
Fotoğraf seminerlerimizin bir diğer ayağını Aralık ayı itibarıyla İstanbul’da gerçekleştiriyoruz.
Timurtaş Onan eğitmenliğinde ilk grubumuz çalışmalarına başlamıştır.
Ankara Yelken Kulübü işbirliğinde Amatör Denizcilik Seminerleri düzenlenmiştir. Yaklaşık 15
kişinin katıldığı seminerimiz ertesinde denize ve yelken sporuna ilgi duyan mezunlarımızın
bir araya toplanması için çalışmalarımız sürdürülmektedir.
Denizcilik ve Fotoğraf konularına yönelik Dernek çatısı altında belirli ölçüde ilgi toplanmıştır.
Önümüzdeki dönemde bu iki konu üzerinden kulüpleşme çalışmaları, çeşitli yarışma ve
çekim gezilerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.
Bu dönem gerçekleştirilen eğitim seminerlerine “Etkinliklerimiz (Ocak 2013 – Aralık 2014)”
bölümünde verilmiştir.
3.2. İletişim Komitesi
3.2.1. Yenilenen Web Sitesi:
BİLMED’in 20. yıl hedefine uygun olarak resmi internet sitemiz için geçmiş yıllarda başlatılan
çalışmalar 2013 yılı sonunda tamamlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni web sayfamız
tamamlanmış olup veritabanı ile entegreli olarak kullanılmaya başlanmıştır. Web sitemizin
android ve IOS versiyonlarının oluşturulması, veritabanın üyelerimizin kullanımına daha
geniş bir şekilde açılması gibi çalışmalar da sürdürülmektedir.
3.2.2. Üye Bilgi Sistemi:
Hali hazırda mevcut üye bilgi sistemimiz üzerinden “Who is Where” uygulaması aktif edilmiş
üyelerimizin kullanımına açılmıştır.
Üyelerimizin elektronik ortamda iletişim sağlayabilmelerine olanak sağlayan ve sosyal
medya mecraları ile entegre çalışan bir sistem üzerinde de çalışmalarımız sürdürülmektedir.
2015 yılı içerisinde hayata geçirmeyi planladığımız uygulama ile iş yaşamında Bilkentli
Dayanışması’na önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı sistem üzerinden
Üniversitemiz öğrencileri ile mezunlarımızı bir araya getirme, paylaşımda bulunmalarına da
olanak sağlanacaktır.
3.2.3. Diğer İletişim Kanalları:
2013 yılında Facebook, twitter, linkedin gibi sosyal medya mecralarını kullanarak
üyelerimize ulaşma konusunda önemli mesafeler aldık. Derneğimiz sosyal medya
mecralarında da üyelerimiz, mezunlarımız ve öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip
edilmektedir.
Derneğimizin sosyal medyadaki görünürlüğünü arttırmak ve daha fazla mezun ve Bilkentliye
ulaşmak amacıyla sosyal medya ile ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti alınması konusunda
Medya Gaga firması ile çalışılmaya başlamıştır.
2013 Mayıs ayında Facebook ve Twitter yönetimine başlanmış, haftada ortalama 10
paylaşımla takipçi sayımızın artması sağlanmıştır.
Facebook’da Mayıs 2013 de 1.064 kişi olan takipçi sayımız Aralık 2013 de 4.256 kişi Twitter
da Mayıs 2013 de 2.046 kişi olan takipçi sayımız Aralık 2013 de 3.112 kişi olmuştur.

8

2014 sonu itibariyle Facebook takipçi sayımız hedeflenen 10.000 kişiye yaklaşmıştır. Twitter
da 2014 sonu itibarıyla takipçi sayımız 4.000 kişiye yaklaşmıştır.
2009 yılında kullanıma açılan linkedin üye sayımız Mayıs 2013 2.798 kişiden Ocak 2015
itibarıyla 3869 kişiye ulaşmıştır. Bu iletişim kanalımızda bulunan mezunlarımızın %42’si
ülkemizde yaşamaktadır.
bilkentmezunlari@yahoogroups.com listemizin tanıtımına devam edilmiş hali hazırda 2.176
mezunumuz bu kanal üzerinden iletişimini sürdürmektedir. 2014 yılında listemizde 691
paylaşım gerçekleşmiştir.
Ayrıca düzenli olarak 3 ayda bir e-bülten çıkarılması için çalışmalar başlamış olup, hazırlanan
bültenlerimiz sosyal medya ve e-posta kanalları ile paylaşılmıştır.
BİLMED’in doğrudan e-posta ya da SMS göndererek ulaştığı mezun sayısı yaklaşık 15.000
kişidir. Bu kişilere ait veriler güncel tutulmasına yönelik çalışmalar düzenli olarak devam
etmektedir. Bu yöndeki çalışmalarımızda üye ve mezunlarımıza kolaylık olması bakımından
“Kartvizit Paylaşım” uygulaması hayata geçirilmiş ve kayda değer ölçüde geri dönüşler
alınmıştır.
Telefonla iletişim konusunda Derneğimizde yapılan son yenilik 0.850 455 55 00 numaralı
hattın BİLMED’e tahsis edilmiş olmasıdır. Bundan böyle tüm üyelerimiz ve mezunlarımız
ülkemizin her yerinden ofisimize tek bir numaradan ulaşabilecektir.
3.3. Sosyal Faaliyetler Komitesi
2012 yılında başlanan 5-10-15-20-25 yıllarını dolduran mezunlarımıza yönelik, Mezunlar
Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen “Plaket Töreni ve Yemeği” organizasyonumuzun ikincisi 21
Aralık 2013 tarihinde düzenlenmiş ve 250 mezunumuzun katılımı sağlanmıştır. 2014 yılında
üçüncüsü düzenlenen organizasyonumuza 300 kişinin üzerinde katılım sağlanarak yaklaşık
270 mezunumuzun plaketini alması sağlanmıştır. Her geçen yıl mezunlarımızın artarak
devam eden ilgisine teşekkür ediyor, önümüzdeki yıllarda sayıları binleri bulan katılımlarla
organizasyonlarımızı gerçekleştirebilmeyi diliyoruz.
Derneğimizin kuruluşunun 20. Yıl dönümü münasebetiyle BILMED Sosyal Faaliyetler
Komitesi tarafından, İstanbul ve Ankara’da çeşitli etkinlikler yapılmıştır.
Sosyal Faaliyetler Komitemizin gerçekleştirdiği etkinliklere “Etkinliklerimiz (Ocak 2013 –
Aralık 2014)” bölümünde yer verilmiştir.
3.4. Kültür ve Sanat Komitesi
Bilkent camiasının ve üyelerimizin kültür ve sanat ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla
BİLMED Kültür Sanat Komitesi çalışmalarını sürdürmektedir. 2013-2014 döneminde de
İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen birçok tiyatro, konser, sinema, sergi vb. organizasyonlara
dair duyurular üyelerimizle gerek e-posta yoluyla gerek sosyal medya mecralarımız
vasıtasıyla paylaşılmıştır. Bunların büyük bir bölümü için bilet temini desteği sağlanmıştır.
Özellikle Pasion Turca Organizasyon’un Ankara’da gerçekleştirilen konserlerine üye ve
mezunlarımıza indirimli bilet almaları sağlanmış. Bir çok sinema filmi için ücretsiz gala
gösterimleri üyelerimize ilan edilmiştir.
Bu dönem oluşturulan müzik grubumuz “BİLBAND” çalışmalarına devam ediyor. Çok yakında
İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenecek organizasyonlarda sahne alacaktır. Tamamı
Bilkent Üniversitesi mezunlarından oluşan grubumuz merakla bekleniyor.
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3.5 Sosyal Sorumluluk ve Burs Komitesi
3.5.1. Yardım Projeleri:
Sosyal Sorumluluk ve Burs Komitemize, Konya/Ereğli/Kutören İlköğretim Okulundan gelen
yardım talebi değerlendirilerek mezunlarımızın desteği alınmak suretiyle yardım çalışmaları
başlatılmıştır.
Nisan 2014 itibarıyla üye ve mezunlarımızdan gelen maddi ve ayni yardımlarla Kutören
İlköğretim Okulu’na yönelik yardım çalışmalarımız tamamlanmıştır.
Yapılan Yardımlar:
• Okul sıralarının büyük bölümü yenilenmiştir,
• Öğretmen ve toplantı odalarının masaları yenilenmiştir,
• Tuvaletlerin yeniden yapılması için malzeme desteği verilmiştir,
• 5 adet bilgisayar ve 1 adet projeksiyon cihazı teslim edilmiştir,
• 3 adet tekerlekli sandalye öğrenci ve yakınlarına teslim edilmiştir,
• Çok sayıda roman niteliğinde kitap kolileri okulumuza teslim edilmiştir,
• Halen bilimsel kitaplar ve dergiler düzenli olarak gönderilmeye devam edilmektedir.
Bu yardım projemize destek veren tüm üyelerimize ve mezunlarımıza, HP Türkiye, Tepe
Home firması yetkililerine ve toplanan tüm yardımları okula ulaştırmamızı sağlayan Mağdenli
firmasına teşekkür ediyoruz.
Derneğimize ulaşan yardım çağrıları Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmekte
uygun görülenlere imkânlarımız ölçüsünde yardım eli uzatılmaktadır.
Ermenek'te yaşanan maden kazası nedeniyle Karaman Valiliği’nin mağdur olan işçi ve
ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı yardım kampanyası tüm üye ve
mezunlarımızla paylaşılarak katkı sağlanmasına çalışılmıştır.
3.5.2. BILMED Başarı Bursu:
Bilkent Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak “Başarı Bursu” için 2013 yılında yeniden fon
oluşturulmuş ve yönetmelikle belirlenen kriterleri karşılayan öğrencilere burs tahsis
edilmiştir. 2011-2012 akademik yılında Bilkent öğrencilerine yönelik başlatılan burs dağıtımı,
öğrencilerin mezun olması başta olmak üzere çeşitli sebepler ile 2013 Sonbaharında
durmuştur.
2013 yılında toplam 11.675,04 TL başarı bursu verilmiş olup, yeni dönemde BILMED Başarı
Bursunun gerek öğrenciler gerekse mezunlar nezdinde tanıtılması amacıyla çalışmalarımız
devam etmektedir.
Burs ve Yardımlar Fonu’na katkı sağlayan üye ve mezunlarımıza teşekkür ederiz.
3.6. Sosyal Araştırmalar Komitesi
Komitemiz dönem boyunca çalışmalarını sürdürmüş 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği iki
önemli etkinlikle üyelerimizin beğenisini kazanmıştır. Bu etkinliklerden ilki Mart ayında IMF
Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Mark W. Lewis’in konuk olduğu söyleşimiz Ankara Bilkent
Otel’de düzenlenmiştir. Üniversitemizin değerli hocalarının da katılımıyla gerçekleştirilen
etkinliğimizde ülkemiz ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. İkinci
etkinliğimiz Mayıs ayında İstanbul Windowist Tower’da gerçekleştirilmiştir. Konuğumuz Prof.
Dr. İlber Ortaylı ile tarih sohbetleri başlığında mezunlarımız bir araya getirilmiştir.
Önümüzdeki dönemde de mezunlarımızın ilgisini çeken benzeri faaliyetlerimizin
sürdürülmesi hedeflenmektedir.
Öğrenci Kulüpleri ile ilişkiler bakımından Ankara ofisimizin faaliyete geçmesiyle beraber
öğrenci kulüplerinin ve fakültelerde öğrencilerin düzenlediği faaliyetlere destek verilmiştir.
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Bazı faaliyetlere sponsor olunmuş, bazı faaliyetlere de konuşmacı, materyal gibi diğer
hususlarda destek verilmiştir.
Üniversitemiz Kariyer Merkezi ile yapılan işbirliği çerçevesinde üyelerimizin ve
mezunlarımızın kurucusu ya da çalışmakta olduğu firmaların stajyer ihtiyaçları toplanarak
öğrencilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. 2014 yılında iki kez tekrar eden bu çalışma bir
çok öğrencimizin ihtiyacını karşılamıştır. Önümüzdeki dönemlerde sürdürülecek olan bu
çalışmaya tüm mezunlarımızın ilgisini bekliyoruz.
3.7. Tüzük Komitesi
Tüzük Komitemizin çalışmaları sonucunda aşağıdaki ana başlıklarda Tüzük değişikliği
önerileri Genel Kurulumuza sunulmak üzere hazırlanmıştır.
a. Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik görevinin profesyonel kadroya alınması öngörülmüş ve
gerekli düzenleme Genel Kurul’a sunulmak üzere hazırlanmıştır.
b. Üniversitemiz son sınıf öğrencilerine yönelik olarak bir tüzük değişikliği önerisi
geliştirilmiştir. Tüzük değişikliğinin kabul edilmesi durumunda son sınıf öğrencilerimiz
Derneğimize Aday Üye statüsünde kayıt olup, mezuniyetten sonra yükümlülüklerini yerine
getirdiklerinde üye statüsünü kazanacaklardır. Bu uygulama ile önümüzdeki dönemlerde
öğrencilerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.
c. Derneğimizin kurumsal hafızasını ve devamlılığını sağlamak amacıyla Yüksek İstişare
Kurulu oluşturulması öngörülmüştür. Öngörülen kurulun çalışma şekilleri ve üye yapıları
Genel Kurulumuza sunulmak üzere hazırlanmıştır.
Yapılan değişiklik önerileri faaliyet raporumuzun “Tüzük Değişiklik Önerileri” sayfalarında
ayrıntılarıyla yer almaktadır.
4. Etkinliklerimiz (Ocak 2013 - Aralık 2014)
19 Mart 2013

BİLMED 20. Yıl Partisi The Hause Cafe

Ankara

20 Mart 2013

BİLMED 20. Yıl Partisi Reina

İstanbul

27 Mart 2013

Dünya Tiyatrolar Günü “ Romeo + Juliet Today

İstanbul

06 Nisan 2013

Bodro ve SGK Uygulamaları Eğitimi

Ankara

04 Mayıs 2013

İş Kanunu Eğitimi

Ankara

18 Mayıs 2013

Happy Hour Bilkent Otel The North Shields

Ankara

19 Mayıs 2013

MEH Panayırında Buluşma

Ankara

23 Mayıs 2013

Urla Villa Beyaz – Brunch

İzmir

25 Mayıs 2013

After Work Party Divan Kalamış Marina Brasserrie

İstanbul

25 Mayıs 2013

UFRS Eğitimi

Ankara

13 Temmuz 2013

Alacatı Cafe Mum - Geleneksel Buluşma

İzmir

18 Temmuz 2013

İftar Yemeği

Ankara

19 Temmuz 2013

İftar Yemeği

İstanbul

28 Ağustos 2013

On The Bosphorus After Work Party Suada

İstanbul

29 Eylül 2013

Urla Villa Beyaz – Brunch

İzmir

01 Ekim 2013

Yaza Veda Partisi Casa Di Vino

Ankara

23 Ekim 2013

Şampiyonlar Ligi Galatasaray- Kopenhag
Bilkent Otel The North Shield

Ankara
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20 Kasım 2013

Happy Haur New Castle 365 AWM

Ankara

28 Kasım 2013

360 East After Work Party

İstanbul

07 Aralık 2013

Eğlenceli Eğitimler Biscotti Mia

Ankara

14 Aralık 2013

Proje Yönetimi Eğitimi

İstanbul

15 Aralık 2013

Eğlenceli Eğitimler Workshop-1

Ankara

23 Aralık 2013

Plaket Töreni ve Yemeği

Ankara

26 Aralık 2013

W Lounge - Year End Party

İstanbul

29 Ocak 2014

After Work Party – Taps Bebek

İstanbul

09 Şubat 2014

Özel Gezi – Pera Müzesi

İstanbul

19 Şubat 2014

Tiyatroya Davet – Euridice’nin Elleri

Ankara

23 Şubat 2014

BİLMED Olağan Genel Kurulu

İstanbul

27 Şubat 2014

Happy Hour – Bilkent Otel The North Shield

Ankara

27 Şubat 2014

After Work Party – The North Shield

İstanbul

27 Şubat 2014

Konsere Davet – İMA

Ankara

05 Mart 2014

Konsere Davet – The Blues Brothers

İstanbul

05 Mart 2014

Söyleşi Ekonomi Sohbetleri – Konuk Mark W Lewis

Ankara

08 Mart 2014

Konsere Davet – 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri

Ankara

03 Nisan 2014

Temel Fotoğraf Atölyesi - Eğitmen Fazlı Öztürk

Ankara

05 Nisan 2014

Amatör Denizcilik Semineri

Ankara

09 Nisan 2014

Galaya Davet “Hayat Sana Güzel”

İstanbul

18 Nisan 2014

Karaoke Night – Taksim Karaoke Bar

İstanbul

29 Nisan 2014

BİLMED 21. Yıl Partisi - The House Cafe

Ankara

10 Mayıs 2014

Urla Villa Beyaz – Gezi – Yemek vb.

İzmir

13 Mayıs 2014

Karaoke Gecesi – Minna’s Bar

Ankara

22 Mayıs 2014

İlber Ortaylı ile Tarih Sohbetleri

İstanbul

22 Mayıs 2014

Konsere Davet – Pink Martini

Ankara

23 Mayıs 2014

2. Grup Temel Fotoğraf Atölyesi - Eğitmen Fazlı Öztürk Ankara

28 Mayıs 2014

Liderlikte 3 P – Eğitmen Mehmet Özel

Ankara

29 Mayıs 2014

Photoshop Semineri - Eğitmen Fazlı Öztürk

Ankara

18 Haziran 2014

BİLMED 21. Yıl Partisi – Nuteras

İstanbul

15 Haziran 2014

MEH Panayırında Buluşma

Ankara

16 Temmuz 2014

İftar Yemeği - Cafe Zone

İstanbul

16 Temmuz 2014

İftar Yemeği – Köşebaşı

Ankara

01 Ağustos 2014

Beach Party – Alaçatı

İzmir

25 Eylül 2014

Yaza Veda Partisi – Nuteras

İstanbul

06 Kasım 2014

Konsere Davet – Mariza

Ankara

24 Ekim 2014

After Work Party – Grappa

Ankara

25 Kasım 2014

3. Grup Temel Fotoğraf Atölyesi – Eğitmen Fazlı Öztürk Ankara

17 Aralık 2014

Gösteriye Davet – Los Vivancos

Ankara
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18 Aralık 2014

Year End Party – Limoncello

İstanbul

20 Aralık 2014

Plaket Töreni ve Yemeği

Ankara

23 Aralık 2014

Temel Fotoğraf Atölyesi – Eğitmen Timurtaş Onan

İstanbul

Dönem boyunca gerçekleştirilen etkinliklerimizin %22’si eğitim, seminer, atölye vb.
organizasyonlarımızdan oluşmaktadır.
Etkinliklerimizin %20’si ise sinema, tiyatro, konser gibi buluşmalarımızdan kaynaklı kültürel
faaliyetlerimizden oluşmaktadır.
Panel, söyleşi, konferans vb. organizasyonlarımız etkinliklerimizin %8’ini oluşturmaktadır.
Etkinliklerimizin %18’i yemekli özel gece organizasyonlarımızdan ve %32’si ise eğlence
amaçlı düzenlenen partilerimizden oluşmaktadır.
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5. 2013-2014 Dönemi Mali Tabloları

31.12.2014 tarihli karşılaştırmalı Bilançomuz:

31.12.2014
Kasa
Bankalar
- Vadeli
- Vadesiz
- Fon
- Kredi karti alacaklari
Gelir Tahakkuku
Verilen Avanslar
Demirbaslar
Borclar
- Personel borclari
- Muhtasar ve SSK
- Web hosting ve dergi
tasarim
- SMM burosu
Alınan Avanslar
- Organizasyon
(Mezuniyet Plaket
Gelirler
Giderler
Net

31.12.2013

31.12.2012

110
176.679
0
8.375
168.304

5.532
218.895
130.000
15.787
73.108

2240
201.262
134.051
12.872
54.339
0

3.643
183.630

6.994
183.630

6.584

1.306
1.568

3.280
183.630
2.294
1.366
928

2.670
360
1

0
330

354
480
1.820

28.823
164.365
249.624
-85.259

18.395
129.419
117.739
11.680

17.700
135.197
99.069
36.128
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01.01.2014 – 31.12.2014 Dönemi Derneğimiz Gelir-Gider Tablosu

2014 YILI GELİR TABLOSU
2014

2013

2012

98.460
0
15.274
33.155
14.881
180
2.415
0
164.365

62.629
30.909
9.266
20.480
0
0
6.135
0
129.419

65.345
27.525
17.082
10.045
4.451
10.748
135.196

2014

2013

2012

Genel Giderler

21.158

8.721

14.290

Personel

61.896

27.279

23.966

0

0

13.696

Organizasyon
Iletisim(iletisim hizmetleri, bülten, web sitesi,
hosting vb. )

72.315

28.416

13.919

39.385

33.576

14.339

Banka, Noter, Tescil, Vergi, SSK

20.126

3.515

2.848

Danışmanlık

5.832

2.832

1.062

Avukatlık, Hukuki Hizmet

4.425

0

-

Burs ve Yardimlar

5.822

8.795

11.398

Muhasebe ve ilgili ödemeler

5.220

4.260

3.550

Promosyon

8.054

0

-

Diğer Gider ve Zararlar

5.392
249.624

117.394

99.069

-85.259

12.025

36.127

Aidat, Üyelik ve Bağış Gelirleri
Finansbank Kredi Kartı Gelirleri
Faiz Geliri
Organizasyon Gelirleri
AvivaSa Gelirleri
Reklam Geliri
Burs ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliri
Diğer Gelirler

2014 YILI GİDER TABLOSU

Bilmed Dergi

Net
Mali Tablolar ile ilgili Açıklamalar:


Derneğimiz 2000 yılların başından itibaren gelir gider dengesini gözeterek, düzenli
olarak gelir fazlası oluşturmuş; buna mukabil yapılan tasarruflar ile İstanbul’daki
gayrimenkulünü satın almış, bugünkü mevduat birikimini oluşturmuştur.



2014 yılına ait mali tablolardan da görüleceği gibi gelir gider dengemiz 2014 yılında
tersine dönerek -84.259 TL olarak oluşmuştur. Bu tablonun temel nedenleri şu
hususlardır:
1) Finansbank ile uzun yıllardır devam eden kredi kartı projemiz çerçevesinde
yıllık ortalama 30.000 TL olan yıllık gelirimiz 2014 yılında Finansbank’ın
projeyi tek taraflı olarak sonlandırması ile gerçekleşememiştir. Finansbank’a
karşı hukuki süreç başlatılmış olup, en az 2014 yılına ait gelir olmak üzere ki
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Finansbank yargı sürecinden önce ödemeyi önermiştir, Finansbank’tan tahsil
etmek mümkün olacaktır. Bu gelirin faizi ve tazimatıyla ile beraber 2015
sonu, en geç 2016 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir.
2) Uzun zamandır tek kişi olarak sürdürülen Dernek ofislerinin profesyonel
hizmetleri Mart ayında iki kişiye çıkartılarak Sn. Bülent Kurtulan Dernek Genel
Koordinatörü olarak istihdam edilmiştir. Bu istihdam ile takribi 30.000 TL
tutarında ilave bir gider oluşmuştur.
3) 2014 yılında oluşan gider fazlasının bir diğer unsuru da; her yıl geleneksel
olarak düzenlenen plaket töreni organizasyonun yapıldığı Bilkent Otel’e hem
2012 hem de 2013 yılı için yapılan ödemelerdir. 2012 için yapılan ödeme
17.700 TL, 2013 için yapılan ödeme de 25.613 olarak gerçekleşmiş olup,
organizasyon giderlerinin içerisinde plaket töreni için 2014 yılında toplam
43.313 TL ödenmiştir.
4) 2014 yılına sarkmış olan 2013 yılına ait 8.054 TL tutarında promosyon
giderleri gibi giderler de bulunmakta olup, gelir-gider dengesinin 2014 yılında
çok farklı çıkmasına katkı vermiştir.
5) Diğer taraftan aidat tahsilatlarının arttırılarak gelirlerin yaklaşık 90.000 TL
tutarına çıkması bu açığın tamamının mevcut mevduatlar ile karşılanmasının
önünde geçen en önemli unsur olmuştur.
6) Finansbank ile hukuki sürecimizin bir parçası olarak avukat giderlerimiz de
4.425 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu giderin hukuki sürecin sonunda geri
alınacağı öngörülmektedir.
7) Derneğimizin Kasım ve Aralık aylarında kredi kartı ile tahsil edilen üyelik
ödentileri 2015 Ocak ve Şubat aylarında hesabımıza yansımaktadır.
Dolayısıyla 2014 yılı gelir kaleminde görünmesi gereken yaklaşık 11.000 TL
tutarında pos dönüşü 2015 yılı gelirlerine sarkmıştır.
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6. Tüzük Değişiklik Önerileri
MADDE 7 Eski Hali
Üyelik Türleri
MADDE 7 - Derneğin (2) tür üyeliği vardır.
7.1) ETKİN ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve
üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları
içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı: yükümlülükleri ise özel ve
Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç
ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu
görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
7.2) ONURSAL ÜYE: Ülkeye, topluma, Bilkent Üniversitesine, Dernek amaç ve çalışma
konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri ya da katkıları olan kişilerle, üye topluluğu
arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı
ile Onursal Üye seçilebilirler.
Onursal Üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden Giriş ve
Yıllık ödenti alınmaz.
MADDE 7 Yeni Hali
Üyelik Türleri
MADDE 7 - Derneğin (3) tür üyeliği vardır.
7.1) ETKİN ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve
üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları
içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı: yükümlülükleri ise özel ve
Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödenti ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç
ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu
görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
7.2) ONURSAL ÜYE: Ülkeye, topluma, Bilkent Üniversitesine, Dernek amaç ve çalışma
konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri ya da katkıları olan kişilerle, üye topluluğu
arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı
ile Onursal Üye seçilebilirler.
Onursal Üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden Giriş ve
Yıllık ödenti alınmaz.
7.3) ADAY ÜYE: Bilkent Üniversitesi son sınıf öğrencileri, istemeleri halinde Aday Üye
statüsünde Derneğe kaydolabilirler. Bu süre zarfında aday üyenin seçme ve seçilme hakları
yoktur ve diledikleri taktirde aidat verirler. Bunun dışında aday üye diğer üyelere sunulan
haklardan yararlanır.
Aksi talep edilmediği takdirde aday üyeler, istemeleri halinde mezuniyetlerini takiben asıl
üyelikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra asıl üye statüsüne geçerler, asıl
üyeliğin tüm hak ve yükümlülüklerine sahip olurlar.
MADDE 12 Eski Hali
MADDE 12 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
12.1) Genel Kurul
12.2) Yönetim Kurulu
12.3) Denetleme Kurulu
12.4) Disiplin Kurulu
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MADDE 12 Yeni Hali
MADDE 12 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
12.1) Genel Kurul
12.2) Yönetim Kurulu
12.3) Denetleme Kurulu
12.4) Disiplin Kurulu
12.5) Yüksek İstişare Kurulu
MADDE 19 Eski hali:
Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri
MADDE 19 - Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
19.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir
Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman ile Dernek hizmet
konuları ile ilgili Koordinatörler seçerek görev bölümü yapar.
19.2) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı
yapabilir.
19.3) Yönetim Kurulunun toplantı yetersayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar
sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
19.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem üzerine toplanır ve
çalışmalarını yapar.
MADDE 19 Yeni Hali:
Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri
MADDE 19 - Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
19.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir
Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Genel Sayman ile Dernek hizmet konuları ile ilgili
Koordinatörler seçerek görev bölümü yapar.
19.2) Yönetim Kurulu gerek gördüğü sıklıkta toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı
yapabilir.
19.3) Yönetim Kurulunun toplantı yetersayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar
sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
19.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem üzerine toplanır ve
çalışmalarını yapar.
19.5) Genel Sekreter profesyonel ve konusunda uzman olarak ücret karşılığı çalıştırılır.
Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen yetki ve salahiyetler dairesinde Derneği temsil eder. Dernek
teşkilatının başı olarak Derneğin bilumum hizmet ve yükümlülüklerinin Dernek ilke ve
programlarına ve yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ile görevlidir.
MADDE 22 Eski Hali
Disiplin Kurulu ve Ortak hükümler
MADDE 22 –Disiplin Kurulu, Bilkent Üniversitesi nezdinde saygınlığı sorgulanmayan üyeler
arasından Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen üç (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden
oluşur.
Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında görev bölümü
yaparak Başkan, Başkan yardımcısı ve Sekreterini belirler.
Disiplin Kuruluna aday olabilmek için Dernekten daha önce herhangi bir disiplin cezası
almamış olmak zorunludur.
Disiplin Kurulu Üç ayda bir kez olağan olarak, ihtiyaç halinde her zaman olağanüstü olarak
toplanır.
Disiplin Kurulu kararlarında toplantı yeter sayısı iki (2)’dir ve her üye kendi adına oy
kullanabilir.
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Görev ve Yetkileri
BİLMED Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından gönderilen disiplin dosyalarını
araştırmak ve incelemek,
İnceleme sonucunda dosya hakkında disiplin soruşturmasına açılıp açılmayacağına dair
karar vermek,
Soruşturmaya açılmasına karar verilen dosyalara konu olan tarafların savunmalarını ve
iddialarını yazılı olarak istemek,
Soruşturmanın nihai aşamasında tarafların sözlü savunmaları almak,
Sözlü savunmaların alımından en geç bir ay içinde alacağı kararları ve verilecek cezaları
tavsiye niteliğinde yazılı olarak BİLMED Yönetim Kuruluna sunmak,
BİLMED organlarındaki toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üyeler
hakkında soruşturma açmak,
BİLMED Yönetim ve Denetleme Kurullarında BİLMED tüzüğüne, BİLMED disiplin
yönetmeliğine aykırı davranan üyeleri soruşturmak.
Ortak Hükümler
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da
özürlü olsa dahi bir Çalışma Dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından fazlasına
katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye, bir
hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

MADDE 22 Yeni Hali
Disiplin Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve Ortak hükümler
MADDE 22 - Disiplin Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve Ortak hükümler aşağıda
tanımlanmıştır.
Disiplin Kurulu
Disiplin Kurulu, Bilkent Üniversitesi nezdinde saygınlığı sorgulanmayan üyeler arasından
Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen üç (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında görev bölümü
yaparak Başkan, Başkan yardımcısı ve Sekreterini belirler.
Disiplin Kuruluna aday olabilmek için Dernekten daha önce herhangi bir disiplin cezası
almamış olmak zorunludur.
Disiplin Kurulu Üç ayda bir kez olağan olarak, ihtiyaç halinde her zaman olağanüstü olarak
toplanır.
Disiplin Kurulu kararlarında toplantı yeter sayısı iki (2)’dir ve her üye kendi adına oy
kullanabilir.
Görev ve Yetkileri
BİLMED Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından gönderilen disiplin dosyalarını
araştırmak ve incelemek,
İnceleme sonucunda dosya hakkında disiplin soruşturmasına açılıp açılmayacağına dair
karar vermek,
Soruşturmaya açılmasına karar verilen dosyalara konu olan tarafların savunmalarını ve
iddialarını yazılı olarak istemek,
Soruşturmanın nihai aşamasında tarafların sözlü savunmaları almak,
Sözlü savunmaların alımından en geç bir ay içinde alacağı kararları ve verilecek cezaları
tavsiye niteliğinde yazılı olarak BİLMED Yönetim Kuruluna sunmak,
BİLMED organlarındaki toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üyeler
hakkında soruşturma açmak,
BİLMED Yönetim ve Denetleme Kurullarında BİLMED tüzüğüne, BİLMED disiplin
yönetmeliğine aykırı davranan üyeleri soruşturmak.
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Yüksek İstişare Kurulu
Yüksek İstişare Kurulu, aşağıda sayılan niteliklerden en az birine haiz olan üyelerden oluşur.
1. Geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulu başkanlığı yapanlar.
2. Bilkent Üniversitesi’nin görevdeki Rektörü veya kendi adına görevlendirdiği Rektör
Yardımcısı veya Dekan düzeyinde bir üniversite yöneticisi
3. Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi BİLMED üyeleri
Yukarıda sayılan niteliklere haiz olanlar, Genel Kurul tarafından Yüksek İstişare Kurulu
üyeliklerine kaydı hayat şartıyla seçilirler. Ancak Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden disiplin
cezası almış olanların üyelikleri kendiliğinden düşer.
Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin, yönetim organlarının birine asil ve yedek üyeliklerine
seçilmeleri halinde kurul üyelikleri dondurulur.
Yüksek İstişare Kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından üç yıllığına bir başkan, iki başkan
yardımcısı seçer.
Yüksek İstişare Kurulu her yıl en az iki kez kendi hazırladığı gündemle toplanır. Ayrıca,
yönetim organlarının gönderdiği konuları gündemine alır ve görüşür.
Yüksek İstişare Kurulu yapacağı toplantılara BİLMED yönetim organlarının başkan ve
üyelerini davet edebilir.
Yüksek İstişare Kurulu kararları, Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir. Toplantı yeter
sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt
çoğunluğudur.
Genel Sekreterlik, Yüksek İstişare Kurulu’nun sekretaryasını yürütür, alınan kararları kayıtlar
ve saklar.
Görev ve Yetkileri
Dernek amaç ve çalışma konuları ile kurumsal devamlılığına yönelik yöntem ve kurallar
üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yıllık çalışma programı ve bütçe tasarısı üzerinden öneri ve
değerlendirmelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,
Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun ihtiyaç duyduğu konularda araştırma, inceleme ve
değerlendirmeler yapmak,
Üçüncü tüzel kişiler bağlamında öngörülecek işbirliği, yardımlaşma, destekleme ile gelişme
ve büyümeye ilişkin konularda yönetim kurulunu aydınlatacak değerlendirmelerde bulunmak
Derneğe daha fazla gelir sağlayacak mali kaynak araştırmalarına ilişkin değerlendirme ve
önerilerde bulunmak.
Ortak Hükümler
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da
özürlü olsa dahi bir Çalışma Dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından fazlasına
katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.
Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye, bir
hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.
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7. 2015-2016 Yönetim Dönemi Faaliyet Planı ve Bütçe Önerisi
2015 – 2016 Yönetim Dönemi Faaliyet Planı
Tüzüğümüzde tanımlanmış olan amaçlarımıza ulaşılmasını sağlamak için faaliyet
önceliklerimizi belirlemek, gelirlerimizi arttırmak ve giderlerimiz de mümkün olan tüm
tasarruf uygulamalarını hayata geçirmek gerekmektedir.
Önümüzdeki dönem çalışmalarımızın ana başlığı “İş Yaşamında Bilkentliler”i gerek sanal
ortamlarda gerekse fiziksel ortamlarda bir araya getirilmesi hedeflenmiştir.
Gelirlerimiz, üye aidat gelirleri kurs ve etkinlik gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirleri ve
diğer gelirlerden oluşmaktadır. Dernek faaliyetlerimizi sürdürebilmek ve giderlerimizi
karşılamak için üye aidatları, Dernek faaliyetlerinden elde edilen gelir kaynaklarının yanında
yan gelir kaynaklarının çeşitlendirilerek bütçenin dengelenmesi gerekmektedir.
Üye aidat gelirlerini arttırmak amacıyla sistematik olarak telefon ve/veya e-posta ile iletişim
kurulmakta, adres güncellemeleri yapılmakta ve üye Dernek bağlantısı aktif tutulmaya
çalışılmaktadır.
Faaliyet gelirlerinin arttırılması amacıyla üyelerimizin ilgi alanları dikkate alınarak sürekli
eğitim, seminer vb. programların yapılması planlanmıştır.
Web sayfamızda oluşturulan reklam alanlarına yenilerinin eklenmesi planlanmıştır. Düzenli
olarak yayınlanacak e-bülten reklamları, duyuru ve sosyal medya mecralarımız üzerinden
yapılacak reklamlarla reklam gelirlerimizin artırılması planlanmıştır.
Dernek giderlerinin azaltılmasına yönelik olarak her gider kalemi üzerinden değerlendirmeler
yapılıp azaltılması için gereken önlemlerin alınması, gereksiz görülen aboneliklerin
kapatılması ve bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanımı ile iletişim ve kırtasiye giderlerinde
azalma sağlanması planlanmıştır.
2015-2016 Yönetim Dönemi Bütçe Önerisi

Üye Sayısı

Aidat – Giriş
Ödentisi

2015 mezunları

100

40

4.000

Eski mezun giriş aidatı

100

25

2.500

Uyelik Aidatı

1000

100

100.000

GELİRLER

Kira Geliri
Finansbank Gelirleri

20.000
-

Finansman Gelirleri

10.000

Avivasa Gelirleri

10.000

Reklam
Sponsorluk
Aktivite Gelirleri
Diğer
TOPLAM GELİRLER

5.000
10.000
5.000
500
167.000
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2015 Yılı Tahmini Gider Tablosu

GİDERLER
Personel Giderleri

75.000

Genel Giderler

15.000

İletişim Giderleri

10.000

Sektörel Toplantılar, Eğitim Faaliyetleri

20.000

İletişim ve Tasarım danışmanlık

20.000

Aktivite Giderleri, Plaket Töreni Giderleri

15.000

Muhasebe, Danışmanlık, Banka vs Giderleri

10.000

Ulaşım ve harcırah giderleri
TOPLAM GİDERLER

2.000
167.000

22

2013 - 2014 DÖNEMİ KURULLARI
Yönetim Kurulu (Asıl)
Sinan ÖNCEL (IR'99) Başkan
Zehra DÖNMEZ (MAN’98) Başkan Yard.
Özlem UÇARKUŞ (MBA’94) Başkan Yard.
Hande ALPTEKİN (ACC'02) Sayman
Burç AKA (POLS’99) Genel Sekreter
Aslı Melek GÜLSEREN (AIS’04) Üye
Burcu ÇATALTEPE (COMD’02) Üye
Deniz SIRER (POLS'99) Üye
Ertaç DEMİRÇELİK (MAN’99) Üye
Gonca GÖK (BF’01) Üye
Onur OKTAY (CS’05) Üye
Yönetim Kurulu (Yedek)
Ayşen UĞUR (POLS’00)
Kutlu TAMAY (BMS’95) Üye
Melih DANIŞMAN (MAN’11) Üye
Nilüfer MAVİ (IR’99) Üye
Reşit SEBER (THS’90) Üye
Denetleme Kurulu (Asıl)
Bozkurt YILMAZ (MAN’91) Başkan
Pınar CANALP (CTIS’01) Üye
Serkan KARAMAN (POLS’99) Üye
Denetleme Kurulu (Yedek)
Hakan KÖKSAL (MAN’99) Üye
Güneş KOLSUZ (ECON’11) Üye
Başak GEREKLİ (THS’92) Üye
Disiplin Kurulu (Asıl)
Ahmet NALBUR (MAN’91) Başkan
Şeref ÖZER (LAW’07) Üye
Tayfun OKMAN (IR’99) Üye
Disiplin Kurulu (Yedek)
Aslı Canan YILMAZSOY (FA’02) Üye
Burcu AYDIN (MAN’03) Üye
Tuğba HAKÇI (THM’00) Üye
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