
                                                                                                                                                  
 

ADANA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 
2.OLAĞAN GENEL KURULU 

ÇALIŞMA RAPORU 
                                                                                                                    
 
Değerli Üyelerimiz, 
 
Yönetimde bulunduğumuz  11.05.2010-29.05.2012 tarihleri arasında üye sayımız toplam 89’a çıkmıştır. 
Sizlerin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz dernek faaliyetlerimiz şöyledir: 
 
Öğrencilerle ilgili olarak; 

- Potansiyel öğrencilere ODTÜ’yü anlattık. 

- ODTÜ’yü kazanan öğrencilerle tanışma toplantısı yaptık. 

- “İlk adım bizden” kampanyası düzenlendi. Öğrencileri topluca Ankara’ya ağabeyleri eşliğinde 
yolladık. 

- 9 öğrenci ile başlanıldı. Şimdi 15 Adana’lı öğrenciye burs veriyoruz. 

- İki defa sömestre tatilinde ODTÜ’lü öğrencilerle toplantı yaptık. Deneyimlerimizi aktardık. 
Sorunlarına ve taleplerine cevap bulunmaya çalıştık. 

- 25 öğrenciye abi ve ablalarından danışman atadık. 

- ODTÜ tanıtım günlerine katıldık. 

- Adana’daki okullardan yetkilileri alıp, ODTÜ KKK’na tanıtıma götürdük. 

- ODTÜ Kıbrıs Kampusuna gidilip Kimya Müh öğrencileriyle söyleşi yaptık. 

 

Mezunlarımızla; 

- 3 defa geleneksel ODTÜ Mezunları Yemeği yaptık. Birincisine rektörümüz, rektör 
yardımcımız, K.Kıbrıs Rektörümüz ve Çukurova Üniversitesi Rektörü şeref verdiler. 

- ATOSEV’de, Hotel Bosnalı’da ve Bacardi Restoran’da toplam 3 defa Bahar Kahvaltısı 
düzenledik. Tavla turnuvası yaptık. 

- Çetinel Tesislerinde ve Kaktüskent’te Aydabir’ler yaptık. 

- 2012 yılında aydabir’ler yerine Retro, Cosecha ve Taşmekan’da “haftadabir”ler düzenlendi. 
Daha sık bir araya geldik. 

- Bilet alarak toplu tiyatro gidişleri düzenledik. 

- MOB’nin sunduğu Hürrem Sultan Balesine topluca gittik.  

- Aladağ ve Belemedik gezileri yaptık. 

- Topluca Karaoke’ye gittik. 

- Toplam 5 defa bowling turnuvası düzenledik. 

- İki defa paintball turnuvasına katıldık.  

- İş yeri gezileri yapılmaya başladık. İlk olarak Bülent Yeniçeri ve sonra öğrencilerle Bossa’yı 
ziyaret ettik. 

- “MS Outlook kullanım” eğitimi, “İşyeri sorunlarını farklı bakış” eğitimi ve ÇKA ile “Kalkınma 
Projelerine Başvuru” eğitimi verdik. 

 



Derneğimiz için; 

- Web sitesi devreye girdi. 

- Üye kimlikleri hazırlandı. 

- Aidatlar POS cihazı ile toplanmaya başladı. 

- Mail gurubu ve duyuru gurubu oluşturuldu. 

- Adana MD tişortları yaptırıldı, satışa sunuldu. 

- Teşekkürlerde kullanmak üzere 20 adet bayrak yaptırıldı.  

- Görev değişikliği yapıldı ama karar defteri kaybolunca resmiyete geçemedi. 

- Kaybolan “karar ve evrak defterleri” yeniden alındı. 

- Mezun dernekleri Konsey toplantılarına katıldık. 

- Dernek yeri denetimden geçti. 

- Yüksel Enerji ile yapılan anlaşma ile bizim aracılıkla abone edeceğimiz firma bağlantı 
bedellerinden komisyon alınmaya başlandı. 

 
Ve hepsinin üzerine 4 YK üyesi evlendi☺ 
 
 
 
 
Adana ODTÜ Mezunları Derneği 
adına 

 


