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2011 Yılında SÜMED 

2011 yılı SÜMED için bir gelişme yılı olarak algılanabilir. 

Yepyeni yönetim ekibi ile yıla hızlıca başlayan derneğimiz, en büyük atılımı logo değişikliği ile 

yapmıştır. 2010 yılı sonunda yapılan genel kurulda alınan karar ile logo değiştirmeye karar 

veren derneğimiz, girişimci mezunumuz Kerem Koç'un katkılarıyla gerçekleştirdiği SURATT 

yarışması ile 1000'e yakın katılımla ortak seçilen logo yeni dernek logomuz olmuştur. 

  

Bunun yanısıra birçok buluşma ve toplantı platformları, kısaca Sabancı Üniversitesi Ailesi 

dediğimiz, mezunlar, öğrenciler ve çalışanları bir araya getirme fırsatı sunmuştur.Öğle 

yemeği buluşmaları, kişisel gelişim toplantıları, konferanslar, akşam partileri, şehirdışı geziler 

bunlardan sadece birkaçı. 

  

Bütün bunları gerçekleştiren SÜMED çalışanlarında da değişimler oldu. Yıllarca SÜMED'e 

katkı yapmış, emek vermiş Genel Sekreterimiz Sn. Mine Göknar, aramızdan ayrılma kararı 

vermiştir. SÜMED ihtiyaçları doğrultusunda farklı bir profilde, genç ve dinamik kadro 

oluşturmak için Merve Tokgön ile paralel pozisyonlarda "Proje Koordinatörlüğü" üstlenen 

Fatih Mehmet Akdan aramıza katılmıştır.  Fatih ve Merve'nin katkılarıyla SÜMED 2011 yılında 

toplam üye sayısını %... arttırarak ...'a ulaşmıştır. Aktif üye sayısı ise ..... ulaşmıştır. 

  

Bütün bunların yanısıra mali kaynaklarını ve aktif gelirlerini geliştirmek üzere 2009 yılında 

alınan kararı bu yıl gerçekleştirerek "SÜMED İktisadi İşletmesi"ni kurmuş, ve bundan gelir 

elde etmeye başlamıştır. 

  

2011 yılında tüm bunları gerçekleştirmemize katkıda bulunan mezun, öğrenci, çalışan ve 

destekçilerimize teşekkür ederim. 

  

Saygılarımla 

SÜMED Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Tunç Acarkan 
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SUMED Ofisi 

 

Fatih M. Akdan: 1983 yılında Almanya’da 

doğdu. Ortaokul ve Lise’yi Adana’da 

okudu. İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji 

bölümünde okurken fotoğraf ve sosyal 

sorumluluk projeleri ile ilgilenmeye 

başladı. Kısa bir süre dergicilik yaptıktan 

sonra Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda İletişim 

Sorumlusu olarak çalışmaya başladı. 

Toplum Gönüllüleri Vakfı’ndan sonra 

Sabancı Üniversitesi Mezunları Derneği’nde çalışmaya başlayan Fatih, mesai saatleri dışında 

fotoğraf çekiyor. “Buradan Yetkililere Süslenmek İstiyoruz”  Projesi üzerinde çalışmaya 

devam eden Fatih, adlandıramadığı bir çok proje üzerinde çalışıyor. Beatles dinliyor ve hep 

geziyor. 

fatih-sumed@sabanciuniv.edu 

 

  

 

Merve Tokgön: 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe 

Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümünü bitirdi. Effect PR, Eczacıbaşı 

Holding, Doğuş Holding ve NTV’de yaptığı uzun dönemli stajların 

ardından Ekim 2010’dan itibaren Sabancı Üniversitesi Mezunları 

Derneği’de Proje Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir. 

Teknolojiyle çok ilgilenir ve fotoğraf çekmeyi çok sever, ayrıca 

SUMED için her gün her dakika projeler üretir. 

merve-sumed@sabanciuniv.edu 
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Lacivert 

Lacivert-e dergi yayın hayatına Kasım 2006 tarihinde 
başlamıştır. Lacivert 2006 dönemi Başkan Yardımcısı Can 
Yıldırmaz’ın editörlüğü ile yürütülmekteydi ve 23 sayı 
yayınlandı. 

Ocak 2009 itibari ile İdem Yalın’a Can Yıldırmaz tarafından 
devir edildi. 2010 itibariyle gönüllü editörümüz İdem Yalın ve 
tasarımcımız mezunlarımızdan Ayşegül Boz Baltacı liderliğinde 
5 sayı yayınlandı. 

 

 

 

 

Üniversite ile İletişim / Bilgi Alma 

Sabancı Üniversitesi-SÜMED iletişimi ve koordinasyonu 
SÜMED kurulduğu ilk günden itibaren güçlenerek 
ilerlemektedir. 2007 yıllında kurumsallaşma adına Sabancı 
Üniversitesi-SÜMED arasında protokol imzalanarak bugüne 
kadar yapılan ortak işlerin ve / veya Üniversite içindeki 
iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve her Yönetim 
Kurulu’nun bu çerçevede işbirliği sürdürülmektedir. Bu 

çerçevede Sabancı Üniversitesi-SÜMED 
işbirlikleri ve ortak projeler Mezuniyet Sınıfı 
Komitesi (MSK), iç web bilgilere mezunların 
ulaşması, öğrenci danışmanlığı, öğrenci 
kulüpleri ile işbirlikleri, üniversiteye 
mezunların girişi, mezunlar ile iletişim, yeni 
mezunların üniversite desteği ile ücretsiz 
üyeliği, mezuniyet töreni, Mezun Buluşmasına (reunion) destek, yıllıkların dağıtımı v.b 

alanlarda işbirliği yapılmıştır. Bu konulara işbirlikleri halen 
devam etmektedir. Mezun web portalda mezun haberleri 
oluşturulmakta, akademisyen, mezun ve güncel konular ile 
ilgili söyleşi yaparak destek vermiştir.  
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SUMED Kiosk 

Üniversite Merkezi’nde bulunan, SÜMED tarafından 

firmalara tanıtım olanağı sağlayan SÜMED Kiosk’u, 

2011 yılı içerisinde ....... hafta başka firmalara 

hizmet verdi.  

 

 

 

2006 yılında Sabancı Üniversitesi’nin SÜMED için başlatmış olduğu destek sürdürülmüştür. 
Yeni üye kazanımı ve o yılın mezunlarına ücretsiz üyelik fırsatı yaratılırken SÜMED’in İşletme 
Giderlerine destek amacı ile fon tahsis edilmiştir (50 TL kişi başı o yıl üye yapılabilen mezun 
sayısı kadar). 2010 SU Bağışı Genel Toplamı 30.00 TL dır., 8 Kasım 2010 tarihi itibari ile banka 
hesabımızda 1150 TL bulunmaktadır. (ek 1 tüm SU bağışları) 
 
Daha çok üye kazanma adına iyileştirme çalışmalarına destek verilmektedir. Her yıl Rektörlük 
girişinde ilişik kesme döneminde, SÜMED üyelik masası kurularak üye kayıt işlemlerine 
yapılmış, mezuniyet prova günü ise üye olanların kartları dağıtılmıştır. Bu çalışma başarı ile 
sonuçlanmıştır.  **Bu destek ile SÜMED üye sayısını 150 kişiden 2611 kişiye ulaşmasını 
sağlamıştır. Burada önemli bir hususa dikkatinizi çekmek isteriz. Her yıl üniversite 
tarafından yapılan bağışla birlikte SÜMED’e üye olan o yılın mezunları 1 yıllık ücretsiz 
üyelikten sonra üyeliklerini yenilememektedirler. Üyelik Kazanım çalışmalarında dikkate 
alınması ve geliştirilmesi gereken bir iş kalemidir (Üyelik ile ilgili sorunlarımızı ofis 
çalışmaları içinde detaylandırılacaktır) 
 
Öğrenci Kulüpleri ile İlişkiler 
 
SÜMED olarak, iletişim kurmamız gereken grupların içinde Öğrenci Kulüplerinin önemli yeri 
bulunmaktadır. Şimdiye kadar Burs Fonuna destek sağlamada Ekonomi İşletme Kulübü –SU 
Challange Pazarlama Yarışması üniversite bünyesindeki SU Logolu Ürünlerin satışı ile birlikte 
öğrencilerin zarara uğramışlardır, 2011 yılı için farklı çalışma şekli belirlenmektedir and burs 
fonuna destek konusunda nasıl bir ilerleme olacağı bilinmemektedir. Diğer konu ise Öğrenci 
Birliği Akademik Ajanda satışlarında işbirliği ile yapılmıştır. SÜMED Üyelerine kazanım olarak 
ta SU ŞENLİK’te % 25 indirim sağlanmıştır. Ayrıca Öğrenci Birliği ile birlikte 2009 yılında 
başlayan Öğrenci Danışmanlığı Projesinde ki işbirliği geliştirilmiş olup, öğrenci katılımına 
katkıları olmuştur. Ayrıca MSK 2010 çalışmalarında da newsgroup ‘larda duyurma konusunda 
da destek vermişlerdir. Üniversite bünyesinde başlatılan Planet (iç bünyedeki facebook) 
uygulaması da ayrı bir mecra olacağından bu konuda da 2011 yılında çalışmalar yapılacaktır. 
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+1 ve SÜMED İktisadi İşletmesi: 

SÜMED için 2011 yılının en önemli olaylarından bir 
tanesi SÜMED İktisadi İşletmesi’nin kurulmuş 
olmasıdır.  2012'de işletmemiz ile öncelikle SU 
mezunları ve onların yakınları,  sonra da diğer 
Üniversite'lerin mezunları'na ulaşarak hizmet 
sunmak istiyoruz. 

Sunacağımız hizmetler için hedef olarak kendimize 
Eğitim, Hobi ve İşletmeciliği seçtik. 

Bu alanlardaki projelerimizi, mezunlarımızla birlikte geliştirip yürüteceğiz. 

 

 

Artı Bir, Sabancı Üniversitesi burs fonu için yaptığımız kampanyamız. 

Bu kampanya ile, mezunlarımızın dikkatini, "başka gençlere de Sabancı Üniversitesi'nde 
okuma fırsatı sunma" fikrine çekmek istiyoruz. 

Bunun için, keyifli bir marka yarattık. Newsletter'lara gidiyoruz, +1, Bu da benim Artı'm! 
diyoruz. 

Yeni yıl hediylerini bu ürünlerden alınmasını 
öneriyoruz. 

Kampanyamız sürüyor, önümüzdeki sene de 
sürecek. Bu sene itibariyle, Sabancı Üniversitesi 
kitlesi dışına da açılacak. 

Buna, tüm mezunlarımızın katılımını ve duyurmak 
konusunda desteğini istiyoruz. 

 

Saygılarımla, 

SÜMED Yönetim Kurulu Üyesi ve SÜMED İktisadi İşletmesi Müdürü 
Kerem Koç  
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Etkinlikler:  

 

2 Şubat / Müzede Aile Günü  

Mezunlar Ofisi ve İnsan Kaynakları Birimi'nin iş birliğiyle, 
ikinci kez düzenlenen Müzede Aile 
Günü”nde, mezunlarımız ve aileleri, çalışanlarımız ve 
aileleri ile 

Mezunlar Ofisi ve 
İnsan Kaynakları 
Birimi'nin iş 

birliğiyle, ikinci kez düzenlenen Müzede Aile 
Günü”nde, mezunlarımız ve aileleri, çalışanlarımız ve 
aileleri ile buluştu. 2 Şubat 2011, Çarşamba akşamı 
gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar Ağa Han Müzesi 
Hazineleri sergisini gezmenin yanı sıra, hoş bir ortamda 
sıcak sohbet etme imkânı yakaladı. 

 

19 Şubat / Ankara Buluşması 

SUMED Ankara ekibinin düzenlediği ve Rektörümüz Nihat Berker’in de 

katıldığı Ankara buluşması gerçekleştirildi. 

17 mezunumuzun katıldığı Ankara Buluşması, House Cafe’de 

gerçekleştirildi.  

 

 

24 Şubat / Güneşli Buluşması 

SUMED tarafından organize edilen Güneşli civarında çalışan 

mezunları 24 Şubat 2011 Perşembe günü Courtyard Marriott 

Otel, Oleo Pazzo Restaurant'ta gerçekleşti. SUMED Yönetim 

Kurulu’ndan Esra Karakaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 15 

mezunumuzun katıldığı etkinliğimizde '06 FENS Duygu İnanç’ın 

doğum günü kutlandı. 
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18 Mart / SÜMED 9 Yaşında! 

SÜMED'in 9. yaşını 11 Mart Cuma günü Asmalımescit Faces'ta hep beraber 
kutladık. 

Mezunlarımız "Kendi Kep'ini Kendin Yap" 
sloganı ile kendi yaptıkları kepler ile 

partiye katıldı. Böylece bu renkli eğlence 
ile mezunlarımız mezuniyetten sonra bir kez daha kep giyme 

fırsatı bulmuş oldu. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde SÜMED'in doğum günü pastasını 
hep beraber kesen mezunlar pastanın mumlarını üflerken de 

keplerini havaya fırlatarak mezuniyet gününe geri döndü. 

 

 

26 Mart / Londra Buluşması 

Londra’da yaşayan Sabancı Üniversitesi mezunları 
Founders Arms’ta buluştu. 

Her ay bu şekilde toplanma karar alan Londra 
Ekibi’ndeki mezunlarımız çok keyifli bir akşam 
geçirdi. Çoğunluğu  yeni mezun olduğu için okula 
ilişkin anıları taptaze olan arkadaşlarımız okulun 
son zamanlarını eski dönem mezunları ile paylaştı.  
Sonuçta "nerede o eski bayramlar" tadında bir 
muhabbet oldu :) 

 

27 Mart / III Çekmeköy Buluşması 

Çekmeköy'de yaşayan Sabancı Üniversitesi mezunlarını sabah 
kahvaltısında bir araya getirmek amacıyla SUMED tarafından 

organize edilen Çekmeköy Buluşması 27 Mart 2011 Pazar günü 
Çekmeköy Park Verde Sitesi, Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. 

Rektörümüz ile mezunlarımızın fikir alışverişi ile renklenen 
sohbetler ile keyifli bir gün geçirildi. Nisan Ayında askere 

gidecek olan mezunumuz ’04 FENS Serkan Girgin’e Rektörümüz 
tarafından askerliğe uğurlama hediyesi olarak SU T-shirt’ü 

verildi. 
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05 Nisan / III. Levent Buluşması 

Levent civarında çalışan Sabancı Üniversitesi mezunlarını bir öğle 
arasında bir araya getirmek amacıyla SUMED tarafından 
organize edilen Levent Buluşmaları’nın üçüncüsü 5 Nisan Salı 
günü Kanyon Midpoint’te gerçekleşti. 
 
Levent Buluşmaları’nın üçüncüsüne Sabancı Üniversitesi Rektörü 
Nihat Berker, Kurumsal Gelişme Direktörü Salih Arıman, 
Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Geliştirme Yöneticisi Şule Yalçın ile 
SUMED’den Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Esen Kazancı, 

Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Koç ve İbrahim Kocaalioğlu, Denetim Kurulu Üyesi Sinem Akıncı ve 
SUMED Ofis İdari Asistanı Merve Tokgön ile 17 mezun katıldı. Rektörümüz Nihat Berker’in yaptığı 
çekiliş sonucunda mezunlardan Candoğan Orlu ve Damla Cihangir Mars Sinema’dan 2 kişilik sinema 
bileti ve Midpoint’te 2 kişilik yemek hediyesi kazandı. Levent Buluşması’nda mezunlar, Rektör Nihat 
Berker ile  fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladılar. 
 

05 Haziran / SÜMED Yeni Logosuna Kavuştu 
 

05 Haziran Pazar günü yapılan ödül töreni ile SUMED yeni 
logosunu Sabancı Üniversitesi ailesine tanıttı. Rekor katılımla 

sonuçlanan oylamada SUMED’in yeni logosunun ve büyük 
ödül olan iPad 2’nin sahibi 876 oydan 311’ini alarak 1. olan 
’10 Mekatronik bölümü mezunu ve okulumuzda eğitimine 

Mekatronik bölümünde yüksek lisans öğrencisi olarak devam 
eden Osman Yavuz Perk oldu. 

 
Rektörümüz A. Nihat Berker’in katılımı ile yapılan çekilişlerde 
bir çok hediye dağıtıldı. Oy verenler arasında yapılan çekilişte High Five’ın sponsorluğundaki Stade de 

France, Paris’te düzenlenecek Black Eyed Peas Konserinin biletini ’10 Ekonomi bölümü mezunumuz 
İdil Fındıkoğlu, Arthur Ashe (Center) Court, New York’ta düzenlenecek U.S. Open Tennis biletini ’09 

Ekonomi bölümü mezunumuz İlkyaz Gökçe Deniz kazandı. SUMED’in hediyesi Küçükçiftlik Park, 
İstanbul’da düzenlecek Amy Winehouse konserinin biletini ’05 Üretim Sistemleri Mühendisliği 

mezunumuz Adil Kara kazandı. 
 

Ödül Törenine katılanlar arasında yapılan çekilişlerde SUMED logolu bardak ve t-shirt, Easy Food’dan 
hazır yemek paketleri, Joy FM’den Teo Gheorghiu Konserine Bilet ve VIP Sessions ile Relax & Joy 

CD’leri hediye edildi. 
 
 

22 Haziran / Meet Me After Work 
 

22 Haziran günü 200’den fazla mezun ve öğrencinin bir araya 

geldiği, SÜMED ve ’07 FENS Begüm Ağma’nın organize ettiği 

parti, NuTeras’ta gerçekleştirildi. 
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2-3 Temmuz / Mezunlar Buluşması – Reunion 

Sabancı Üniversitesi Mezunlar Buluşması & 
Reunion etkinliği, 2-3 Temmuz’da sayıları 200’ü 
aşan mezunun ve misafirlerinin katılımıyla 
gerçekleşti.  

Tüm mezunların davetli olduğu Cumartesi günü 
Rektörümüz Nihat Berker’in açılış konuşmasıyla 
başladı, Tosun Terzioğlu’nun dersi ve Nakiye 
Boyacıgiller’in moderatörlüğünü üstlendiği 
Mezunlar Paneli ile devam etti. Sinema Salonu’nu 
dolduran ders ve paneller serisi Vodafone 
Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray’ın 

söyleşisi ile son buldu. Yoğun ve eğlenceli programın detaylarını görmek için tıklayınız.  

Mezunlarımızın Göl Başı’nda verdiği perküsyon konseriyle geceye bağlanan buluşma MAN ’10 ve MIF 
’11 mezunu Alper Baltalı konseriyle sürdü. Gelenekselleşen Luxus performansı ardından, geliri Burs 
Fonu’na aktarılan hediye çekilişi yapıldı. Büyük ödül olan Halil Hocamızın Yale tişörtü ve şapkasını, 25 
bilet satın alan Onur Sarkan (BSTE ‘04) kazandı. Gece SUMED’in kokoreç partisi ile son buldu. 

3 Temmuz Pazar günü Hangar Cafe’de 
gerçekleşen brunch mezuniyetinin 10. ve 
5. yılını geride bırakan 2006 ve 2001 
mezunlarına özeldi. Hafızaları zorlayan 
ödüllü yarışmada “favorileri en uzun olan 
hocamız” gibi zor sorular bile cevabını 
buldu. 

“Mezunlar SU’ya geri dönüyor” 
sloganıyla yola çıkan Mezunlar Buluşması 
& Reunion; SU Mezunlar Ofisi ve SUMED 
işbirliğiyle mezunlarımızı üçüncü kez 
kampüse geri çağırdı. 

 

 

23 Ağustos / SUMED İftar Yemeği 

Rektörümüz Nihat Berker’in ve farklı dönem ve 
programlardan 40 mezunun katılımıyla SÜMED 

Geleneksel İftar Yemeği 23 Ağustos 2011 Salı 
akşamı Kalamış Develi’de gerçekleştirildi.  
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14 – 16 Ekim / Kavaklıdere & SUMED Bağbozumu Gezisi 

14-16 Ekim tarihlerinde düzenlenen 
Geleneksel SUMED Bağbozumu gezisi bu 
yıl Kapadokya’da Kavaklıdere’nin 
bağlarında gerçekleşti. 

15 kişinin katılımıyla gerçekleşen gezide 
Land Rover’ın katkılarıyla Offroad 
düzenlendi, Kavaklıdere’nin kusursuz 
hazırlanmış şarap ve barbekü ziyafeti ile 
de yol yorgunluğu unutuldu. 

Sabaha karşı Kapadokya’nın simgesi olan 
balon keyfi ile izlenen güneşin doğuşu 
hafızalardan silinmeyecek kadar güzel bir 
manzaraydı. 

 

21 Ekim / pARTI 1 - +1 Lansman Partisi 

Burs fonu yararına oluşturulan "+1" kampanyasının 
lansman partisi, pARTI 1 gerçekleştirildi. 

200'den fazla davetlinin katıldığı, Tünel Lokal'de 
gerçekleştirilen partiye mezunlar, öğrenciler ve Sabancı 

Üniversitesi çalışanları büyük ilgi gösterdi. 

Öğrenci kulüplerinden SUMAK, SUFOK, SUDance, 
SuOyuncuları'nın renklendirdiği gece de +1 kampanyası 

videolar ve görsellerle davetlilere tanıtıldı. 

 

27 Ekim / Müzede Aile Günü 

SÜMED’in de yer aldığı, 27 Ekim günü gerçekleştirilen, 

“Mezunlar Ofisi” ve “İnsan Kaynakları Birimi” işbirliğiyle 

düzenlenen Müzede Aile Günü'nde, 200’e yakın  SU 

Mezunları ve SU Çalışanları ile aileleri “Karşıdan Karşıya” ve 

“Son Kez, İlk Kez” adlı iki büyük sergi ile bir araya geldi. 

 

 

 

 

 


