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Dernekten Mesaj

Değerli Destekçilerimiz,
Merhaba. 

Burs Çalışma Grubumuz (BCG) adına; 2020-
2021 Öğrenim yılının ikinci döneminde ger-
çekleştirdiğimiz faaliyetlere ilişkin kısa bilgi-
lendirmeler yapmak isteriz.

2020-2021 Öğrenim döneminin ilk yarısı ta-
mamlandığında 20 bursiyerimiz mezun oldu. 
Ara dönemde mezun olanların yerine aynı 
sayıda bursiyer alarak, ilk dönemde başladı-
ğımız 566 bursiyer sayımızı korumak üzere, 
Üniversitemizden bursiyer adayları talep et-
tik. İletilen listedeki adaylarla sanal ortamda 
görüşmeler yaparak, yeni bursiyerlerimizi be-
lirledik.  Uzaktan eğitim süreci ikinci dönem 
de devam edeceğinden, mülakat sırasında 
adaylara bilgisayar ihtiyacı olup olmadığını 
da sorduk.  Kabul edilen bursiyerlerimizden 
13 kişinin bilgisayara ihtiyacı olduğunu tespit 
ettik. Burs Çalışma Grubumuzun çalışmaları 
ile bursiyerlerimizin bilgisayar ihtiyaçları kar-
şılandı. 

Bu dönemde bursiyerlerimiz ile sanal ortam-
da çeşitli paylaşımlar yaparak, yanlarında ol-
duğumuzu ve desteklerimizi hissettirmeye ça-
lıştık. 

Geçen dönem sanal ortamda başlattığımız “ 
Mekansız Kütüphane” etkinliğimizi, üye sayı-
larımızı artırarak sürdürmekteyiz.   

Bursiyerlerimizle mezunlar arasında ilişkiyi 
sağlayan Köprü Koordinatörümüz de bu dö-
nemde mezun oluyor. O nedenle yeni Dönem 
Köprü Koordinatörü seçimi de bursiyerlerimi-
zin oylarıyla gerçekleştirildi. 

Bursiyerlerimizin tasarladıkları sosyal sorum-
luluk projeleri salgın nedeniyle bu dönemde 
gerçekleştirilemedi.  

Burs Çalışma Grubu  (BÇG) olarak Okulumuz 
öğrencilerine desteğimizi sürdürürken, bizleri 
eğiten Hocalarımızı da unutmuyoruz. Bu an-
layışla geçtiğimiz yıl zamansız kaybettiğimiz 
Değerli Hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar için ne 
yapabiliriz diye düşündüğümüzde, adına burs 
düzenlemeyi uygun gördük. 

Burs Çalışma Grubu olarak nasıl bir fikri tasa-
rım ve uygulama olmalı sorumuzun yanıtı için, 
Sn. Ahmet Acar hocamızın “liderlik yönünü” 

öne çıkaran anlayışla bursiyer seçimi yapıl-
malı önerisi kabul gördü ve ana kriterimizin 
bu özellik olmasına karar verdik.

“Ahmet Acar Bursu” liderlik özelliği öne çıkan 
ve burs yönetmeliğimizdeki kriterlere uyan en 
fazla on (10) öğrenciye verilecek. 

Bu dönemin gelişmeleri, hesapları ve faali-
yetlerine ilişkin bilgilendirme Dernek Yöne-
tim Kuruluyla sanal ortamda yapılan sunumla 
gerçekleştirildi.

Burs fonumuz salgın döneminin dezavantaj-
larına rağmen 2020-2021 dönem başı devir 
rakamlarımız seviyesinde devam etmekte ol-
duğunu paylaşmak isterim. Ancak bu duru-
mun daha sürdürülebilir olması için bağışçı 
sayısını artırmakla birlikte profilini de daha 
gençlere yönlendirmemiz gerekiyor. Gençleri 
aramıza katmak konusunda hepimize sorum-
luluk düşüyor.

Destekleriniz ve ilginiz için teşekkür ediyoruz. 
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Bursiyer Bilgileri

2020-2021 eğitim öğretim yılında bursiyer sayımızı 566 olarak 
belirledik. Yine bir ilke imza atarak yarı dönemde mezun olan ve 
çeşitli nedenlerle bursunu kaybeden bursiyerlerimizin yerine Mart 
ayında yeniden öğrenci alarak bursiyer sayımızı 566’da tuttuk.
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Kadın Erkek

Fakültere Göre 
Bursiyer Dağılımı

Bölümlere Göre Bursiyer Dağılımı

Cinsiyete Göre 
Bursiyer Dağılımı
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Bursiyerlere Verilen Destekler
Mentorluk Programı

ODTÜMİST Mentorluk Programlarında bu yılın 
en önemli yeniliklerinden biri farklı illerdeki 
mezun dernekleri üyelerinin ve bursiyerle-
rinin de programa katılmasının sağlanması 
oldu. Bu olumlu etkinin yanında, tanıtım çalış-
malarına da ağırlık vererek programı oldukça 
yoğun bir katılım ile 123 eşleşme, dolayısıyla 
mentor ve menti toplamı 246 kişiyle yürüttük. 
Koordinasyon ekiplerini de dahil ettiğimizde 
program 260 kişi olarak gerçekleşti. 
 
Bu yılın önemli bir yeniliği de eğitim ihtiyaç 
anketleri doğrultusunda düzenlediğimiz eği-
timlerdi. Mentiler için Yurt Dışında Kariyer 
Atölyesinden Duygusal Dayanıklılık ve Kendini 
Yönetebilme konularına uzanan 5 farklı eğitim 
düzenledik. Bu eğitimleri tüm bursiyerlerimi-
ze de açık olarak gerçekleştirdik. Mentorları-
mız programın başında Rıza Kadılar Academy 
tarafından gerçekleştirilen Avrupa Mentorluk 
ve Koçluk Konseyi (EMCC) tarafından akredi-
te edilmiş, tamamı online teknolojiler kulla-
nılarak, uzaktan erişim ile sunulan AKREDİTE 
ONLINE MENTORLUK programını tamamlamış-
lardı. Program sırasında ise Klinik Psikoloji 
Perspektifinden Mentorlar İçin Bilgilendir-

me ve Öneriler Eğitimine katıldılar. Psikolojik 
Problemlerle ilgili ve mentorluk sistemi içinde 
psikolojik problemlere nasıl yaklaşılması ge-
rektiği, profesyonele yönlendirme zorunlulu-
ğu konularında bilgilendirildiler. 
 
Bu yılın ilklerinden bir diğeri ise kapanış etkin-
liği oldu. Program danışmanımız EMCC Dünya 
Başkanı Rıza Kadılar’ın yanı sıra araştırmacı 
ve yazar Bekir Ağırdır’ın konuşmalarıyla renk-

lenen etkinlik Yeni Türkü’nün kurucusu Derya 
Köroğlu’nun şarkısıyla duygusal bir kapanışa 
sahne oldu. 

Programa ilişkin tanıtım 
videolarına QR kodu 
taratarak ya da BURAYA 
tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/drive/folders/1ELSkz-zimLS6gMu2ky89zlzaVY84agtV?usp=sharing
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Bursiyerlere Verilen Destekler
Mentorluk Program Çeşitleri

Bu yıl 6. dönemini tamamlayan Kariyer Mentorluğu Programı pandemi öncesinde de 
Ankara’daki yerleşkemizde 2,3 ya da 4. sınıflarda okuyan bursiyerlerimiz ile İstanbul 
ya da yurt dışında yaşayan mezunlarımızı öğrenme ortaklığında buluşturduğundan 
e-mentorluk olarak sürdürülmekteydi. Dolayısıyla 2020-2021 döneminde de e-men-
torluk olarak yapılması programda bir değişikliğe yol açmadı. Bu yıl farklı olarak yüz 
yüze yaptığımız başlangıç ve gelişim değerlendirme toplantılarını da dijital olarak 
gerçekleştirmek durumunda kaldık. Kariyer Mentorluğu Programında 2020-2021 dö-
neminde 72 eşleşmeye ev sahipliği yaptık. 
 
2. Gelişim değerlendirme anketine katılan 119 kişiden 108’inin program ile eriştiği 
kişisel gelişim ve deneyimden tamamen memnun olarak ayrılması programın başa-
rısının önemli göstergelerinden. Programda kullanılan uygulamadan içeriklere pek 
çok konuda da önemli oranda memnuniyet çıkması da diğer bir gösterge. Memnun 
olunan konuların başında içeriklerin gelmesi hazırlıkları yürütmüş olan çalışma gru-
bunu ayrıca mutlu etti. 

2020-2021 döneminde İş ve İstanbul Mentorluk Programı 15 eşleşme ile tamamlan-
dı. Mentilerimiz yeni başladıkları/başlayacakları kariyer yolculuğunda mentorları 
ile akıllarındaki soru ve sorunları konuştular, destek aldılar, birlikte öğrendiler, fikir 
geliştirdiler. Gelişimi ölçümlemek için yapılan değerlendirme anketinde mentilerin 
%86’sı mentoruyla eşlemesinin doğru ve yararlı bir eşleşme olduğunu ve kişisel ge-
lişim ve öğrenme deneyiminden memnun kaldığını belirtti. Hem mentorlar hem de 
mentiler büyük ölçüde programın içeriklerinden, düzenlenen kişisel gelişim eğitim-
lerinden memnun olduklarını belirttiler. 
 
Farklı şehirlerde kariyerine başlayan mezun menti ve mentorlarımıza ulaşmak ama-
cıyla yeni dönemde kapsamımızı genişletiyor programın adını da İş ve Yaşam Men-
torluk Programı olarak değiştiriyoruz. 

2020 – 2021 akademik yılında üçüncü kez gerçekleştirilen “Akran Mentorluk Progra-
mı”nın, bu dönemi, bir önceki yılda 6 olan eşleşme sayısının altı kat artarak 36’ya 
yükseldiği bir dönem oldu.

Mentorluk programlarında daha önce ‘menti’ olarak rol almış 3. veya 4. Sınıf öğren-
cilerinin, Ankara’dan veya Ankara dışından ODTÜ’ye bu yıl gelen Hazırlık veya 1. Sı-
nıf öğrencilerine ‘mentorluk’ yapmalarını öngören ve böylece ‘akran menti’lerimizin 
üniversitemize ve Ankara’ya uyumlarını hızlandırarak kazanımlarını artırmayı hedef-
leyen bu programın gördüğü ilgi, önümüzdeki yıllar için ümit verdi. Ancak varlığını 
her alanda hissettiren küresel salgının, neredeyse tamamı ‘Ankara’da; ODTÜ yerleş-
kesinde ve şehirde gerçekleştirilecek yüz yüze görüşmeler ve etkinlikler’ üzerine 
kurgulanan ‘Akran Mentorluk Programı’nı fazlasıyla etkilemesi kaçınılmazdı. Yine de, 
biraz koordinasyon grubumuzun ufak tefek rota değişiklikleri ama daha çok mentor-
larımızın ve mentilerimizin yaratıcılıkları ve etkin sosyal medya / alternatif platform 
kullanımlarıyla yine de büyük ölçüde keyif alınan bir program dönemi olduğunu ken-
di anlatımlarından anlıyoruz. 
 
Mentilerimiz ve mentorlarımızla yapılan düzenli çevrimiçi toplantılarda, içeriklere ve 
projeye katkı sağlayabilmeleri amacıyla yaptığımız ‘çalışma grubuna katılma çağrı-
larına’ akran mentorluk programını benimsediklerini ve sürdürülebilir olmasına ko-
lektif bir çalışmanın içinde yer almak istediklerini belirten geri dönüşleri sevindirici 
oldu.

Grup koordinatörlerimizin daha önce ‘Akran Mentor’luk yapmış olmaları, bu progra-
mın öğrencilerin de söz sahibi olabildikleri ve çeşitli görevler alarak zaman içinde 
diğer mentorluk programları için de deneyim sahibi olabildikleri ve hatta derneği-
mizde de aktif görev  alabilecekleri sürecin önemli bir adımı oldu.

Kariyer Mentorluğu Programı

İş ve İstanbul Mentorluğu Programı

Akran Mentorluk Programı
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Burs Çalışma Grubu Etkinlikleri

Bi’ Dünya ODTÜ’lü 2021; 
Maraton Söyleşisi

Maraton 2021 İçin 
Hazırlanıyoruz!
Pandemi nedeniyle 2020 İstanbul Maratonu sadece 42 km ko-
şusu ile sınırlandırılmıştı. Biz de 2013’den bu yana sürdürdü-
ğümüz kampanyalarımızı yeni koşullara uygun olarak yeniledik 
ve kendi Maratonumuzu yaratma fikri ile yola çıktık. Bi Dünya 
ODTÜ’lü etkinliğinden de feyz alarak tüm Dünya üzerindeki OD-
TÜ’lüler ile ODTÜ dostlarını da bu işe dahil edelim ve her kim 
nerede yaşıyorsa, bulunduğu ülke ve şehirden bu Maratona, 
kendi belirleyeceği mesafeyi koşarak veya yürüyerek katılsın 
istedik. Bunda da önümüze bir hedef koyduk: Bir Günde Dün-
yanın etrafını yani 40.000km’yi tamamlayarak Dünya etrafında 
1 tur atabilir miyiz dedik. Böylece ‘’Bir Günde Dünyayı Koş’’ pro-
jesi doğdu. 

Koşuyu 6 kıta, 86 ülke, 468 şehirden 3468 koşucu ile 38.893 
km’yi tamamladık. Koşu sonrası açılan 60 kampanyadan 1750 
bağışçı ile 634.000 TL toplanarak 121 öğrenciye burs sağlandı.

7 Kasım 2021 ‘da gerçekleşecek yeni Maraton dönemi için hazır-
lıklarımız da bütün hızıyla devam etmekte. Bu yıl geçen yıldan 
farklı olarak koşu ve yürüyüşe ek olarak bisiklet ve yüzme de 
Maraton kapsamına alındı. İsteyen koşacak, isteyen yürüyecek, 
isteyen pedal çevirecek ya da kulaç atacak. 2020 yılında Bir 
Günde Dünyayı Koş olan organizasyonun adı ‘’Bir Günde Dün-
yayı Turluyoruz’’(1GDT) olarak güncellendi. 

Maraton kampanyamızın yasal izinlerinin alındığı, ülke temsil-
cilerimizin oluşturulmaya başlandığı  2021 yılı için hedefimiz 
hem dünyadan ve Türkiye’den katılımcı sayısını artırmak hem 
de daha fazla öğrenciye burs imkanı yaratmak. 

Bu amaç ve hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştirmek için siz-
leri de “Bir Günde Dünyayı Turluyoruz 2021” etkinliğimize bu-
lunduğunuz şehirlerden katılmaya ve bağış kampanyası açma-
ya davet ediyoruz.

Bi’ Dünya ODTÜ’lü 2021 etkinliği kapsamında gerçekleş-
tirilen Maraton oturumunda, Maraton Çalışma Grubu 
adına Cem Sarvan (MÇG Koordinatörü Bolivya)ve Sena 
Otlu(MÇG üyesi, İsveç) ile Kanada ülke temsilcimiz Nur 
Öztin Kurak ve  Ankara Dernek’ten Ahmet Kavalcı ko-
nuşmacı olarak yer almışlardır. 

Yaptıkları söyleşide 2020 İstanbul Maratonunda pande-
mi nedeniyle sadece 42 km koşuya karar verilmesinin, 
diğer koşuların iptal edilmesinin ODTÜMİST Marato-
nunun da yepyeni bir formatta yapılması fikrini nasıl 
doğurduğunu anlattılar. Yeni formatın tüm dünyadaki 
ODTÜ’lüleri ve ODTÜ dostlarını kapsayarak, herkesin 
bulunduğu ülke/şehirden aynı günde kendi belirleye-
ceği mesafeyi dilediği parkurda aynı güzel amaç için 
koşup/yürüyerek dünyanın çevresinde 1 tur atmak 
hedefiyle ‘’Bir Günde Dünyayı Koş’’(1GDK) projesini an-
latarak, her biri kendi yaşadıkları koşu deneyimlerini 
paylaştılar. 

Etkinlik sonunda açılan kampanyalardan, toplanan ba-
ğışlardan daha önceki yıllarla kıyaslayarak söz ettiler. 
Daha fazla kişiye ulaşmanın önemine dikkat çekerek bu 
sene daha fazla kişiye ulaşmayı ve daha fazla katılım-
cıyla 2021 Maratonunu gerçekleştirmeyi hedefledikleri-
ni belirttiler. 

Ayrıca bu yıl koşma/yürüme dışında yüzme ve bisiklet 
gibi yeni branşların da eklenmesi ile organizasyonun 
adının ‘’Bir Günde Dünyayı Turluyoruz’’(1GDT) olarak ye-
nilendiğini anlattılar. Ayrıca, yeni konsepte uygun ODTÜ 
öğrencileri arasında açılan ödüllü tasarım yarışmasının 
sonuçları ve yeni logoların tanıtımını yaptılar.
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Burs Çalışma Grubu Etkinlikleri

Bir Günde Dünyayı Turluyoruz Logo Yarışması
Bir Günde Dünyayı Turluyoruz 2021 için ODTÜ öğrencilerine 
yönelik açtığımız logo yarışması sonuçlandı. Dereceye giren 
öğrencilerimiz ve eserleri aşağıdadır.

Betül Güner 
(CRP 4. Sınıf öğrencisi)

Tuğçe Er 
(GENE 2. Sınıf Öğrencisi)

Ezgi Özyurt 
(CHEM 2. Sınıf Öğrencisi)
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Burs Çalışma Grubu Etkinlikleri
Hediye Yerine Öğrencilere Burs

Derneğimiz Burs Çalışma Grubunun başlattığı, ODTÜMİST burs 
sertifikası uygulaması ile sevdiklerinizin  sevinçlerini, acılarını 
paylaşarak; böyle anlardaki desteğinizi kalıcı kılabilirsiniz. 
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Burs Çalışma Grubu Etkinlikleri
Ahmet Acar Bursu

Değerli ODTÜ’lüler ve ODTÜ Dostları,

Burs Grubu (BÇG) olarak Okulumuz öğrenci-
lerine desteğimizi sürdürürken, bizleri eğiten 
Hocalarımızı da unutmuyoruz. Onların bizle-
rin üzerindeki emeklerinin karşılığını vermeyi, 
bizler için vefa borcu olduğunu düşünüyoruz.
 
Bu anlayışla geçtiğimiz yıl zamansız kaybetti-
ğimiz Değerli Hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar için 
ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, adına 
burs düzenlemeyi uygun gördük. Sizlerin de 
bölüm olarak adına burs vermeyi düşündüğü-
nüz Hocalarınız olur ise böyle bir düşüncenizi 
iş birliği içinde uygulamaya koymaya hazır ol-
duğumuzu bilmenizi isteriz.
 
Burs Grubu olarak nasıl bir fikri tasarım ve 
uygulama olmalı sorumuzun yanıtı için, Sn. 

Ahmet Acar hocamızın “liderlik yönünü” öne 
çıkaran anlayışla bursiyer seçimi yapılma-
lı önerisi kabul gördü ve ana kriterimizin bu 
özellik olmasına karar verdik.
 
Sn. Ahmet Acar hocamızın rektörlüğü sırasın-
da görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine 
getirirken sergilemiş olduğu liderlik yönü her-
kes tarafından çok iyi bilinir. Bizler de bu ana 
özellik doğrultusunda, liderlik yönü öne çıkan 
öğrencilerimize “Ahmet Acar Bursu” katego-
risinde burs vermeyi planlayarak, hocamızın 
ismini ölümsüzleştirmeyi düşündük.
 
“Ahmet Acar Bursu” liderlik özelliği öne çıkan 
ve burs yönetmeliğimizdeki kriterlere uyan en 
fazla on (10) öğrenciye verilecek.
 
Ahmet Acar Bursu alacak öğrencilerimizden 

birisi, bursiyerlerimiz ile aramızdaki iletişimi 
sağlayan, her yıl bursiyerlerimizin seçimle be-
lirledikleri “Köprü Koordinatörü” olacak. Diğer 
dokuz bursiyer için adaylarımız yine burs yö-
netmeliğimizde yer alan kriterlere uygun ola-
rak ODTÜ Öğrenci Topluluklarında başkanlık 
yapanlar arasından belirlenecek.
 
Bu topluluklarda Başkanlık yapan öğrencileri-
mizin liderlik yönlerinin öne çıktığı varsayımı 
ile böyle bir seçimi uygun bulduk. Bu anlayış 
çerçevesinde tasarladığımız “Ahmet Acar Bur-
su” önerimizi, Hoca’mızın ailesi ile iletişim 
içinde ve onların onayı ile son haline getirmiş 
bulunuyoruz.
 
Çok yakın zamanda duyurusunu yaparak des-
teklerinize sunuyoruz.
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Köprü Ailesi Hasan Abisini Uğurlarken...

ODTÜMİST Burs Havuzu’nun kurucularından mezunumuz Hasan 
Demirel (CHEM ’84) 17 Temmuz’da aramızdan ayrıldı. Burs 
çalışmalarında büyük emekleri olan, KÖPRÜ bursiyer grubumuza 
gönül vermiş ve sayısız bursiyerimizin hayatına dokunmuş bu güzel 
insanı mezun bursiyerlerimizin hatıraları ile uğurluyoruz. 

Mezun bursiyerlerimizin başlattığı ve Burs Havuzu Çalışma Grubu 
dönem arkadaşlarıyla genişleyen Hasan Demirel Anısına Burs 
fonu oluşturuldu. Değerli mezunumuz anısına 2021-2022 akade-
mik yılından başlayarak bursiyer öğrenciler destekleyeceğiz.
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Üniversitedeyim, İngilizce Öğretmenliği okuyorum, gencim, deliyim, 
doluyum ve saçma sapanım (abuk subuk giyiniyor, leylak rengi lens 
takıyor ve bunun bana yakıştığını düşünüyorum). Kim olduğumu, ne 

olduğumu, hayattan ne istediğimi, hiç birşey bilmiyorum. 
Öyleyim ki ben olsam beni ciddiye almam.

Hasan Abiyle tanışıyorum mezunlar derneğinde yemekte. Guleryüzlü, 
babacan, yargısız, güzel güzel dinliyor beni, Hasan Abi’m oluyor. 

Mezuniyete 1 yıl kala ağlayarak arıyorum Hasan Abi’yi, ‘Ben 
öğretmenlik yapmak istemiyorum ama ne olmak istediğimi de 

bilmiyorum Hasan Abi’ diyorum.
‘Tamam, sakin ol, cin gibi kızsın, illaki buluruz sana seveceğin bir iş, 

korkma sen çok başarılı olacaksın, Bak senden iyi tekstilci olur.’ diyor.
Istanbul’a geldiğimizde işi gücü bırakıp bizi ayarladığı is 

görüşmelerine götürüyor. İlk işime onun sayesinde giriyorum. Ne 
zaman bi sevincim, bi derdim olsa onu arıorum.  Saniye Abla ve 
Hasan Abi aile kavramina en guzel örnek oluyorlar hayatımda.

Bir gün ofisinde otururken bir tanıdığı geliyor, bizi kızlarım diye 
tanıtıyor, arkadasi şaşkın, ben muzipce araya giriyorum ‘Eski 

karısından, nafakayi konusuyorduk‘ diyorum. O gunden beri de 
kızıyım Hasan Demirel’in. Nikah şahidin kim olsun dediklerinde 

düşünmüyorum bile; baba deyince bir kisi geliyor aklıma.
Dün aramızdan ayrıldı Hasan Abi, ağlamamı durduramıyorum. Bugün 

ben bakıp gurur duyduğum bensem, o kadar coğunu Hasan Abiye 
borçluyum ki… Huzur içinde uyu Hasan Abim.. Seni cok seviyorum. 

Kızın, Derya.

Derya Demir
FLE’03

Esra Kendir
CHEM’03

Bugün cok sevdiğim birini kaybettim. 
Ölümu kabullenmekte zorlanırım.

İdrak zorluğu çekerim; o kabuk yüzünden de yas tutamam, gecikir yasım, 
bazen yıllar sürer.

Bugun ilk kez haberi aldığımda olduğum yere yıkıldım. 
Kabuk falan kalmadı, deldi geçti. 

1999 yılından beri abim, babam, dostum, mentörüm Hasan Abi.
20 yasindaydım, İstanbul’a ikinci gelişimdi. Evinde kalmıştım Derya ve 

Filiz’le beraber. O aksamki sohbeti hiç unutmadim. 
Sabah bizi havaalanina götürüp uğurlamıstı. 

Başka bir gün yüzme ihtisas klübünde şarap içtiğimizi hatırlıyorum. 
Ziya’nın yüzme kursu olsa gerekti. 

Bir gün erkek arkadaşımı elinden tutup ona götürmüştüm. Saniye Abla 
kocaman bir masa kurmuştu. Kızlarımızı gururlandıralım der gibi. 

Mezuniyetten sonra Istanbul’da ilk evimi tutarken depositumu anam 
babamdan değil ondan borç alarak ödemistim. İlk maaş günümde 

ofisin kapısında belirip borcumu ödemeye geldim dediğimde kahkaha 
atmıstı, hadi kız o zaman bi yemek ısmarla bakalim dedi, once deniz 

kenarinda camları açıp iki turladık, sonra güzel bir yoğurtlu kebap yedik. 
Dertleşmek için kaçıp kaçıp Bakırköy’deki ofise gelirdim. 
Evlenme kararımı bile herkesten önce o bildi. İcazet etti.

Babacandı ama öğreten abi değildi. Çok insanin yapamadığı şeyi, eşit 
ilişki kurmayi bilirdi. Oğlumu torun gibi sevdi. 

Beni kızı gibi sevdi. Arkadaşı gibi davrandı.
Kanserle mücadele ediyordu. Ne zaman sorsam “yukardaki benle 

uğraşıyor ama pabuç bırakmam” diyordu..
Birkaç ay önce bir eğitimde, 

“hayatınıza anlamlı katkısı olmuş beş kişinin adını yazın” dediler. 
İkinci kez düşünmeden deftere ilk onun adini yazmıştım. 

İki hafta sonra yine çat kapı sürpriz yapacaktım, kapıyı çalacaktım.
Hasan Abi seni çok seviyorum. Huzur içinde uyu. 

Cennet varsa cennette bulusalım.

Köprü Ailesi Hasan Abisini Uğurlarken...
Mezun Bursiyerlerimizden Hatıralar
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Köprü Grubu Yeni Dönem Projeleri
Sosyal Sorumluluk Projeleri

Okulların Açılması Durumunda

Kütüphane Projesi AB Projesi Aktif Çevre Projesi
Köprü grubu her yıl yaptığı gibi önümüzdeki 
yılda Mayıs ayında iki dezavantajlı okula kü-
tüphane kuracak. Bir yıl boyunca yapacağımız 
duyuru ve çalışmalarla toplayacağımız binler-
ce kitabı ihtiyaç sahibi öğrencilerle ulaştıraca-
ğız. Kitap bağışını arttırmak adına elimizden 
gelen her türlü fırsatı ekibimle beraber değer-
lendirmeye çalışacağız. Örneğin bir üyemizin 
önerisi olan insanlara aldığımız bağışların 
nereye gittiğine dair görsel bilgiler verip, ki-
tap-kırtasiye bağışlarını arttırma planı üzerin-
de daha çok odaklanacağız. Kitapları çocuklar 
ile buluşturacağımız zaman yapacağımız et-
kinliklerle sadece güzel bir gün değil, ayrıca 
güzel bir kütüphane de armağan etmiş ola-
cağız. Böylece kitap okuma alışkanlığını ilk ve 
orta okul öğrencilerine kazandırmak için hep 
birlikte KÖPRÜ olmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz yıllarda Doğayı Kucakla isimli Eras-
mus+ projesini yazan AB projesi üyeleri Ulusal 
Ajans tarafından kabul aldılar. Lakin pande-
miden dolayı 2020 yazında gerçekleştirilmesi 
planlanan proje 2021 yazına ertelenmek zo-
runda kaldı. Seyri belli olmayan pandemi sü-
recinin devam etmesi nedeniyle yapımı erte-
lenen proje okulların açılma durumuna göre 
ne yazık ki yine ertelendi. Okulların açılacağı 
ve projenin gerçekleştirilmeye karar verileceği 
zaman Avrupa’dan gelecek öğrencilere Türki-
ye ev sahipliği yapacaktır. Bunun dışında her 
yıl uluslararası alanda yeni bir proje yazan AB 
projesi üyeleri önümüzdeki dönemde de çe-
şitli konularda yeni bir proje yazacak.

Tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılma-
sı, yanarak veya kesilerek yok olan ağaçlarımı-
zın yerine yenilerinin dikilmesi gibi çevre dos-
tu projemizde gelecek dönemde ağaç dikme 
şenliğine katılma, çocuklar ile geri dönüşüm 
atölyesi gerçekleştirme gibi farklı etkinlikleri 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Genel koordinatörlüğünü devralmaktan büyük mutluluk duyduğum Köprü grubumuzda 
gelecek dönemde gerçekleştireceğimiz proje ve etkinlikler için uzun bir süredir devam 
etmekte olan pandemi sürecinin gidişatına göre iki farklı yol izleyeceğiz.

“

Her yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çoğu toplumsal duyarlılık projelerinden oluşan AB Projesini, Kütüphane Projesini ve buna ek 
olarak yeni yapmaya başladığımız Aktif Çevre Projesini Köprü gönüllüleri ve bursiyerleri ile gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde planladığımız bu 
projelerin genel koordinatörlüğünü yapacağım için mutlu ve heyecanlıyım.

Cemil Saad Eddin
Köprü 2021-2022 Genel Koordinatörü
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2. Sınıf
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Okulların Açılmaması Durumunda

Kardeşlik Projesi

Söyleşi Projesi

Kardeşlik Projesi olarak hayata geçen projede belirlenen bir okulun 
orta okul sınıf öğrencilerine whatsapp aracılığı ile bir dönem boyun-
ca hem rol model olacağız hem de onlara farklı alanlarda mentorluk 
yapacağız. Bireysel olarak herhangi bir koordinatöre sahip olmayacak 
olan proje koordinatör arkadaşlarımla birlikte ortak bir şekilde yürü-
tülecektir.

Söyleşi grubunu oluşturacak üyeler yapacakları araştırma ve çalışma-
lar sonucunda kendi alanında uzman ve başarılı kişilerle bağlantılar 
kurmaya çalışacak. Sonrasında bu uzman kişilerin, duyurusu önceden 
yapılmış ve bir online bir platform aracılığı ile gerçekleştirilecek bir 
söyleşi yapması amaçlanacak. Böylece toplantıya katılacak öğrenciler 
hem uzman kişi ile birebir diyalog kurma şansına sahip olacak hem de 
gelecekte nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ve gelecek hakkında fikirler 
edinmiş olacaklar. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan bu projemi-
ze ilk adımı gelecek dönem atmış olacağız. Yine bireysel olarak her-
hangi bir koordinatöre sahip olmayacak olan bu projede proje üyeleri-
nin hepsi projeyi ortak bir şekilde yönetirken, olup bitenler hakkında 
haber aktarımı ve bilgilendirmeyi ben üstleneceğim.

Çoğu interaktif bir şekilde gerçekleştirilen; AB Projesi, Kütüphane 
Projesi ve Aktif Çevre Projesini pandemi sürecinin getirdiği 
olumsuzluklar nedeniyle de online süreçte gerçekleştiremeyeceğiz. 
Bunun yerine geçtiğimiz dönemde uyguladığımız Kardeşlik Projesi ve 
hayata yeni geçecek bir projeyi gerçekleştireceğiz.

Köprü Grubu Yeni Dönem Projeleri
Sosyal Sorumluluk Projeleri
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Köprü Grubu Dönem Sonu Raporu

Online dönemle birlikte yüz yüze yaptığımız 
bir çok projemize bir süre ara vermek zorunda 
kaldık ve döneme farklı online projelerle de-
vam ettik. Bunlardan bir tanesi Kardeşlik Pro-
jesi. Bu projede Amasra Fatih Sultan Mehmet 
Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerle bir-
likte zoom üzerinden bir araya gelerek onlara 
ilgi alanları doğrultusunda rol model olmaya 
çalıştık ve mentorluk yaptık. 

Farklı gruplar kurarak onlar üzerinden soh-
betlerimizi gerçekleştirdik. Bu gruplardan ba-
zıları şunlardı; Matematik, Psikoloji, Fen Bilim-
leri, Bilim, Resim ve Çevre. Bu gruplara katılan 
öğrencilerle birlikte gönüllü arkadaşlarımız 
ile öğrenciler sohbet ettiler. Öğrenciler bir 
dönem boyunca bu konulardan farklı olarak 
kendi derslerinde ve soru çözümlerinde de 
yardımcı olmaya çalıştık.

Bir diğer online olarak yürütmeye çalıştığı-
mız  projemiz ise Mekânsız Kütüphane. Sadece 
ODTÜ ve KÖPRÜ’den değil aynı zamanda farklı 
üniversitelerden de arkadaşlarımızın katılımı 
ile gerçekleştirdiğimiz projemizde yine online 
ortam üzerinden bir araya geldik. Birlikte oku-
duğumuz kitaplar üzerinden ya da izlediğimiz 
filmler üzerinden sohbet ettik. Aynı zamanda 
online ortamda oluşturduğumuz kütüphane-
mizde birbirimizle kitap paylaşımlarında bu-
lunarak farklı kitaplara erişimlerimizi sağla-
dık.

Dönemi genel olarak bu iki proje ile kapattık 
ve bunun yanı sıra yüz yüze kurmayı planla-
dığımız kütüphanemizin kitaplarını okullara 
ulaştırmak için kargolayarak onların kütüpha-
nelerine ulaşmalarını sağlayacağız. Diğer pro-
jelerimize yüz yüze döneme kadar bir süre ara 

vererek gelecek dönem için göreve gelecek ar-
kadaşım farklı şeyler yapacaktır.
 
Kendi adıma mutlu ve gururlu hissediyorum. 
Çok fazla tecrübe edindim ve çok güzel arka-
daşlıklar edindim. En önemlisi de sizleri tanı-
dım. 

İyi ki ODTÜlüyüm, iyi ki KÖPRÜlüyüm.

Gülçin Dikbaş
KÖPRÜ Genel Koordinatörü
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Yurt Dışından Burs Haberleri

15 Mayıs 2017’de, ‘kâr amacı gütmeyen federal 
bir dernek’ olarak kurulan OAAC, Ocak 2021’de 
yapılan 4. genel kurulunu takiben yeni dönem 
çalışmalarına başladı.  

Tüm dünyayı etkileyen COVID 19 nedeniyle 
yüz yüze etkinliklerinin büyük çoğunluğuna 
ara vermek zorunda kalan derneğimiz etkin-
liklerine 2020-2021 döneminde sanal olarak 
devam etti. 2020 Ekim ayında ikincisi sosyal 
mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen 
RUN! koşu ve yürüyüş etkinliği bu dönemde 
üyelerimizi gerçek dünyada bir araya getiren 
tek etkinliğimiz oldu. Başta Toronto olmak 
üzere Montreal ve Vancouver’dan katılımcıla-
rımız burs fonumuz için koştu ve yürüdü.

OAAC kurulduğundan itibaren, ODTÜMİST ile 
işbirliği içinde, başarılı ODTÜ öğrencisine burs 
veriyor. Geçtiğimiz dönemde burs sağlanan 
öğrenci sayısı 10’a ulaştı.
 
Her ay düzenli yapılan ve ODTÜ’lüleri ve dost-
larını buluşturan Kantin Drop-in’ler, uzman-
lıkların paylaşıldığı Share Your Knowledge 
konferansları bu dönemde yine düzenli olarak 
sanal konferanslar yoluyla gerçekleşti.
 
Derneğimiz 2021’in ikinci yarısında da basta 
RUN! Olmak üzere burs fonu yararına düzen-
lediği etkinliklerine devam edecek.

ODTÜ Mezunları Derneği Kanada ile iletişime 
geçmek isterseniz, adres, 

info@odtualumnicanada.ca

ODTÜ Mezunları Derneği Kanada (OAAC) en 
güçlü mezun derneklerimizden biri olma 
yolunda.
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Yurt Dışından Burs Haberleri

ODTÜMİST burs havuzu bünyesinde 2018 se-
nesinde eşim Anne ile başlattığımız  Akbay 
Burs Programı çerçevesinde 2020-2021 akade-
mik yılında 13 ODTÜ öğrencisine burs verildi. 
Bu yazıyı, kısaca burs programımızı tanıtmak 
ve benzer düşünceleri ve imkanları olan ODTÜ 
mezunlarının, burs vermek konusundaki po-
tansiyellerini hatırlamaları ve harekete geç-
meleri umuduyla kaleme aldım.

Bir süredir gözlemlediğim en etkileyici olu-
şumlardan biri hayatta şansı yaver gidip ba-
şarılı ve belki de varlıklı olan insanların top-
luma olan borçlarını ödemek, sosyal anlamda 
dezavantajlı insanlara destek olarak, fırsat 
eşitliği yaratmaya çalışmak yoluyla, onların 
başarı şanslarını yükseltmek için birbirlerini 
teşvik etmeleri olmuştur. Bu tür düşünceleri 
hayata geçirip olumlu katkı yapmak için illa 
çok varlıklı ya da varlıklı olmanın gerekme-
diğini düşünen insanlardanım. Özellikle pan-
demi döneminde daha da artan ve ön plana 
çıkan sosyal sorumluluk örnekleri insanların 
özünde iyi şeyler yapmak istediklerine olan 
inancımızı güçlendiriyor.

Üniversite sonrası hayatlarında şans ve fırsat-
larını akıllı bir şekilde kullanıp başarılı olan 
mezunlar bu başarılarında kendi bireysel ça-
balarının ve azimlerinin ötesinde, yetiştikleri 
ortamların ve daha önceki nesillerin yaptıkla-
rı iyi şeylerin, kendilerine kolektif olarak su-
nulan olanak ve değerlerin katkısını hep fark 
etmişlerdir. Ülkemizin tarihi, özellikle Cumhu-
riyetimizin ilk yılları bu örneklerle doludur.
Seçkin üniversitelerin mezunlarının topluma 
karşı önemli sorumluluk ve görevlerinden biri, 
kendisini hayata hazırlayan, unutulmaz değer-
ler ve deneyimler kazandıran üniversitelerine, 
borçlarını ödemeyi düşünmek ve planlamak-
tır. Üniversitesine değişik yöntemlerle katkıda 
bulunmak, uluslararası ölçüde saygın üniver-
sitelerin mezunlarının önemli ortak özellik-
lerinden biri olduğu kadar, bu üniversiteleri 
seçkin yapan değerlerinin ve geleneklerinin 
yeni kuşaklara aktarılmasında önemli bir un-
surdur. Üniversitelerin genç kuşak insanlarına 
anlamlı destekler sağlamak bu yöntemlerden 
biridir.

Cumhuriyet değerleriyle yetişen, büyüyen ve 
eğitilen şanslı bir kuşağın mensubu olarak, 
ODTÜ’de öğrendiğim en önemli şeyler, ülkenin 
değerlerine sahip çıkmak, sorunlarına duyarlı 
olmak ve o sorunlara yenilikçi ve adil çözümler 

üretmeye kafa yormak olmuştur. Bu düşünce-
lerle, ODTÜ’nün efsane hocalarından Uğur Er-
soy, Erhan Karaesmen ve Engin Karaesmen’in 
ODTÜ’ye olan uzun ve üstün hizmetlerinden, 
çok değerli katkılarından ve benim gibi sayısız 
öğrencinin iyi yetişmelerine verdikleri emek-
lerinden dolayı, kendilerini onurlandırmak ve 
vefa borcumuzu ödemek için Akbay Burs Prog-
ramı’nı oluşturduk. Bu program ile öğrencile-
ri desteklemenin ODTÜ’ye anlamlı bir dönüş 
olacağını düşünüyoruz ve ilerleyen senelerde 
bir yandan bu program kapsamındaki bursi-
yer öğrenci sayısını artırırken benzer fırsatları 
bulunan diğer ODTÜ mezunlarını da burs des-
tekçisi olmak konusunda teşvik etmek üzere 
çaba gösteriyoruz. Buna benzer çalışma ve 
çaba içinde olan kişiler ve kurumlara minnet-
tarız.

Bu vesile ile, Akbay burs fonumuza cömert 
bağışlarıyla katkıda bulunan değerli dostları-
mız  Karla ve Harun Bayraktar’a (ME’98) des-
tekleri için teşekkür eder, şükranlarımızı su-
narız.

Zekai Akbay
CE’83

Gönül Borcu Ödemenin En Güzel 
Yollarından Birisidir
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Mezun Bursiyerlerden Mesajlar

Yıl 2016, ODTÜ’ye hazırlık sınavı için gelmişim, bir de öğreniyorum 
ki burs görüşmem var. Ablamla gerekli belgeleri toplamak için 

Ankara’da tapu ve kadastro müdürlüğüne kadar her yeri bulup ertesi 
gün burs görüşmesine girişimi dün gibi hatırlıyorum. Anadolu’nun 

küçük bir köyünden çıkıp geldiğim için öyle şaşkınım ki ablam olmasa 
yolumu bulamayacağım. Böyle fırsatlar çok nadir çalıyor insanın 
kapısını. O gün o fırsatı değerlendirdiğim için kendime ne kadar 

teşekkür etsem az. 5 yıldır parçası olduğum bu güzel ve büyük aileyi 
kazandım sonucunda. Sadece bursiyer olarak değil; mentor olarak, 
menti olarak, Köprü’de gönüllü olarak, kısacası bu kocaman ailenin 
bir parçası olarak geçirdiğim her gün için minnettarım.  ODTÜMİST 
bana umutsuzluğa kapıldığım anlarda hala iyi insanların olduğunu, 

birilerinin hala umursadığını hatırlatan bir kurumdu. Ben de bu 
ailenin parçası olarak yaptığım ve yapacak olduğum güzel işler için 
gurur duyuyorum. Çünkü neydi? Bizler Dünya’yı değiştirebiliriz. Bu 

ailenin her bir üyesine içtenlikle teşekkür ediyor, başka güzel işlerde 
buluşmak üzere diyorum. İyi ki varsınız!

Melek Kocaman
ID’21

Sefa Uyar
HIST’21

Merhabalar, 2014’te başlayan yeni bir hayatın, üniversite hayatımın, geç 
bulunmuş, erken kaybedilmiş önemli bir noktası oldu ODTÜMİST benim 

için. 

2019’da tanıştım ODTÜMİST ailesi ile. Aile diyorum çünkü koşulsuz 
şartsız bir iyi niyetin vücut bulmuş hali ODTÜMİST. Ailenizi bırakıp 

geldiğiniz üniversitede, size adeta abiniz ve ablanız gibi yaklaşan iyi 
insanların olduğu ikinci bir aile… Bir yandan sizin gibi ama bir yandan 

da sizden farklı olan, grubun diğer üyeleri ile gerçekleştirilen etkinlikler 
ve projeler, yepyeni bir bakış açısı ve dünya sunuyor, diğer yandan da 

yalnızlık hissini yok ediyor. 

2 yılda yapılan çalışmalar ile bu kadar güzel bir aile içinde yer aldığım 
için çok mutluyum. Umarım bundan sonraki süreçte mezun olarak yeni 

gelen arkadaşların bir şekilde benzer hisleri hissetmelerine vesile 
olabilirim. 
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Burs Kategorileri ve Tutarları

Mezun olan öğrencilerimiz ile not ve diğer nedenlerle (yatay geçiş vb.) 
ayrılan öğrencilerimizden sonra Bursiyer saymız 546’ya düştü.

Mart 2021 tarihlerinde yapılan mülakatlar sonucunda aramıza yeni 
katılan bursiyerimiz ile birlikte sayımız 566 olmuştur. 

Özel sorunları nedeniyle derslerinde başarısız olan ve bunu 
raporlarıyla kanıtlayan öğrencilerimizle ayrıca özel olarak ilgilenmeye 
devam edilmektedir.

2020-2021 akademik yılında normal burs miktarımız 580 TL, şeref 
bursu miktarımız 630 TL ve Kemal Kurdaş bursumuz ise 800 TL 
olarak belirlenmiştir. 
 
2020-2021  eğitim yılı bursiyer öğrenci sayımız: 566
2020 Bağışçı sayımız: 875

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
BURS TÜRLERİ

AYLIK BURS TUTARLARI

2018
2019

(tl)

2019
2020

(tl)

ARTIŞ
(%)

ARTIŞ
(%)

ARTIŞ
(%)

2020
2021

(tl)

Kemal Kurdaş Bursu
650

500

450

%20

%20

%20

780

600

540

%20

%20

%20

800

630

580

%2,5

%5,0

%7,4

Her fakültenin bizim bursiyerlerimiz içindeki birincisine verilir.

Akademik yıl içerisinde not ortalaması 3 ve üzerinde olan bursiyerlere verilir.

Not ortalaması 2 ve 3 arasında olan bursiyerlere verilir.

Şeref Bursu

Normal Burs
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Burs Fonu Gelişimi

Yıllar itibariyle 
Bağışçı  ve Bursiyer Sayıları 

Bağışçı Sayısı Bursiyer Sayısı
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Burs Bağışları Gelişimi

Burs fonumuzun sürdürülebilirliği için yeni bağışçılar bulmayı ve 
düzenli bağışlarımızı arttırmayı hedefliyoruz.

2021 yılında oluşan rakam 6 aylık olarak görünmektedir.

Burs Bağışları Ödenen Burslar

Yıllık Burs Bağışları -
Ödenen Burslar (TL) 
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Burs Çalışma Grubu Mali Raporu
2021 Ocak-Haziran

2021 yılı Haziran sonu itibarıyla toplam harcamalarımız 2.105.337 
TL olup, bunun 2.008.384 TL’si burs için, aradaki fark ise mentorluk 
projesi, köprü projeleri ve burs çalışanlarına yapılan ödemelerdir.

2021
Fiili

01.01/30.06

2021
Bütçe

01.01/30.06

2021 Bütçe 
Fiili Fark
01.01/30.06

2020
Fiili

01.01/30.06

2020
Bütçe

01.01/30.06

2020 Bütçe
Fiili Fark
01.01/30.06

TOPLAM GİRİŞ

TOPLAM ÇIKIŞ

Toplam Burs Bağışı

Ödenen Burslar

Düzenli Burs Bağışı

Tek Seferlik Burs Bağışı

Diğer Gelirler

1.746.326

-2.105.337

1.399.181

-2.008.384

1.111.069

288.112

347.145

1.173.154

-1.958.420

1.103.450

-1.853.700

1.029.467

73.982

69.705

573.172

-146.917

295.731

154.684

81.602

214.130

277.440

1.072.210

-1.626.518

919.541

-1.581.978

857.889

61.652

152.668

822.599

-1.693.357

732.032

-1.575.355

673.992

49.040

99.567

249.611

64.893

187.509

-6.623

183.897

12.612

53.101

*Burs hesaplarımız sene sonu itibariyle PwC bağımsız denetim, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmektedir.
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Çağrımız Var

Siz de Burs Çalışma Grubumuzun 
bir gönüllüsü olabilirsiniz!

Değerli Bağışçımız,

BÇG gönüllüleri arasına katılacak her bir yeni dost, bize 
enerji ve motivasyon kazandırıyor. 

Öğrencilerimiz ve dernek ofisinde çalışan 
arkadaşlarımız canla başla çalışsa da gönüllülerin 

katkıları sürecin yürütülmesinde son derece gerekli ve 
yaşamsal. 

Henüz aramıza katılmamış mezunlarımızı da aramızda 
görmeyi diliyoruz.



Burs Çalışma Grubu
2021 BÜLTEN

01.01.2021 - 30.06.2021

Bursla ilgili bilgiler için:  
recep.yilmaz@odtumist.org 

cigdem.cengiz@odtumist.org  
dernek@odtumist.org

Burs miktarınızı değiştirmek, 
iletişim bilgilerinizi, kredi kartı 
numaranızı ya da ödeme bilgilerinizi 
güncellemek için:  
recep.yilmaz@odtumist.org  
dernek@odtumist.org
0534 669 31 62

/odtukopru
/ODTUBHCG
/odtumist

odtumist.org/burs/burs-faaliyetlerimiz/
@odtukopru
@odtumistburs
@odtumist

/ odtümist-istanbul-
odtü-mezunları-derneği

@odtu_kopru
@odtumist


