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1. Açılış ve yoklama, 

2. Genel Kurul Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi, 

3. Saygı duruşu, 

4. Gündemin okunması ve karara bağlanması, 

5. 2015 Dönemi çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi, 

6. Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve kabulü, 

7. Yönetim Kurulu’nun aklanmasının oya sunulması,  

8. 2016-2017 dönemi çalışma programı ve tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karara 

bağlanması, 

9. Dilek ve temenniler, 

10. Kapanış 
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1. GİRİŞ 

 

Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği 18 Ocak 2015 tarihinde Olağan seçimli Genel Kurulunu 

gerçekleştirerek başta Yönetim Organlarını üç yıl süre ile seçmiştir. 

 

Bu çerçevede Genel Kurul tarafından göreve getirilen Yönetim Kurulumuz tüzüğümüzdeki 

misyonları çerçevesinde süregelen dört ana hedef üzerinden çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

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 çalışmalarını 

sürdürmüştür.  

 

Yönetim Kurulumuz göreve geldiğinden bu yana üyelerimizin kendilerini ayrıcalıklı 

hissetmeleri amacı doğrultusunda benimsediği sosyal ve kültürel faaliyet politikasını 

sürdürmüştür. Bu bağlamda, pek çok etkinliklerimiz aidat yükümlülüğü olmayan üyelerimize 

ücretsiz ve/veya çok özel indirimlerle sunulmaktadır. 

 

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 ve proje grupları kurulmasını kararlaştırmış, bu çerçevede gerek 

Yönetim Organlarımızın üyeleri gerekse BILMED Gönüllüleri arasından sorumluları 

belirlemiştir. Bu çalışmalar Dernek faaliyetlerinin artmasına, çeşitlendirilmesine ve katılımın 

artırılmasına hizmet etmektedir.  

 

Bu çerçevede BILMED faaliyetleri aşağıdaki çalışma komiteleri ve proje grupları vasıtasıyla 

yürütülmüştür: 

 

• Sosyal Kültürel Sanatsal Faaliyetler Komitesi 

• BİLMED Networking Komitesi 

• Finans ve Kurum Anlaşmaları Komitesi 

• Sosyal Sorumluluk ve Burs Komitesi 

• Örgütlenme Proje Grubu 

• İletişim Proje Grubu 

 

Yeni dönemde çalışma gruplarının çeşitlendirilmesi ve daha fazla gönüllü katılımın 

sağlanması hedeflenmiştir.  

 

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 

Derneğimizin hep beraber daha ileriye taşınabilmesi için büyük çaba içerisinde olmuştur. 
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Üniversitemiz yönetimi ile ilişkilerimiz geçmişte olduğu gibi özenle sürdürülmüş, 

Üniversitemizde düzenlenen tüm etkinliklerde Üniversitemizin ve Derneğimizin tanıtım ve 

temsili görevleri titizlikle yerine getirilmiştir.  

 

Anlaşmalı Kurumlar projemizle Derneğimiz, Üniversitemiz ile koordineli olarak 

mezunlarımıza çeşitli indirim ve avantaj sunmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. 

Bu çerçevede sosyal medya başta olmak üzere çeşitli kanallarla bu avantajlar, kampanyalar 

özellikle üyelerimize yönelik olarak sürdürülmektedir. 

 

AvivaSa’dan sağlanmış olan ve Derneğimize önemli gelir imkanı da sağlayan Bireysel 

Emeklilik çalışması da devam etmektedir.  

 

2. Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği 

 

2.1. Üyelik Hizmetleri  

 

2015-2017 faaliyet dönemi birinci yılında toplam 95 kişi yeni üye olurken, 75 kişi üyelikten 

ayrılmıştır. 2015 sonu itibariyle üye sayımız 3.725 kişidir. Bu bilgi bir önceki yönetim dönemi 

ile karşılaştırıldığında %100’e yakın bir üyelik artışı ile karşılaşılmaktadır. Bu olumlu gelişme 

aidat tahsilat çalışmalarına da yansımıştır. Üyelikten ayrılmalarda karşılaşılan geçmiş yıllara 

ait ödenti borcu birikmesi durumu halen süregelmektedir. Konuyla ilgili olarak uzun 

dönemde sorunun çözülmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu dönem üyelikten 

ayrılmaların büyük bir bölümü bu çalışmalar neticesinde oluşmuştur. 

 

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. Bunlara bir yenisi daha eklenerek Londra 

Temsilciliğimizin kurulmasına yönelik ilk adımlar atılmıştır. 

 

2.3. BILMED Ofisleri ve Personel Yapısı: 

 

Yönetim Kurulumuz Dernek merkezimizin bulunduğu binanın Doğal Afetler yasası 

çerçevesinde yeniden yapılması konusunda çeşitli gelişmeler sağlandığından İstanbul Ofisi 

ile ilgili istihdamın bir süre daha ertelenmesinin daha doğru olacağı kanaatindedir.   

 

Diğer taraftan Ankara ofisimiz Üniversitemiz Kampüsü içerisinde Dernek faaliyetlerimizi 

sürdürmeye devam etmektedir. 2015 yılı itibarıyla Ankara Valiliği’ne gerekli bildirimlerde 

bulunularak Ankara Temsilciliğimizin yasal dayanakları da tamamlanmıştır. BİLMED hem 

Bilkent Üniversitesi üst yönetimi nezdinde hem de dekanlık ve bölümler düzeyinde daha 

etkin çalışmalar yapmaya devam etmektedir. 

 

Geçtiğimiz yıl BİLMED Genel Koordinatörü olarak istihdam edilen personelimiz tüzüğümüzde 

yapılan değişiklikler neticesinde Genel Sekreter görevine getirilmiş böylece kurumsal 

yapımıza ve faaliyetlerimize yönelik çalışmalarımız ivme kazanmıştır.  

 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi 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. 
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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.  

 

2015 yılı Olağan Genel Kurulu’nun Yönetim Kurulumuza verdiği yetki ile yasal zorunluluk 

haline gelen bu yenileme işlemi için süreç başlatılmıştır. Binanın yenilenmesi konusunda 

yüklenici ile gerekli sözleşmeler yapılmıştır. Yüklenicinin gerekli izinleri aldıktan hemen sonra 

yıkım çalışmalarına başlayacaktır. Yapım esnasında da Derneğimizin maddi kayba 

uğramaması adına yüklenici firmadan kira yardımı alınması söz konusu olacaktır.  

 

Bina yenilenmesi süresince ve Dernek Merkezimizin İstanbul’da bulunması sebebiyle il 

sınırları içerisinde bir adres bildirme yükümlülüğümüz nedeniyle Beybi Giz Plaza Maslak’ta 

bulunan e-ofis firması ile sanal ofis anlaşması sağlanmıştır. 2016 yılı için de aynı anlaşmanın 

sürdürülmesi öngörülmektedir. 

 

2.4. BILMED Lokal Girişimleri:  

 

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 Cüneyit Gökalan müşavirlik firması ile anlaşma sağlanarak 

Ankara’ya alınmıştır..  

• Dernek ve idari konularda Sn. Şükrü Çalkın’dan ve 

• 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 2016 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. Sosyal Kültürel Sanatsal Faaliyetler Komitesi 

 

2012 yılında başlanan 5-10-15-20-25 yıllarını dolduran mezunlarımıza yönelik, Mezunlar 

Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen “Plaket Töreni ve Yemeği” organizasyonumuzun 

dördüncüsü 2015 yılında 250 kişinin katılımı sağlanarak yaklaşık 200 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 22. Yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir’e resmi tören ziyareti ve 

BILMED Sosyal Kültürel Sanatsal Faaliyetler Komitesi tarafından, İstanbul ve Ankara’da 

çeşitli etkinlikler yapılmıştır.  
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Bilkent camiasının ve üyelerimizin kültür ve sanat ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla 

2015 döneminde 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. 

 

Fotoğraf seminerlerimize İstanbul’da Timurtaş Onan eğitmenliğinde devam edilmiş, ilk 

grubumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Eğitmenimiz öncülüğünde gerçekleşen bir çok atölye 

programına mezunlarımızın katılımı sağlanmıştır. Ankara da ise Ka Fotoğraf Atölyesi ile 

Derneğimiz arasında süregelen işbirliğine devam edilmiş Fazlı Öztürk ve Serhat Şatır 

eğitmenliğindeki atölyelerimize açılan yeni gruplarla devam edilmektedir. Kursiyerlerimiz 

şehir içi ve şehir dışı çekim gezilerine katılmışlardır. 

 

Derneğimiz bünyesinde sürdürülen fotoğraf çalışmaları, çok yakında katılımcılarımızdan 

oluşan bir kulüple çalışmalarını çeşitlendirecektir.  

 

Amatör Denizcilik Seminerleri için anlaşmaya varılan yeni programımız çok yakında 

üyelerimizle paylaşılacaktır.  

 

Sosyal Faaliyetler Komitemizin gerçekleştirdiği tüm etkinliklere “Etkinliklerimiz (Ocak – 

Aralık 2015)” bölümünde yer verilmiştir.   

 

3.2. BİLMED Networking Komitesi 

 

Komitemizin ana hedefi olan “Bilmed Networking” buluşmaları ile mezunlarımız bir araya 

geleceği etkinliğimizin ilki Mart ayında gerçekleştirilmiştir. Buluşmalarımızın konuklarını 

belirlerken konularında başarılı olmuş mezunlarımızı mümkün olduğunca tercih edilmesine 

özen gösterilmiştir. Programımızın ilk 20 dakikasını konuğumuzun anlatımına, ikinci 20 

dakikasını soru ve cevaplara, üçüncü 20 dakikasını ise katılımcıların aralarında iletişim 

kurabilmelerine olanak sağlanması amaç edinilmiştir. Mayıs ayı sonuna kadar 5 buluşma 

gerçekleştirilip, Ekim ayında tekrar başlanan programımıza 3 yeni buluşma daha ilave 

edilmiştir. 2016 yılı itibarıyla ayda bir buluşma planlaması ile buluşmalarımıza devam 

edilmesi planlanmaktadır. İstanbul’da gerçekleştirilen bu organizasyonumuzun Ankara’da da 

uygulamaya alınması yönünde çalışmalarımız sürdürülmektedir.  

 

Mezunlar arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirmek için düzenlenen networking 

buluşmalarının yeni dönemde de devam etmesi planlanmaktadır. 

 

Mart ayında İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince’nin konuk olduğu, “Değişen 

Eko-politik Dengeler Işığında Türk Bankacılık Sisteminin Geleceği” konulu yemekli söyleşimiz 

İstanbul Hyatt Otel’de gerçekleştirildi. Ulusal basında yer bulan etkinliğimizin açılış 

konuşmasını Dernek Başkanımız Sinan Öncel yapmıştır. Toplantımıza çok sayıda üyemiz ilgi 

gösterdi.  

 

Ekim ayında “Son Dönem Türk Dış Politikası” konulu panelimiz Prof. Dr. Haydar Çakmak’ın 

yönetiminde Ankara’da gerçekleşti. Emekli Büyükelçi Dr. Merih Rafet Akgünay, Gazeteci Nur 

Batur ve Kadri Gürsel’in konuşmacı olduğu panelimiz yoğun öğrenci ilgisi ile İktisat Fakültesi 

C Blok Amfi’de gerçekleşti.   

 

Komitemizin 2015 yılı içerisinde gerçekleştirdiği tüm etkinliklere “Etkinliklerimiz (Ocak – 

Aralık 2015)” bölümünde yer verilmiştir.   

 

3.3. Finans ve Kurum Anlaşmaları Komitesi 

 

Derneğimizin finans kaynakları arasında yer alan AvivaSa Sigorta anlaşması halen devam 

etmektedir. Ancak bu projemiz yeni katılımcı alınmasına olanaklı olmadığından geçmişte bu 

imkandan yararlanan üye ve mezunlarımızla süre gelmektedir. Firma her yıl Ocak ayı 
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içerisinde gerekli hesaplamaları yapıp Derneğimize aktarması gereken bağış miktarını 

aktarmaktadır. 

 

Raporun başında da ayrıntılı olarak bilgi verdiğimiz Finans Bank Kredi Kart sözleşmemiz 

haksız gerekçe ile fesih edilmiş ve dava süreci başlamıştır. Önümüzdeki aylarda dava 

sürecinin lehimize tamamlanması beklenmektedir. 

 

Dernek etkinliklerimizin mümkün olduğunca öz kaynaklarımıza dokunmadan hayata 

geçirilmesi konusunda büyük çaba gösterilmektedir. Bu amaçla etkinliklerimizi sponsor 

firmalar aracılığı ile gerçekleştirme konusunda girişimlerimiz bulunmaktadır. Derneğin sahip 

olduğu tanıtım alanları ile desteklenerek sponsorluklar alınması yönünde girişimlerimizin 

yeni dönemde sonuç vermesi beklenmektedir. Medikal Park Hastaneleri, Koru Hastaneleri, 

TAV İşletmeleri gibi kuruluşlarla görüşmelerimiz devam etmektedir. 

 

Bu yıl Plaket Töreni organizasyonumuzda salon fuayesinde Koru Hastaneleri’ne stand açma 

izni 1.000,00 TL bağış karşılığında verilmiştir. Bilkent Kültür Girişimi için ise bütçeleri 

olmadığı gerekçesi ile bağış alınmadan stand açılmasına müsaade edilmiştir. 

 

Mezunlarımıza avantajlı hizmet ve ürün sunan firmalar ile devam eden “Anlaşmalı Kurumlar” 

çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kurumların listelerine web sayfamızdan 

ulaşılabilmektedir. Bu proje Derneğimiz ile Üniversitemiz departmanı Mezunlar Merkezi ile 

bir arada yürütülmektedir. 

 

Finans ve kurum anlaşmaları konusunda girişimlerimiz devam etmektedir, sonuç alındıkça 

üyelerimizle paylaşılmaya devam edilecektir. 

 

3.4 Sosyal Sorumluluk ve Burs Komitesi 

 

3.4.1. Yardım Projeleri: 

 

Sosyal Sorumluluk ve Burs Komitemize gelen yardım talepleri değerlendirilerek 

mezunlarımızın desteği alınmak suretiyle yardım çalışmaları sürdürülmektedir. Özellikle 

yurdumuzun çeşitli ihtiyaç bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarımızdan gelen kitap talepleri 

duyuru ve yönlendirmelerimizle ihtiyaçların karşılanması sağlanabilmektedir.  

 

Derneğimize ulaşan yardım çağrıları Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmekte 

uygun görülenlere imkânlar ölçüsünde yardım eli uzatılmaktadır. 

 

3.4.2. Burs Projeleri: 

 

Derneğimizin özellikle yönetimlerde görev alan gönüllü üyeleri tarafından düzenli burs 

ödemeleri devam etmektedir. Burs gelirlerimiz Bilkent Üniversitesi öğrencilerine yönelik 

olarak kullanılmak üzere oluşturulan burs ve yardımlar fonunda biriktirilmektedir.  

 

Bu dönem üniversitemizde eğitim gören bir öğrencimizin yaşadığı ailevi olumsuzluklar 

nedeniyle yine yönetimlerde görev alan gönüllü üyelerimizin sağladığı burslar ile 2. yarıyıl 

eğitim bedeli burs ve yardımlar fonumuzdan karşılanmıştır. Aynı öğrencimize önümüzdeki 

dönemler içinde destek olunacaktır. 

 

Yeni dönemde Derneğin burs konusundaki çalışmalarının artırılması planlanmaktadır. 

Özellikle geriye dönük ödenti borcu bulunan üyelerin ödenti borçlarını ödemelerine ve 

toplanacak gelirlerle Üniversitemize ve öğrencilerimize destek olacak projeler üretme 

çabaları devam etmektedir.  

 

Burs ve Yardımlar Fonu’na katkı sağlayan üye ve mezunlarımıza teşekkür ederiz. 
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3.5. Örgütlenme Proje Grubu 

 

Örgütlenme Proje Grubumuz geçtiğimiz Genel Kurul toplantısında yapılan Tüzük değişikliği 

ile hayata geçirilen “Aday Üye”” projesi üzerinden çalışmalarına başlamıştır. Şubat ve Nisan 

aylarında yapılan öğrenci buluşmalarından alınan geri bildirimlerle arkadaşlarımızın 

beklentilerine uygun etkinlikler yapılması sağlanmıştır. Hayata geçirilen tarih, dış politika, 

ekonomi üzerine düzenlen organizasyonlarımıza yenilerinin eklenmesi için çalışmalarımız 

sürdürülmektedir. 

 

İstanbul ve Ankara dışında temsilcilikler oluşturmak üzere yaptığımız duyurularımıza çok 

sayıda geri dönüşler alındı. Çok yakında birçok ilde mezunlarımızı Dernek çatısı altında 

toplanmalarına olanak sağlama yönünde çalışmalarımız devam ediyor. 

 

Yurt dışından da benzer taleplerle karşılaşıyoruz. Örneğin Londra’da yaşayan mezunlarımızın 

bir araya gelebilmelerine yönelik bir buluşma organizasyonu hayata geçirildi. Yurtdışı 

temsilciliklerimizi oluşturma konusundaki ilk adımlarımızı atmış bulunuyoruz. 

 

Derneğimizde gerçekleştirilen başta Plaket Töreni organizasyonu ile çeşitli söyleşi, panel ve 

seminer, BİLMED Networking, gece, parti vb. organizasyonlar ile Derneğimizle hiç irtibatı 

olmamış çok sayıda mezunumuza erişme imkanı buluyoruz. Bu durum üye sayımızı ve 

sistemimizde kayıtlı mezun sayımızı artırabilmemize olanak sağlıyor. Aynı zamanda bilgi 

güncelleme çalışmalarımıza ivme kazandırıyor. 

 

3.6. İletişim Proje Grubu 

 

2013 yılında kullanıma açılan Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal medya mecralarımıza 

2015 yılında Instagramn da eklendi. Sosyal medya kanalları ile mezunlarımıza erişim 

konusunda önemli mesafeler alınmıştır.  

 

Derneğimizin sosyal medyadaki görünürlüğünü arttırmak ve daha fazla mezun ve Bilkentliye 

ulaşmak amacıyla sosyal medya ile ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti alınması konusunda 

Dantatsu firması ile anlaşma sağlanmıştır. Aynı firma ile yapılan anlaşma kapsamına görsel 

tasarım işleri de dahil edilmiştir.  Böylelikle hem ekonomik tasarruf edilmiş hem de kurumsal 

kimlik konusunda belirli kurallar etrafında hareket edilmeye başlanmıştır. 

 

Facebook takipçi sayımız hedeflenen 10.000 kişiye yaklaşmıştır. Twitter da takipçi sayımız 

5.000 kişi civarındadır. Instagram’da takipçi sayımız henüz 500 kişi civarındadır… 

 

2009 yılında kullanıma açılan linkedin’de üye sayımız 4.000 kişiye ulaşmıştır. Bu iletişim 

kanalımızda bulunan mezunlarımızın %42’si ülkemizde yaşamaktadır.   

 

bilkentmezunlari@yahoogroups.com listemizin tanıtımına devam edilmiş hali hazırda 2.000’i 

aşkın mezunumuz bu kanal üzerinden iletişimini sürdürmektedir.  

 

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.  

 

Telefonla iletişim konusunda Derneğimizde yapılan son yenilik 0.850 455 55 00 numaralı 

hattın BİLMED’e tahsis edilmiştir. Tüm üyelerimiz ve mezunlarımız ülkemizin her yerinden 

ofisimize tek bir numaradan ulaşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bilkentmezunlari@yahoogroups.com


 10 

4. Etkinliklerimiz (Ocak - Aralık 2015) 

 
13 Ocak 2015  Temel Fotoğraf Atölyesi – Eğt. Timurtaş Onan   İstanbul 

23 Ocak 2015  Yeni Yılın İlk Partisi – W-Hotel    İstanbul 

18 Ocak 2015  BİLMED Olağan Genel Kurulu    İstanbul 

12 Şubat 2015  100 İllüstrasyonla Türk Sinemasının 100. Yılı - Sergi İstanbul 

13 Şubat 2015  Before Valantine’s After Work Party – Şamdan   İstanbul 

16 Şubat 2015  Kampüste Aday Üyelerimizle Buluşuyoruz -Kütüphane Ankara 

23 Şubat 2015 Temel Photoshop Atölyesi – Eğt. Şennur Çevik Onan  İstanbul 

03 Mart 2015  Temel Aydınlık Oda Atölyesi - Eğt. Serhat Şatır  Ankara 

05 Mart 2015  After Work Party – 360 East     İstanbul 

09 Mart 2015  Yoga Partisi - Yogini Beril Çavuşoğlu   Ankara 

17 Mart 2015  Temel Fotoğraf Atölyesi 2. Grup Eğt. Timurtaş Onan  İstanbul 

18 Mart 2015  Yemekli Söyleşi: Değişen Eko-politik Dengeler  

    Işığında Türk Bankacılık Sisteminin Geleceği  

    Konuk: İş Bankası Yönetim Kurulu Başk. Ersin Özince İstanbul 

21 Mart 2015  Kuruluşumuzun 22. Yılında Anıtkabir Resmi Töreni Ankara 

21 Mart 2015  BİLMED 22. Yıl Partisi – NO4    Ankara 

24 Mart 2015  Temel Fotoğraf Atölyesi 4. Grup – Eğt. Fazlı Öztürk Ankara 

25 Mart 2015  BİLMED 22. Yıl Partisi – Anjelique    İstanbul 

30 Mart 2015  BİLMED Networking – Konuk Murat Erdör   İstanbul 

08 Nisan 2015  Mizah Atölyesi – Türvak Müzesi     İstanbul 

13 Nisan 2015  BİLMED Networking – Konuk Elif Yertut   İstanbul 

14 Nisan 2015 Temel Fotoğraf Atölyesi – Eğt. Timurtaş Onan   İstanbul 

21 Nisan 2015  Kampüste Aday Üyelerimizle Buluşuyoruz -Kütüphane Ankara 

27 Nisan 2015  BİLMED Networking – Konuk Hülya Çağatay   İstanbul 

12 Mayıs 2015  BİLMED Networking – Konuk Onur Aygenç   İstanbul 

21 Mayıs 2015 After Work Party – Deligan’s    Ankara 

26 Mayıs 2015  BİLMED Networking – Konuk F. Perim İmer   İstanbul 

11 Haziran 2015  Yaza Merhaba Partisi – Nuteras    İstanbul 

11 Haziran 2015  Yaza Merhaba Partisi – BİS     Ankara 

14 Haziran 2015 MEH Panayırında Buluşma      Ankara 

14 Haziran 2015  MasterGames 2015 – BUMED    İstanbul 

30 Haziran 2015 İftar Yemeği – Göksu Restoran    Ankara 

08 Temmuz 2015  İftar Yemeği – Nakkaş Kebap    istanbul 

22 Ekim 2015  Panel: Son Dönem Türk Dış Politikası 

    Moderatör: Prof. Dr. Haydar Çakmak 

    Konuklar: Büyükelçi (E) Dr Meriç Rafet Akgünay 

    Gazeteciler: Nur Batur ve Kadri Gürsel   Ankara 

27 Ekim 2015  BİLMED Networking – Konuk Elif Güçlüten   İstanbul 
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03 Kasım 2015  Fotoğraf Projesi – Haliç - Eğt. Timurtaş Onan   İstanbul 

10 Kasım 2015  BİLMED Networking – Atatürk’ümüzü Konuşuyoruz İstanbul 

21 Kasım 2015  Konsere Davet – Soner Olgun    Ankara 

24 Kasım 2015  BİLMED Networking – Öğretmenler Gününde  

    Öğretmenlerimizle Eğitim Sistemimizi Konuşuyoruz İstanbul 

04 Aralık 2015  Fotoğraf Projesi – Hanlar - Eğt. Timurtaş Onan   İstanbul 

08 Aralık 2015 Temel Fotoğraf Atölyesi – Eğt. Fazlı Öztürk  Ankara 

08 Aralık 2015 BİLMED Networking – Konuk Dr. Deniz Karaoğlan İstanbul 

12 Aralık 2015 Plaket Töreni ve Yemeği      Ankara 

25 Aralık 2015  Year End Party – W-Lounge     İstanbul 

 

Dönem boyunca gerçekleştirilen etkinliklerimizin %20’si eğitim, seminer, atölye vb. 

organizasyonlarımızdan oluşmaktadır. 

 

Etkinliklerimizin %12’si ise sinema, tiyatro, konser gibi buluşmalarımızdan kaynaklı kültürel 

faaliyetlerimizden oluşmaktadır. 

 

Panel, söyleşi, konferans vb. organizasyonlarımız etkinliklerimizin %12’sini oluşturmaktadır. 

 

Etkinliklerimizin % 30’u ise yemekli özel gece organizasyonlarımız ve eğlence amaçlı 

düzenlenen partilerimizden oluşmaktadır. 

 

5. 2015-2017 Dönemi Birinci Yıl Mali Tabloları 

 

31.12.2015 tarihli karşılaştırmalı Bilançomuz: 
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01.01.2015 – 31.12.2015 Gelir-Gider Tablosu; 

 

 
 

 

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. 

 

- Mali tablolardan da görüleceği gibi gelir gider dengemiz 2014 yılında tersine dönerek 

-84.259 TL olarak oluşmuştur. Bu sonucun nedenlerini önceki faaliyet raporumuzda 

paylaşmıştık. 2015 yılı itibarıyla alınan tasarruf tedbirleri ve gelirlerimizi artırmaya 

yönelik girişimlerimizle gelir gider dengemiz yeniden makul bir tutara çekilmiştir. 

Önümüzdeki dönemlerde gelir gider dengemizde yeniden gelir fazlası oluşturulması 

hedeflenmektedir. 

 

- Derneğimizin Aralık ayında kredi kartı ile tahsil edilen üyelik ödentileri 2016 Ocak 

ayında hesabımıza yansımaktadır. Dolayısıyla 2015 yılı gelir kaleminde görünmesi 

gereken 4.333,00 TL tutarında pos dönüşü 2016 yılı gelirlerine sarkmıştır.   
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6. 2015-2017 Yönetim Dönemi Faaliyet Planı ve Bütçe Önerisi 

 

2015 - 2017 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. 

 

2015-2017 Yönetim Dönemi Bütçe Önerisi 

 

2016 Yılı Tahmini Gelir ve Gider Tablosu 
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2015 - 2017 DÖNEMİ KURULLARI 

 
Yönetim Kurulu (Asıl) 

Sinan ÖNCEL (IR'99) Başkan 

Halit Burç AKA (POLS’99) Başkan Yardımcısı 

Güneş KOLSUZ Genel Sayman (ECON’11) 

Özlem UÇARKUŞ (MBA’94) Üye 

Zehra DÖNMEZ (MAN’98) Üye 

Deniz SIRER (POLS'99) Üye 

Onur OKTAY (CS’05) Üye 

Ertaç DEMİRÇELİK (MAN’99) Üye 

Necati Kutlu TAMAY (BMS’95) Üye 

Aslı Canan YILMAZSOY (FA’02) Üye 

Hakan KÖKSAL (MAN’99) Üye 

 

Yönetim Kurulu (Yedek) 

Erhan MERDANOĞLU (MAN’98) 

Erkan KARAHANOĞULLARI (THM’97) 

Murat ERDÖR (MAN’99) 

Sinan AKGÜNAY ( ECON’00) 

Hanife Deniz KARAOĞLAN (ECON’07) 

 
Denetleme Kurulu (Asıl) 

Aslı Melek GÜLSEREN (AIS’04) Başkan 

Burcu AYDIN (MAN’03) Üye 

Hande ALPTEKİN (ACC’02) 

 
Denetleme Kurulu (Yedek) 

Nilüfer MAVİ (IR’99) Üye 

İhsan YELKENCİOĞLU (POLS’99) 

Ömer CERRAHOĞLU (CS’09) 

 
Disiplin Kurulu (Asıl) 

Şeref ÖZER (LAW’07) Başkan 

Pınar CANALP (CTIS’01) Üye 

Gonca GÖK (BF’01) Üye 

 
Disiplin Kurulu (Yedek) 

Cahit Can AKPINARLI (POLS’06) 

Demet KALINDEMİR (THEA’93) 

Pelin KÖSE (THM’10) (25.12.2015) 


