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Sayın Mezunumuz ve Derneğimizin Değerli Üyesi,
Üyesi olarak, sizin de iyi bildiğiniz üzere 16 Temmuz 2003 tarihinde Ankara’da kurulmuş olan OMİM (ODTÜ
Mimarlık Fakültesi Mezunları Bilgi ve İletişim Derneği) mezunlar, öğretim elemanları, personel ve öğrencilerden
oluşan ODTÜ Mimarlık Fakültesi topluluğunun ortak değerlerini ve etkinliğini geliştiren bir iletişim, düşün,
araştırma, üretim ve paylaşım platformudur.
Derneğimizin tüzüğünün 4. Maddesinde yer alan amaçları arasında ;
-

Üyeleri ve Mezunlar arasında dayanışma ve iletişimi artırmak, sosyal, mesleki ve bilimsel yönden
gelişmelerine katkı sağlamak,

-

Dernek üyelerinin ve Mezunların birikimlerini, ülkenin, Üniversite’nin, Fakülte’nin ve Öğrenci’lerin,
sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel gelişimini arttırıcı şekilde yönlendirmek ve

-

İlgili yasa ve tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım almak, bağış ve yardımda bulunmak ve
burs vermek yer almaktadır.

Dernek Yönetim Kurulu olarak, Derneğimizin faaliyetleri ve Dernek olarak yaşadığımız sıkıntıları siz değerli
üyelerimizle paylaşmak istediğimiz konular var.
Her vesileyle belirttiğimiz gibi bağışlarınız ve de en önemlisi aidat ödemeleriniz OMİM’in var olma çabasına çok
büyük katkılar sağlayacaktır. Kurulduğu 2003 yılından bu yana hiç değişmeyen yıllık aidat tutarımız bildiğiniz
üzere, aylık 10 TL. (yıllık 120 TL)’dir.
Derneğimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi için çok önemli olan üye aidatlarını tahsil etmekte büyük sıkıntı
çekmekteyiz. Farklı tarihlerde yolladığımız e-posta gönderileri ve telefon görüşmelerimizle sizlere “üyelik durumu”
ve “üyelik aidat borçları” ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış olmasına rağmen çok sayıda üyemizin maalesef
birikmiş aidat borcu bulunmakta.
Bu görüşmelerimizde aidat borcu bulunan üyelerimizin bazılarından ‘’ne yapıyorsunuz ki?’’, ‘’niye size ödeme
yapayım ki?’’, ‘’birikmiş borcumu ödemem, beni üyelikten çıkarın!’’ vb. çok sayıda geri dönüşler oldu. Tüm
eleştirileri saygıyla karşılayıp, özeleştiri yaptığımızda üyelerimizle iletişimimizde ve kendimizi anlatmakta ciddi
eksikliklerimizin olduğu sonucuna vardık. Size ulaşmaya çalıştığımız bu yazı ile amacımız; ‘’bu güne değin ne
yaptık? ne yapıyoruz? süreçteki önemli sıkıntılarımız nelerdir?’’ konularında sizi bilgilendirmek.

Ayrıca, sizleri her ayın ilk Pazartesi günü ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonun’da yaptığımız
Yönetim Kurulu Toplantılarımıza da davet ediyoruz. Lütfen gelin, çaba ve çalışmalarımıza öneri ve eleştirilerinizle
destek olun.
Derneğimizin son yıllarda miktarı ve sayısı artarak devam eden Mimarlık Fakültemiz öğrencilerinden ihtiyacı
olanlara okulun açık olduğu 6 aylık dönemde verilen ‘OMİM Bursu’nun (aylık tam burs 250 TL, aylık malzeme
destek bursu 125 TL) ana gelirini üyelerimizden toplanan üyelik aidatları oluşturmaktadır.
Bunun yanı sıra mezunlar günü, yeni yıl partisi vb. bir takım etkinlik gelirleri, yeni yılda dostlarınıza
yollayabileceğiniz ‘Hediye Sertifikaları’ satışı ve Derneğimize yapılan tüm bağışlar Burs Fonu için
kullanılmaktadır.
Burs Fonumuzdan, Yönetim Kurulumuzun göreve gelmesinden önceki dönemlerde;
2010-2011 öğretim yılında; 12 öğrencimize 7 ay süresince 200 TL, 5 öğrencimize ise 1 seferlik malzeme destek
bursu olarak 200 TL. olmak üzere; 17 öğrencimize yıllık Toplam 17,000.- TL.
2011-2012 öğretim yılında; 17 öğrencimize 5 ay süresince 200 TL., 5 öğrencimize 1 seferlik malzeme destek
bursu olarak 200 TL. ve 2 öğrencimize yaz stajı süresince (3 ay) 200.- TL. olmak üzere; 24 öğrencimize yıllık
Toplam 19,200. TL.
2012-2013 öğretim yılında; 13 öğrencimize 8 ay süresince 250 TL., 3 öğrencimize 1 seferlik malzeme destek
bursu olarak 250 TL. olmak üzere; 24 öğrencimize yıllık Toplam 26,750. TL.
2013-2014 öğretim yılında; 9 öğrencimize 15 Ocak-15 Haziran döneminde her ay ödemeli (6 ayx300 TL.) İhtiyaç
Bursu ve 14 öğrencimize 15 Ocak-15 Mart-15 Mayıs tarihlerinde iki ayda bir ödemeli (3 ayx300 TL.) Malzeme
Destek Bursu olmak üzere; 23 öğrencimize toplam 28,800. TL. tutarında burs ödemesi yapılmıştır.
Yönetim Kurulumuzun göreve gelmesinden sonra ise;
2014-2015 öğretim yılında; 18 öğrencimize 15 Ocak-15 Haziran döneminde her ay ödemeli (6 ayx250 TL.) İhtiyaç
Bursu ve 14 öğrencimize 15 Ocak-15 Mart-15 Mayıs tarihlerinde iki ayda bir ödemeli (3 ayx250 TL.) Malzeme
Destek Bursu olmak üzere; 32 öğrencimize toplam 37,500. TL. tutarında burs ödemesi yapılmıştır.
2015-2016 öğretim yılında; 11 öğrencimize 15 Ocak-15 Haziran döneminde her ay ödemeli (6 ayx250 TL.) İhtiyaç
Bursu ve 15 öğrencimize 15 Ocak-15 Mart-15 Mayıs tarihlerinde iki ayda bir ödemeli (3 ayx250 TL.) Malzeme
Destek Bursu olmak üzere; 26 öğrencimize toplam 27,750. TL. tutarında burs ödemesi yapılmıştır.
2016-2017 öğretim yılında; 16 öğrencimize 15 Ocak-15 Haziran döneminde her ay ödemeli (6 ayx250 TL.) İhtiyaç
Bursu ve 15 öğrencimize 15 Ocak-15 Mart-15 Mayıs tarihlerinde iki ayda bir ödemeli (3 ayx250 TL.) Malzeme
Destek Bursu olmak üzere; 31 öğrencimize toplam 35,250. TL. tutarında burs ödemesi yapılmıştır.

Bu vesileyle, başta burs fonumuzu gönülden sahiplenen, ciddi emek ve zaman harcayan önceki YK Başkanımız
ve bu dönemde Burs Fonundan sorumlu YK üyesi olarak görev alan Sayın Şüayip ÇAVUŞLAR ve Dernek
Yöneticimiz Sayın Buket AVŞAR olmak üzere burs fonumuza emekleriyle ve bağışlarıyla destek veren YK ve
Dernek üyelerimize teşekkür etmek istiyorum.
Bu süreçte fakültemizde okuyan bazı öğrencilerimizin ne kadar çok desteğe ihtiyacı olduğunu görmüş olmak, bu
konuda elimizden gelen gayreti göstermek için bizi daha da teşvik etmekte ve sizlerin desteğini talep etme
konusunda bizi cesaretlendirmekte. Dileğimiz bu misyonun artarak, bizden sonra görevi devralacak Yönetimlerce
de devam ettirilmesi.
Tekrar hatırlatmak isterim ki;
Siz değerli üyelerimiz aidat borçlarını ödeyebilmek için ekte iletilen kredi kartı ödeme formunu kullanabilir veya
aşağıda verilen hesap numaralarına havale yapabilirsiniz.
Kredi kartı ile ödeme yapmanız halinde 120 TL yıllık aidat her ay 10 TL. olarak kart hesabınızda
çekilecektir. Birikmiş borçlarınız için ise kart ile 9 aya kadar taksitlendirme imkanı da bulunmaktadır.
Ödeme işlemleri ve detaylı bilgi almak için Derneğimizin yıllardır fahri olarak yöneticiliğini yapan Sayın
Buket Avşar’ın ‘’avsar.buket@gmail.com’’ mail adresinden veya ‘’0536 2235562’’ nolu cep telefonundan
kendisine ulaşabilirsiniz.
Diğer yandan, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binasının bakım onarım ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Fakülte
Dekanlığına (ayda 250 TL) ödeme yapıyoruz. Bu noktada, şu anki Fakülte Dekanımız Sayın Prof.Dr. Güven Arif
SARGIN’ın Derneğimize gösterdiği ilgi ve sıcak yaklaşımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarız bu yaklaşım
önümüzdeki dönemde meyvelerini verir ve Derneğimiz Fakültemizin ve değerli hocalarımızın da desteğini görür.
Fahri olarak görev aldığımız Derneğimiz için bu ana faaliyetlerimiz dışında hedeflediğimiz birçok çalışmayı ise
maalesef bütçe darlığı nedeni ile yapamadık.
Sayın Üyemiz, sizlerden ricamız; ODTÜ’nün ilk kurulan Fakültesi olan Mimarlık Fakültesi Mezunlarının,
birlikteliklerinden gelen gücü daha güzel yarınlar için kullanması için hep beraber OMİM’e sahip çıkalım. Bu
kurum ancak sizlerin desteği ve ilgisi ile ayakta kalabilir.
Saygılarımla,
OMİM YÖNETİM KURULU Adına

Serdar AKÜNAL (1981,1986)
YK Başkanı
EK: Kredi Kartı Ödeme Formunu

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI
BİLGİ VE İLETİŞİM DERNEĞİ (OMİM)
KREDİ KARTI İLE ÖDEME FORMU
> KART SAHİBİNİN
ADI :
SOYADI :
ADRESİ :

POSTA KODU :

ŞEHİR :

TELEFONU :

> ÜYENİN
( eğer kart sahibi ile üye aynı kişi değilse bu bölüm de doldurulacak)
ADI :
SOYADI :

> ÖDEME
Bir kereye mahsus giriş ücreti olarak

TL

Bir kereye mahsus belirtilen tutar kadar

TL

9 ay süreyle (üye aidat bedeli/9) olarak her ay

TL

BURS FONU İÇİN BAĞIŞ

TL

Yukarıda belirttiğim tutarların aksi tarafımdan yazılı olarak bildirilinceye kadar
CVC kodu

KART NO:
VISA

MASTERCARD

SON KULLANMA TARİHİ

Kredi kartı hesabıma borç kaydedilerek Derneğinizin Garanti Bankası ODTÜ Şubesi nezdindeki
1332-6299970 numaralı hesabına, Derneğiniz ve Garanti Bankası arasında belirlenen koşullar
çerçevesinde alacak kaydedilmesini kabul ediyor ve bu konuda Garanti Bankasını yetkili
kılıyorum.
> TARİH
> İMZA
/
/ 2 0

> GÖNDERİM
FORMU DOLDURDUKTAN SONRA LÜTFEN ''ÇANKAYA CADDESİ 28/1 Çankaya- ANKARA
ADRESİNE POSTAYLA YA DA ''0312 442 2766'' NOLU FAKSA GÖNDERİNİZ.
BİLGİ İÇİN: 0536 223 55 62 Buket Avşar

