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Dernekten Mesaj

Değerli Destekçilerimiz Merhaba.

Bültenimiz aracılığıyla ODTÜMİST Burs Çalışma Grubu olarak yapmakta olduğumuz faaliyetler konusunda sizleri bilgilendirmeyi, her
zaman olduğu gibi, aramızdaki işbirliği ve güvenin sürdürülebilirliği için önemsiyoruz.

Yeni döneme, Aralık başında sanal ortamda yapmış olduğumuz bursiyer mülakatları çerçevesinde 165 yeni öğrenci alarak başladık.
Böylelikle bu dönem üniversitemiz Burs Ofisinin kriterlerini karşılayarak burs alma hakkını kazanan 1.240 öğrencimizin %15’nin bursu
derneğimizce karşılandı. Toplam bursiyer sayımız 570 oldu. ODTÜMİST Burs Çalışma Grubu olarak arzumuz ve amacımız hiçbir
öğrencimizin açıkta kalmaması. Ancak önümüzdeki beş yılı öngörerek yapmış olduğumuz projeksiyonlar ve üç yıllık bütçemiz, şimdilik bu
sayı ile sürdürülebilir bir destek olanağı sağlamaktadır.

Pandemi döneminde sosyal etkinliklerimiz kısıtlanınca yalnızca “Düzenli Burs Ödemeleri” ve Maraton Çalışma Grubumuzun üstün
gayretleriyle sağladığı kaynakla desteğimizi sürdürebiliyoruz. Bu sıkıntılı dönemde düzenli bağışlarıyla burs havuzumuza desteğini
sürdüren siz değerli destekçilerimize burs çalışma grubumuz ve bursiyerlerimiz adına çok teşekkür ederiz. Eymir Kültür Vakfı ile 2020
başlarında imzaladığımız protokol sonrasında kurumsal bağışlarda da artan bir eğilim görmekteyiz.

Burs havuzumuzu geliştirmek açısından önemli bulduğumuz iki konuyu sizlerle paylaşmak isteriz.

• Her yeni dönemde, okulun bize bildirdiği ve kampüsteki geçim bilgilerine paralel olarak bursiyerlerimize verdiğimiz burs tutarını
arttırmaktayız. Bu doğrultuda mümkün ise, düzenli bağışlarımızın da aynı oranda artması gücümüzü artıracaktır.

• İstanbul’da yaşamakta olan ODTÜ Mezunları ve ODTÜ Dostlarının, dernek üye sayımızın çok üstünde olduğunu biliyoruz. Onlara
ulaşmak için biz çeşitli çalışmalar yapmaktayız ancak herkese ulaşmamız zor. İsteğimiz; her bir destekçimizin çevresinde ikna
edebileceği en az bir kişiyi “Düzenli Burs destekçisi” olarak burs havuzumuza yönlendirebilmesi. Böylece daha çok sayıda öğrenciye
burs desteği verebilme olanağına kavuşabiliriz.

Gönüllük esasına dayanan faaliyetlerin ancak işbirliği ve dayanışma ile sürekli olabileceğine inanıyoruz.

Destekleriniz ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımla ,
Necmettin Oktay (STAT’76)
Burs Çalışma Grubu Dönem Koordinatörü 
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Masraf Kalemleri

Aylık 

Adet

Birim 

Fiyat TL

Toplam

Masraf TL

Yurt 1 245 245

Hafta içi yemek 44 3,5 154

Hafta sonu yemek 16 35 560

Kahvaltı 30 15 450

Yurtta Kalan Öğrenci  Aylık Geçim Tutarı 1.409

3.229
3.697

4.235

1.374
973 1.270

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Akademik Dönemler

Dönemlere Göre ODTÜ Burs Ofisine Başvuran ve Burs 
Alabilen Öğrenci Sayısı*

Burs'a
Başvuran

Burs
alabilen

Başvurusu 
onaylanmış ve burs 

alıyor
30%

Başvurusu 
onaylanmış ama 
burs alamamış

5%

Başvurusu 
onaylanmamış

65%

2021-2022 Dönemi Burs  Başvuru Sonuçları

 2021-2022 Akademik döneminde yurtta kalan bir
öğrencinin aylık yurt ve gıda masrafları toplamı 1.409
TL’dir. ODTÜ öğrencilere yurt ve yemek için belli bir
burs vermektedir, ancak diğer giderleri için öğrenciler
nakit burs ihtiyacı duymaktadır.

 Pandemi sürecinde burs almak için burs ofisine
başvuran öğrenci sayısında önemli bir artış
gözükmektedir. Başvuruların ancak %35’i
onaylanabilmiş, %30’u burs alabilmiştir.

 200 civarı öğrenci ise başvurusu onaylandığı halde burs
bulamamıştır.

Burs Başvuru Bilgileri

2021-2022 Dönemi Kampüs Geçim Bilgileri*

«Kaynak:ODTÜ Burs Ofisi



Mentorluk

ODTÜMİST Mentorluk Programları ODTÜ öğrencileri ve mezunlarına
açık. Programlarda ODTÜ Mezun Dernekleri üyelerine ve bursiyer ODTÜ
öğrencilerine öncelik tanınıyor. Böylece bursiyerler, burslarının yanı sıra
kişisel, sosyal ve kariyer gelişimleriyle de destekleniyor. Ayrıca eğitim
ihtiyaç anketleri ile belirlenen konularda eğitimler, sohbetler ve atölye
çalışmaları düzenleniyor.

7. yılımızda rekor bir eşleşme sayısı ile 232 eşleşme gerçekleştirdik.
Programımızın yıllar itibariyle gelişimini aşağıdaki grafikte
izleyebilirsiniz.

Yurt içi ve yurt dışı mezun dernekleri ile sağlanan iş birlikleri ile
ODTÜMİST Mentorluk Programında Adana, Mersin, Gaziantep ve
Ege Mezun Dernekleri ve Birleşik Krallık'taki mezunlarımızın da
görev almasını sağladık. Birleşik Krallık'ta yaşama başlayan
mezunlarımız için buradaki deneyimli mezunlarımızla öğrenme
ortaklıklarını kurdukları İş ve Birleşik Krallık'ta Yaşam Programımızı
başlattık.

Bu yıl Programımızın en önemli kazanımlarından biri uluslararası bağımsız
ve yetkin bir kuruluş tarafından denetlenerek, uluslararası standartlarda bir
program olduğumuzu belgelendirecek olan EMCC-European Mentoring &
Coaching Council akreditasyon başvurumuz oldu. Bu yıl programın başarısını
akreditasyon ile de taçlandırmayı hedefliyoruz.

Eğitim ihtiyaç anketi ile mentiler için gerçekleştirilecek 5 eğitim konusu
belirlendi. Bu eğitimlerden ilki Hanife Tanışan'ın konuşmacı olduğu Kişisel
Liderlik Konferansı Ocak ayında yapıldı. Psikolog Çağın Mert Öğüt’ün
kolaylaştırıcılığında düzenlenen Duygusal Dayanıklılık ve Kendini
Yönetebilme konulu atölye çalışması ise Mart ayında gerçekleştirilecek.

Bu yıl daha önce programda yer almamış tüm mentor ve menti adayları ile ikişer görüşmecinin
yer aldığı 207 yapılandırılmış çevrimiçi görüşme gerçekleştirdik.



Mentorluk

4 Programa bu yıl 372 ODTÜlü aktif olarak katılıyor. Aralarında öğrencilerin de
bulunduğu 41 gönüllüden oluşan çalışma grubu programın koordinasyonunun
yanı sıra akreditasyon, tanıtım, içerik, platform, kaynak geliştirme alanlarında
yoğun olarak çalışmalarını sürdürmekte.

Mentor ve mentilerimizin diğer yorumlarını izlemek için tıklayınız.

Mentorlar için Meraklısına Mentorluk Sohbetleri ise aylık
olarak düzenleniyor.

Mentilerin programa ilişkin görüşleri ;

“Hayatım için iyi anlamda çok kritik dönüm noktalarını oluşturan güzel bir deneyimdi. Bu programa giren ve çıkan "ben" arasında büyük farklar var.”

“Bu program içinde yer aldığım için gerçekten mutluyum. Bu zorlu süreçte son sınıf olmanın da stresiyle benimle aynı yollardan geçmiş birinin

tavsiyelerini dinlemek gerçekten işime yarıyor diyebilirim.”

“Programa katıldığım için çok mutluyum. Şimdiden kendime ve geleceğime olan bakış açımı olumlu yönde oldukça değiştirdi. Bunların yanı sıra ODTÜ
ruhunu benimsememde de çok faydalı bir program oldu.”
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Burs İçin İstanbul Maratonunda Koştuk, Bir 

Günde Dünyayı Turladık

8

10. Kez Burs için koştuk!

Bu yıl koşmanın ve yürümenin yanında burs için yüzerek ve

pedallayarak da Bir Günde Dünyayı Turladık. 1GDT logomuzu

bursiyerlerimizin katıldığı bir yarışma ile seçtik.

7 Kasım 2021 ‘de İstanbul Maratonu ile birlikte 55 ülke, 245

şehirden 1879 katılımcı ile dünyanın etrafında 40 000 km’den

daha fazlasını tamamlamanın mutluluğu içindeyiz.

İstanbul Maratonu’nda 175 ODTÜMİST bursiyerine bir yıllık

burs için açtığımız kampanyaya katılan gönüllülerimiz

sayesinde toplanan 1.049.016 TL bağışla hedefimize ulaştık.

182 ODTÜ öğrencisinin hayatına dokunmamıza imkan

tanıyan Türkiye ve dünyadan 1879 koşucumuza,

yüzücümüze, bisikletcimize ve kampanyaya destek veren

5000’den fazla bağışçımıza, yurt dışından kampanya açarak

burs için çalışan gönüllülerimize binlerce kez teşekkür ederiz.



Burs Çalışma Grubu Etkinlikleri

Yeni Dönem bursiyerlerimizi belirledik

Geçen dönem 566 öğrenci ile başlayarak, birinci yarı
dönemde 20 öğrencimizi mezun ettik, 3 öğrencimiz
ise izin aldı. İkinci yarı yılda bunların yerine yenilerini
alarak yine 566 öğrenci ile ikinci dönem sonuna
geldik. Bu rakam içinde yer alan 8 bursiyer, Ege
depremi nedeniyle bir yıllığına destek verilen Ege
ODTÜ Mezunları Derneğinin bursiyerleri idi. Haziran
sonunda 124 öğrencimiz mezun oldu, 8 Ege Bursiyeri
için bir yıllık desteğimiz sonlandırıldı, 15 bursiyerimiz
izin aldı ve 14 bursiyerimizin de Burs
Yönetmeliğimizin not kriterleri nedeniyle bursu
kesildi. 2021-2022 dönem başı itibariyle 405
bursiyerimiz kaldı. Yeni dönemde, aralık başında
sanal ortamda yaptığımız bursiyer mülakatları
çerçevesinde 165 yeni öğrenci bursiyerlerimiz
arasına katıldı, toplam bursiyer sayımız 570 oldu.

Her ayın 2. ve 4. Perşembe’si toplanıyoruz

Her ayın ikinci ve dördüncü perşembeleri periyodik
olarak yapmış olduğumuz toplantıların ana gündemi
“Kaynak/Fon Yaratma” başlığıdır. Özellikte pandemi
döneminde sosyal etkinliklerimiz de kısıtlanınca
yalnızca “Düzenli Burs Ödemeleri” ve Maraton
Çalışma Grubumuzun üstün gayretleriyle sağladığı
kaynakla desteğimizi sürdürebiliyoruz. Bu dönemde,
Maraton Çalışma grubunun yoğun çalışmaları ile
hedeflediğimiz bir milyon liralık (1.000.000 TL) tutarı
aşarak, 182 öğrencimizin bir yıllık burs tutarını
sağlamış olduk. Maraton Çalışma grubumuzu ve
kampanya açarak bağış toplayan tüm arkadaşlarımızı
özverili çalışmalarından dolayı kutluyoruz. Önemli
bir başarıya imza attılar.

Beklenenin üzerinde yeni bursiyer aldık

Bu dönem almış olduğumuz bursiyer sayısını,
Üniversitemiz Burs Ofisinin kriterlerini karşılayarak
burs alma hakkını kazanan öğrenci sayıları ile
kıyasladığımızda bursiyer sayımızın önemli bir orana
ulaştığını gördük. ODTÜ’de bursa hak kazanan
öğrencilerin %15’i artık ODTÜMİST bursiyeri. Ancak
burs ihtiyacı olup, burs alamayan çok sayıda
öğrencimiz bulunmakta. Burs Grubu olarak arzumuz
ve amacımız hiçbir öğrencimizin açıkta kalmaması,
onların kötü koşullarda ve dogmalarla yetiştirilen
ortamlardan uzakta tutulması. Ancak elimizdeki fon
kaynaklarımız çerçevesinde önümüzdeki beş yılı
öngörerek yapmış olduğumuz projeksiyonlar ve de
üç yıllık bütçemiz, 570 öğrenci için sürdürülebilir bir
destek olanağı sağlamaktadır.
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Bunları biliyor muydunuz?

Bağış yapmanın bir tık uzağınızda 
olduğunu

https://fonzip.com/odtumist/bagis

Havale ile aşağıdaki IBAN numarasına
bağış yapabildiğinizi

Banka : İş Bankası
Hesap Sahibi: İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği
IBAN: TR 95 0006 4000 0011 2990 5795 94

Yurt dışından Euro, Dolar ve CAD olarak
bağış yapılabildiğinizi

EUR IBAN: TR89 0006 4000 0021 2990 6239 29 
/ Banka : Türkiye İş Bankası A.Ş
USD IBAN: TR79 0006 4000 0021 2990 6239 15 
/ Banka : Türkiye İş Bankası A.Ş

Amerika’da yaşıyorsanız

BTF METU üzerinden:
https://bridgetoturkiye.org/btf-s-friends-of-
metu-giving-circle/

Kanada’da yaşıyorsanız

ODTU Alumni Association of Canada üzerinden 
bağış yapabildiğinizi

Kurumunuz adıyla da düzenli veya tek
seferlik bağış yapabileceğinizi

ODTÜMİST Burs Çalışma Grubu (BÇG) olarak
kurumsal bağış yapmak isteyen bağışçı
adaylarımıza mali geçerliliği olan bağış
olanağını derneğimizle aynı yıl içinde ve aynı
mezunlarımızca kurulmuş, kamu yararına
vakıf statüsü olan Eymir Kültür Vakfımız
(EKV) kanalıyla sağlıyoruz.
EKV ve ODTÜMİST arasında imzalanan
protokol ile firmalar düzenli olarak kurumsal
bağış yapabilmekte ve karşılığında alacakları
makbuzları gider olarak gösterebilmektedir.

Kurumsal bağış hesap numarası
Kurumsal bağış yapmak isteyen üye ve
mezunlarımız Eymir Kültür Vakfı’nın
aşağıdaki hesap numarasına bağışlarını
yatırarak hem istedikleri sayıda ODTÜMİST
bursiyerine destek verebilecek hem de
EKV’den mali geçerliliği olan makbuz
alacaklardır.

Iban no: TR71 0006 4000 0011 0800 9002 80

Burs bağışının alt ve üst limiti olmadığını

 2021-2022 akademik yılı için ayda 640 TL 
olan normal burslarımız bir akademik yıl 
boyunca (9 ay) ödendiğini,

 2021-2022 akademik yılı için ayda 700 TL 
olan şeref burslarımız bir akademik yıl 
boyunca (9 ay) ödendiğini,

 Yıllık olarak 5760 TL olan 1 öğrenci için burs 
tutarını 12 eşit taksitle ödemek isteyen bir 
bağışçımızın aylık 480 TL bağış yapması 
gerektigni,

 2021-2022 akademik yılı için ”şeref” 
öğrencilerimize ayda 700 TL, yılda 6300 TL 
burs verildiğinden bir ”şeref” öğrencisinin 
bursunu karşılamak için ayda 525 TL bağış 
yapılması gerektiğini,

 Ancak bu tutarların bir gösterge olduğunu, 
düzenli bağış tutarlarının alt ve üst 
limitlerinin olmadığını,

ODTUMİST’in bu yıl desteklediği

5     bursiyerin Kemal Kurdaş
1     bursiyerin Ahmet Acar
116 bursiyerin şeref 
448 bursiyerin normal burs aldığını
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Köprü Grubu Etkinlikleri

Köprü grubumuz ile ikinci dönemde gerçekleştireceğimiz proje ve

etkinlikler uzun bir süredir devam etmekte olan pandemi koşulları

nedeniyle farklılık gösterebilecektir.

Çoğu interaktif bir şekilde gerçekleştirilen; AB Projesi, Kütüphane

Projesi ve Aktif Çevre Projeleri'ni pandemi sürecinin getirdiği

olumsuzluklar nedeniyle online süreçte gerçekleştirememiştik.

Yapılacak genel toplantıda yeni bursiyer arkadaşlarımızla tanışacağız.

Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projeler için gerekli duyurular

yapıldıktan sonra koordinatör seçimleri yapılacak. Yeni dönemde

planladığımız bu projelerin koordinatörlüğünü üstlenecek

arkadaşlarımızın olması durumunda projeleri gerçekleştirmeye

başlayacağız.

Cemil Saad Eddin
Köprü 2021-2022 Genel Koordinatörü

İlköğretim Matematik Öğretmenliği
3. Sınıf 

Kütüphane Projesi
Her yıl iki dezavantajlı okula kütüphane kurabilmek ve binlerce kitabı

ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırma projemizi pandemi nedeniyle 2020 ve

2021 yıllarında gerçekleştiremedik. 2022’de projemize kaldığımız yerden

başlamayı hedefliyoruz. .

AB projesi:

Geçtiğimiz yıllarda Doğayı Kucakla isimli Erasmus+ projesini yazan AB

projesi üyeleri Ulusal Ajans tarafından kabul aldılar. Ancak 2020 yazında

gerçekleştirilmesi planlanan proje pandemi nedeniyle ertelenmek

zorunda kaldı. Avrupa’dan gelecek öğrencilere Türkiye’de ev sahipliği

yapacağımız projeyi 2022’de gerçekleştirilmesinı umuyoruz

Aktif Çevre Projesi:

Tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılması, yanarak veya kesilerek

yok olan ağaçlarımızın yerine yenilerinin dikilmesi gibi çevre sorunlarının

önüne geçmek amacıyla oluşturulan projemizde gelecek dönemde ağaç

dikme şenliğine katılma, çocuklar ile geri dönüşüm atölyesi ve farklı

etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.



Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan imkanları kısıtlı

olan çocuklarına hizmet etmek üzere ABD'deki bir

grup gönüllü Türkler tarafından kurulmuş yardım vakfı

olan Bridge to Türkiye Fund’ı (BTF) ile işbirliğimiz

güçlenerek devam ediyor. BTF düzenli yardım

kampanyaları ile topladığı fonları öğrencilere çeşitli

kurumular vasıtasıyla aktarmaktadır. Bunlar arasında

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Eğitim Vakfı,

Koruncuk Vakfı, Nesin Matematik Köyü, Darüşşafaka,

Boğaziçi Ünivesitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi

birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kurumlar

aracılığıyla sağlanan düzenli burslara ilaveten yurdun

dört köşesinde okullara kitap, kütüphane, okul

çantası, kırtasiye seti, oyuncak vb. yardımları içeren

doğrudan yardım kampanyaları da düzenlenmektedir.

BTF ile ilgili geniş bilgiye web sayfaları

www.bridgetoturkiye.org üzerinden ulaşabilirsiniz.

ODTÜMİST bünyesinde faaliyet gösteren “Köprü”

grubunun sosyal sorumluluk projelerinden çok

etkilenen BTF, bu gönül köprüsünü daha da uzatarak

Atlantik üzerinden ABD’ye bağladı.

İlk olarak 2019 yılında başlayan BTF ile ODTÜMİST

iş birliği kapsamında düzenli burs sağlanan öğrenci

sayısı 70’lı rakamlardan her yıl artarak 2021-22

öğretim yılında 151’e ulaştı. İstanbul Maraton

kampanyasına da destek veren BTF, dünyanın her

yerinde ikamet eden mezunlarımızdan direkt bağış

yapmalarına imkân sağlayan bir ödeme platformu

hizmeti de vermeye başladı.

ODTÜMİST için oluşturulan bir bağış linkinden burs

havuzumuza düzenli ya da tek seferlik bağışta

bulunmak mümkün. Tek yapmanız gereken

gereken BTF'S FRIENDS OF METU GIVING CIRCLE -

Bridge to Türkiye Fund (bridgetoturkiye.org)

sayfasından ulaşacağınız formu doldurmak.

BTF kurumsal bağış eşleme “gift matching” olanağı da

sunuyor. ABD kökenli şirketler çalışanlarını seçtikleri

sivil toplum kuruluşuna yardım etmeye teşvik etmek

için çalışanlarının seçtiği kuruluşa yaptığı bağış tutarı

kadar ek bağış yapan şirketler bulunuyor.

Mezunlarımız şirketlerinin BTF ile “gift matching”

işbirliği olup olmadığını bu linkten kontrol edebilirler:

https://www.bridgetoturkiye.org/donation-match/

Bağış eşleme demişken, derneğimizin dünyanın en

büyük şirketlerinin birlikte çalıştığı global

yardımseverlik kuruluşu Benevity üyesi olduğunu

hatırlatmak isteriz. Benevity ile iş birliği olan bir

şirkette çalışıyorsanız bu olanaktan yararlanmanızı

tavsiye ederiz. Yapacağınız bağış işvereninizin katkısı

ile iki katına kadar karlanarak burs havuzumuza

ulaşacaktır. Benzer şekilde CyberGrants ve Your

Cause üzerinden de bağışlarınızı katlayarak

iletebilirsiniz.

"Bir yıl sonrasını düşünüyorsan, pirinç ek.
On yıl sonrasını düşünüyorsan, bir ağaç dik.
Eğer yüz yıl sonrasıysa düşündüğün, o zaman çocukları eğit!”   

Konfuçyüs
BRIDGE TO TÜRKİYE FUND ve ODTÜMİST İŞBİRLİĞİ

Yurt Dışından Burs Haberleri
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Merhabalar,

😊 2016'da 18 yaşıma kadar yaşadığım
şehirden ilk kez çıktığım ve ailemden
ilk kez ayrıldığım bir dönemde tanıştım
ODTÜMİST ile. Daha ilk görüşmede
yanınızda olduğunu ve desteğini
hissettiren insanlarla karşılaşmak hem
ODTÜ'nün hem de ODTÜMİST'in

hayatımda çok güzel yerler edineceğinin göstergesi gibiydi. Çeşitli
etkinlik ve çalışmalarla kişisel gelişimime katkı sunarken sosyal
yardım çalışmalarıyla yüzlerce öğrencinin, çocuğun hayatına
dokunan bir dernek olduğunu gördüm. Benim gibi nice öğrenciye
daha destek olmuş ve bundan sonra da olacağını bildiğim
ODTÜMİST ailesine bir teşekkür borçluyum.

Yollarımız iyi ki kesişmiş!

Yaren Genç
IR'21

Merhaba,

ODTÜ ile tanışır tanışmaz karşılıyor ODTÜMİST sizi. Daha
okula kaydınızı yaparken türlü endişelerinizden,
hissettiğiniz yabancılık duygusundan ve acaba burada
nasıl karşılanacağım korkusundan alıp çekiyor sizi.
Elinizden tutan birinin olduğunu hissediyorsunuz. Size
kapılarını açan, hoş geldin demekle kalmayıp sana
sadece eğitimini düşün, gereken diğer ihtiyaçlarında biz
hep yanında olacağız mesajını veren bir ailenin içinde
buluyorsunuz kendinizi.

Hiçbir ayrıştırma yapmadan herkese eşit davranıldığını görmek ve hissetmek size bu
güveni aşılıyor. Peki sonrası? Sonrasında ise güzel faaliyetler yürüten, sosyalleşmenize
yardımcı olan, size keyfi meşgale imkanları sunan bir KÖPRÜ ekibinin parçası
oluyorsunuz. Kütüphanesi olmayan okullara kitap topluyorsunuz, ihtiyaç durumları
için kermesler düzenliyorsunuz… bu sayede zihinsel tatmini ve gönül tatminini de en
üst seviyede yaşıyorsunuz. Organizasyon yeteneğiniz, sosyal kabiliyetleriniz gelişirken
kendinize olan güveniniz ve inancınız her geçen gün artıyor, bu da hem yaşantınızda
hem meslek hayatınızda ekstra kişisel gelişimler sağlamış oluyor.
Sözün özü, ODTÜMİST sizi kucaklıyor. Bu okulun kapısından girdiğim ilk günden şu ana
kadar halen bu ailenin bir parçasıyım hissini yaşıyorum ve bu kalpten gelen bir his. Bu
sıcaklığı ve aile duygusunu yaşatan ODTÜMİST’e ne kadar teşekkür etsem az. Umarım
ben de bu aileyi ileri taşıyacak olan mezunlar kervanına katılıp onlarca öğrenci
arkadaşıma bu güzel duyguları hissettirebilirim.

Mustafa ÜNLÜ
AEE’21 

Mezun Bursiyerlerden Haber Var
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2021-2022 akademik yılında normal burs miktarımız 640 TL, şeref bursu miktarımız 700 TL ve Kemal Kurdaş bursumuz ise 880
olarak belirlenmiştir.
Ayrıca 2021-2022 akademik yılında Ahmet Acar adına, topluluk başkanlarına verilmek üzere tutarı 800 TL olan yeni bir burs
kategorisi düzenlenmiştir.

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

BURS TÜRLERİ

Aylık Burs Tutarları

2019

2020

(TL)

Artış

%

2020

2021

(TL)

Artış

%

2021

2022 

(TL)

Artış

%

Kemal Kurdaş Bursu
Her fakültenin bizim bursiyerlerimiz içindeki 1.sine verilir 780 %20 800 %2,5 880 %10

Şeref Bursu
Akademik yıl içerisinde not ortalaması 3 ve üzerinde olan 
bursiyerlere verilir

600 %20 630 %5,0 700 %10

Normal Burs
Not ortalaması 2 ve 3 arasında olan bursiyerlere verilir 540 %20 580 %7,4 640 %10

Ahmet Acar Bursu
Topluluk Başkanı olan bursiyerlere verilir. 800

Burs Kategorileri ve Tutarları
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2021
FİİLİ

2021
BÜTÇE

2021
FİİLİ-BÜTÇE 

FARK

2020
FİİLİ

2020
FİİLİ

2020
FİİLİ-BÜTÇE 

FARK

2.946.932

1.849.930

1.330.412

1.097.002

4.277.344

3.224.218

2.906.844

3.175.601

3.037.835

2.253.043

3.225.273

2.957.260

784.792

-403.113

312.209

137.766 1.192.647

934

50.416

1.101.743

-90.903

2.925.211 2.543.189

2.499.226 2.361.824.

1.877.536 1.712.624

649.200621.690

425.985 181.366 244.619

-27.510

164.912

137.402

382.021

-87.2662.675.7892.763.055

-77.5262.439.9052.517.431
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