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1-ÜYE SAYIMIZ
2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz.
2010: 93
2011: 132
2012: 252
2013: 372
2014: 397(Haziran ayı itibari ile)

2-OFİS ÇALIŞMALARIMIZ
1. Üyelik işlemleri
2. Mezunlar ve üyeler ile iletişim
3. TOBB ETÜ Mezuniyet yıllıklarının dağıtılması
4. Etkinliklerin organizasyonu
5. TOBB ETÜ öğrenci kulüpleri ile iletişim
6. Bağış karşılığı logolu ürünlerin hediye edilmesi
7. Duyuruların düzenlenmesi ve mezunlara iletilmesi
8. Mali ve yasal işlemlerin takibi
9. Banka hesaplarının takibi
10. Mali Müşavir ile ortak çalışma
11. Anlaşmalı firmalardan üyelere özel gelen kartların listelenmesi ve üyelere
kargolanması
12. Yıllık planlanan harcama bütçelerinin oluşturulması, uygulaması ve takibi
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3-FAALİYETLERİMİZ
2013 Mezuniyet Yıllığı için gerekli tüm çalışmalar Derneğimizce yürütülmüş olup
2012 ve 2013 Eğitim Öğretim yılı mezunlara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Pasion Turca firmasıyla ortak bir çalışma yürütülerek 2 mezunumuza mail ve
sosyal medya üzerinden yürütülen çekiliş sonucu 26.09.2013 tarihli çifter kişilik
Pink Martini konser bileti verilmiştir.
2 Mart 2013 tarihinde TOBB MNOP Sosyal Tesisleri'nde TOBB Mütevelli Heyet
Başkanı Sn.M. Rifat Hisarcıklıoğlu‟nun da katılımıyla “TOBB ETÜ MED 3. Geleneksel
Mezun Buluşması” gerçekleştirilmiştir. İş veren ve iş arayan mezunların da yer
aldığı bu organizasyonda yemek öncesi ve sonrası Dernek faaliyetleri ve yapılması
planlanan faaliyetler görüşülmüş, yeni üye kayıtları gerçekleştirilmiştir. Etkinlik
sırasında çekiliş yapılmış ve mezunlara hediyeler dağıtılmıştır.
3 Ağustos 2013 tarihinde TOBB ETÜ‟nün orta bahçesinde “TOBB ETÜ MED
Geleneksel İftar Yemeği” etkinliği gerçekleştirilmiştir. Katılımın yüksek olduğu
etkinlikte macun ikramı yapılarak ve orta oyunu sergilenerek mezunlara nostaljik
bir gece yaşatmak hedeflenmiştir.
TOBB ETÜ Yönetim Kurulu 26 Aralık 2013 tarihinde TOBB ETÜ MED Üyelerine özel
olan “TOBB ETÜ MED Yıl Sonu Açık Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda,
2013 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve 2014 yılına ilişkin plan ve
programlarımız görüşülmüş, bu hususta Üyelerimizin de öneri ve fikirleri
alınmıştır.
E-mail aracılığı ve sosyal medya hesaplarımızın yardımıyla iş ilanları duyuruları
yapılmıştır.
Mezun ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

TOBB ETÜ MED üyesi mezunlarımıza üye kartlarından daha avantajlı bir şekilde
faydalanabilmesi için firmalarla yaptığımız anlaşmalar devam ettirilmiştir. Birçok
yeni firma ile sözleşme imzalanmıştır.
Yeni üyelerin kabulü ve kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Şehir dışında ve yurt dışında olan mezunlarımıza talepleri doğrultusunda
(Transkript gönderimi ..vb okul ile iletişimlerini gerektirecek konularda) destek
sağlanmıştır.
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Özellikle “TOBB ETÜ Tanıtım Günleri”nde Derneğimiz‟e gelen veli, öğrenci ve
mezunlar ile görüşmeler yapılmıştır.
“AB Standartlarında Genç Girişimciler: Rekabetçilik Projesi” kapsamında çalışmalar
yapımış ve gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında Almanya, Belçika, Portekiz ve
İngiltere‟de mezunlarımızın çoğunluğunu oluşturduğu, Mamak Belediyesi ve
Batıkent Kız Meslek Lisesi „nden de katılımcıların yer aldığı dört farklı grup eğitim
almıştır. Bu kapsamda 5(beş) „er haftalık dil ve girişimcilik eğitiminin yanı sıra
firma ve kurum ziyaretleri de gerçekleştirilmiştir.
Bu süreçte sosyal medyayı da oldukça etkin kullanan Derneğimiz, Facebook,
Twitter ve Linkedin‟de toplam 1933 takipçiye ulaşmıştır. Bu da gösteriyor ki gerek
yayınladığımız iş ilanları, gerek organizasyon ve benzeri duyurular ile
mezunlarımızın ilgisini çekiyor, onların bizlerden beklentilerine cevap verebiliyoruz.
Üyelerimizden toplanan cv lerle oluşturulan ve talep gösteren
mezunlarımıza ulaşmalarını sağlayacak “CV Bankası” oluşturulmuştur.

firmalara

Yurtdışında yüksek lisans ya da doktora programlarına başvuran/başvurmayı
düşünen, bu konuda bilgi almak isteyen mezunlar ile görüşülmüştür. Son sınıf
öğrencilerimizin zaman zaman yurt dışında eğitim gören mezunlarımızla iletişime
geçmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, bu hususta daha doğru yönlendirmeler yapabilmek
adına Derneğimiz 2013 İEFT (International Educational Fairs of Turkey) Fuarına katılarak
gerekli bilgileri, yayınları, broşürleri, başvuru belgelerini ve indirim kartlarını
edinmiştir.
Daha aktif ve verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmek için Derneğimize ait bir
web sitesi yaptırma isteğiyle bu alanda çalışan mezunlarımız ile görüşerek
kendilerinden fiyat teklifleri alınmıştır. Neticesinde hemfikir olunan Navitas Müh.
Ltd. Şti. ile çalışmalara başlanmıştır. Web sitemizin 2014 Şubat ayı içinde bitmesi
hedeflenmiştir.
Firmalar ile mezunları, mezunlar ile mezunları buluşturmayı hedefleyen,
etkinlerimizin ve haberlerimizin duyurulacağı, Dernek ile ilgili bilgilerin
paylaşılacağı ve düzenli aralıklarla mezun röportajlarına yer verileceği, mezun cv
güncelleme sitemizde ve arşivine sahip bir platform olacaktır.
Yeni web sayfamızda yayınlanmak üzere, farklı sektörlerde faaliyet gösteren
mezunlarımızla röportajlar yapılmıştır.
Kendi işini kuran mezunlarımıza sosyal medya hesaplarımız üzerinden reklam
desteği sağlanmıştır.

4

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
MEZUNLAR DERNEĞİ

4-YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Mezunlarımızın kariyer yollarında karşılaştıkları kör noktaları aydınlatacak, iş
dünyasının problemlerine çözüm aranacak ve yenilikçi fikirleri destekleyecek
çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır.
Öncelikli olarak TOBB ETÜ Mezunlarınında yoğun olarak çalıştığı firmaları ve bu
firmalarda çalışan mezunlarımızı okulumuza davet ederek, konferans eşliğinde
öğrencilerimizle buluşturmayı ve kendilerine bir yol çizmeye çalışan
arkadaşlarımıza ışık tutmayı hedeflemekteyiz. Bu konuyla ilgili olarak 20‟nin
üzerinde mezunumuzun çalıştığı TÜRK TRAKTÖR İK Departmanı ile görüşmeler
yapmış ancak konferansa katılımcı sayısı hususunda belirli bir sayı veremediğimiz
için iptal etmek durumunda kalınmıştır. Ancak konuyla alakalı çalışmaların devam
etmesi amaçlanmaktadır.
Mezun-Öğrenci buluşmasının yanı sıra Mezunlarımızdan aynı meslekte çalışanlar
arasında dayanışma olması, bilgi ve becerilerin paylaşılması, eğitim verilmesi
amacıyla sektörel/mesleki panellerin organize edilmesi hedeflenmektedir.
2014 yılında “TOBB ETÜ MED Bowling Turnuvası” etkinliğinin düzenlenmesi ve bu
etkinliğin gelenekselleştirilmesi planlanmaktadır.
İktisadi işletme kurulması ve bu hususta çalışmalara başlanması önem arz
etmektedir.
TOBB ETÜ Logolu ürünlerin çeşitlendirilmesi üzerinde araştırmalar ve çalışmalar
yapılmıştır. Ancak Dernek bünyesinde iktisadi işletme olmadığından ürünlerin
satışı yasal değildir. Bu nedenle logolu ürün çalışması mecburen daha ileri bir
tarihe ertelenmiştir.

4-BÜTÇE

TOBB ETÜ MED Banka Hesabımızda şu an 2100 TL bulunmaktadır.
AİDAT ÖDEYEN ÜYELER:

61

Kişi

AİDAT ÖDEMEYEN ÜYELER:

301

Kişi

TOPLAM 372 KİŞİ
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