
1

ODTÜMİST

BURS ÇALIŞMA GRUBU 

2020 BÜLTEN  



2

İçindekiler Sayfa

Dernekten Mesaj 3

Burs Bilgileri 4-5

Burs  Çalışma Grubumuzun Etkinlikleri  6-7

Bursiyerlere Verilen Destekler - Mentorluk 8

Maraton 2020 9

Yurtdışındaki Bağışçılarımız 10-11

Köprü Grubumuz ve  Etkinlikleri, 2020-21 12-13-14

Mezun Bursiyerlerden Mesaj 15

ODTÜMİST Burs Kategorileri ve Tutarları 16

Finansal Tablolar 17-18-19

Son Söz 20

letişim 21



Değerli Destekçilerimiz, Merhaba.

2019-2020 akademik yılına 505 bursiyer ile
başlayıp, 108 bursiyerimizi mezun ettik. Bu
dönemin ikinci yarısı salgın nedeniyle zorlu
geçti. Ancak, bizler bu zor dönemde de
bursiyerlerimizin yanında olduk, yaşadıkları
sıkıntıları anlamak için gerçekleştirdiğimiz
anketin sonuçlarını ODTÜ yönetimiyle
paylaştık ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarına
destek verdik. 2020 dönemi ekonomik açıdan
zorlu bir yıl oldu, 2021 yılı .da böyle geçecek.

Burs talebinde bulunan öğrenci sayısının bu dönemde ciddi miktarda
arttığını gördük. Amerika’daki Türkler tarafından kurulmuş Bridge to Türkiye
Fund (BTF), Kanada ODTÜ Mezunları Derneği ve yurtdışındaki mezunlarımız
destekleriyle burs havuzumuza güç verdi, geleceğe ilişkin umutlarımızı
arttırdı. 2020-2021 döneminde bursiyer sayımızı 566’ya çıkardık.

Kasım ayı içinde yeni bursiyer mülakatlarımızı sanal ortamda gerçekleştirdik.
Kasım ayında yapmış olduğumuz diğer bir etkinlik burs fonumuza katkı
amacıyla, “Bir Günde Dünyayı Koş” maratonumuz oldu. Yeni dönemde salgın
nedeniyle bir araya gelemesek de, sanal ortamlarda bursiyerlerimizle
iletişimimizi ve her türlü desteğimizi sizlerin de katkılarıyla sürdüreceğiz.

Bu zor günlerde destekleriniz eğitimlerini sürdürmekte olan gençlerimiz için
çok değerli. Burs grubumuz ve bursiyerlerimiz adına katkılarınız ve
destekleriniz için çok teşekkür ediyor ve saygılarımı iletiyorum.

Necmettin Oktay (Stat’76)

Burs Çalışma Grubu Dönem Koordinatörü

Dernekten Mesaj
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Tüm ODTÜ mezun derneklerimizle birlikte, iptal edilen 27 Haziran Mezunlar
gününde sanal ortam üzerinden Bi Dünya ODTÜlü Buluşmasını
gerçekleştirdik. Buluşmaya dünyanın her yerinden 975 ODTÜlü katıldı.

Maraton Çalışma Grubumuz bu yıl İstanbul maratonunu Bir Günde Dünyayı
Koş şenliğine çevirdi. 85 ülkeden 3.468 ODTÜ’lü ve ODTÜ dostu toplam
38.893 km koştu/yürüdü. Kampanya izni konusunda karşılaştığımız zorluklara
rağmen marathon çalışma grubunun olağanüstü gayretleri ile 600.000 TL
bağış hedefimize ulaştık ve geçtik. Bursiyerlerimizin kişisel, sosyal ve kariyer
gelişimlerine katkıda bulunan mentorluk programımız bu yıl daha fazla
öğrenciye ulaştı. Mentorluk Çalışma Grubumuz da dernekler arası
dayanışmanın güzel bir örneğine aracılık ederek diğer mezun dernekleri
üyelerinden mentorluğa baş vuran adayları da programa kattı.

Burs üzerinden gerçekleşen mezun - öğrenci dayanışmalarının nicelik
ve nitelik olarak, artarak sürmesi dileği ile.

F. Şebnem Karagöl (EE’79)

ODTÜMİST Genel Sekreteri

Değerli Bağışçılarımız,

Covid-19 salgını ile mücadele içinde geçen bir
yılı geride bıraktık. Eğitimlerini ailelerinin
yanından sürdürmek zorunda olan öğrencilerin
ekonomik olarak daha da zorlandığını fark ettik.
Bütün olumsuzluklara rağmen burs bütçesine
katkılarını sürdüren siz bağışçılarımıza teşekkür
ederiz.
ODTÜMİST olarak 2020’de Türkiye ve dünya
geneline yayılmış ODTÜ’lüler arasındaki iletişim
ve dayanışmayı arttırmaya yönelik adımlar attık.
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Burs Bilgileri - ODTÜ Öğrencileri Burs İhtiyaç Durumu 2017-2021

ODTÜ Burs Ofisine Burs İçin Başvuran Öğrencilerle İlgili
İstatistikler

Aralarında derneğimizin de olduğu bir çok kurum, vakıf,
dernek, şirket ve şahıslar ODTÜ öğrencilerine karşılıksız
burs vermektedir.

Her yıl ODTÜ’de okuyan çoğunluğu Hazırlık sınıfı olmak
üzere 3000’den fazla öğrenci ODTÜ burs ofisine
karşılıksız burs alabilmek için başvurmaktadır.

ODTÜ Burs ofisinin inceleme ve elemeleri sonucunda
bunların bir kısmı burs almaya hak kazanmaktadır.
Yandaki grafikte son 5 akademik dönemde burs için
başvuran ve burs almaya hak kazanan öğrenci sayıları
görülmektedir. 2020-2021 döneminde burs başvuruları
bir önceki döneme göre %14 oranında artmıştır.

Burs almaya hak kazananların sayısı bir önceki dönem
ile hemen hemen aynıdır. Ancak bu dönem elemeyi
geçenlerin sadece %66’sının karşılıksız burs bulabildiğini
göstermektedir.

Bu tablo Covid-19 ile gelen ekonomik krizin etkisiyle
destekçilerin azaldığını gösterdiği gibi biz mezunlara
burs konusunda düşen sorumluluğun önemine de işaret
etmektedir.

.

3.395 3.169 3.229
3.697

1.355 1.282 1.429 1.468

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Dönemlere Göre ODTÜ Burs Ofisine Başvuran ve Elemeyi Geçen Öğrenci Sayısı

Burs'a Başvuran Elemeyi geçen

Kaynak: ODTÜ Burs Ofisi

1.429 1.4681.374

973

2019-2020 2020-2021

ODTÜ  Burs Ofisinin Elemesini Geçen ve Burs Alabilen Öğrenci Sayısı 2019-2021

Elemeyi geçen Burs alabilen

2019-2020 döneminde elemeyi geçen öğrencilerden sadece 55’i burs alamamışken, 2020-2021
eğitim döneminde elemeyi geçmesine rağmen burs alamayanların sayısı 495’e yükselmiştir.
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Bursiyer Bilgileri (2020-2021)

2019-2020 eğitim öğretim dönemi sonunda 108 bursiyerimiz mezun olmuştur.
Okulumuzun burs verme kriterleri doğrultusunda bursları veya okulla ilişiği
kesilen 7 bursiyerimizden sonra 2020-2021 eğitim-öğretim yılına 390 bursiyer ile
başladık. BTF’nin OGV üzerinden verdiği bursları derneğimize yönlendirmesi ve
Kasım’da yapılan yeni bursiyer mülakatlar ile bursiyer sayımızı 566’ya yükselttik.

Fakültelere Göre Dağılım% (2020-2021)

Burs Bilgileri - ODTÜMİST Bursiyer Bilgileri 2020-2021

Cinsiyete Göre Dağılım% (2020-2021)

Bölümlere Göre Bursiyer Dağılımı (2020-2021)

Eğitim 
Fakültesi

16%

Fen-Edebiyat 
Fakültesi

34%Mimarlık 
Fakültesi

8%

Mühendislik 
Fakültesi

32%

İİBF
10%

Kadın 
47%

Erkek
53%

Bölüm
Bursiyer
Sayısı Bölüm

Bursiyer 
Sayısı

ADM 13 FLE 10

AEE 13 GENE 11

ARCH 19 GEOE 11

BA 11 HIST 23

BIOL 14 ID 10

CE 30 IE 11

CEIT 18 IR 14

CENG 11 MATH 20

CHE 11 ME 23

CHED 11 METE 10

CHEM 21 MHED 12

CRP 15 MINE 10

ECE 11 PETE 10

ECON 16 PHED 10

EE 22 PHIL 10

EME 12 PHYS 24

ENVE 11 PSY 31

ESE 11 SOC 13

FDE 22 STAT 11

Bursiyerlerin kız erkek dağılımı biribirine yakındır.  Bursiyerlerin üçte 
ikisi  Fen Edebiyat ve Mühendislik Fakültesi öğrencileridir. 



Burs Çalışma Grubumuzun Etkinlikleri 2020
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Bu yıl pandemi nedeniyle bursiyer mülakatlarımız için

okula gidemedik. 2020-2021 Akademik yılında burs

vereceğimiz öğrencilerimizi seçmek için 23 ve 24 Kasım

2020 tarihlerinde gönüllü mezunlarımız ve yeni ODTÜlüler

online olarak buluştu. Teknolojinin fiziki sınırları kaldırma

özelliği sonucu mülakatlara yurt içi ve dışından

mezunlarımız da katılarak destek verdiler.

Yapılan görüşmeler sonucunda 125 yeni bursiyerimizi

ODTÜMİST burs havuzuna kattık. Yeni bursiyerlerimizin

toplumsal sorumluluk bilincine sahip ve proje üretmeye

istekli gençlerden oluştuğunu görmek bizleri mutlu etti.

Sanal görüşmemizin tek eksiği mülakatlar

sonrası yapılan kokteylimiz oldu.

Pandemi sonrası dönemde bu dileğimizi

gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz.

Yeni Bursiyerlerimizi SeçtikBursiyer Kahvaltısı

1 Mart 2020’de tek ODTÜMİST Mezun-Bursiyer / Mentor-

Menti Buluşma Kahvaltımızı gerçekleştirdik. Kahvaltımıza

bursiyerlerimizin yanısıra, yurtdışındaki mezunlarımızdan

Zekai Akbay’ın adlarına burs fonu oluşturduğu İnşaat

Bölümü hocalarından Uğur Gürsoy, Engin ve Erhan

Karaesmen ile Ankara’daki mezunlarımız da katıldı.

Kahvaltı sonrasında Kariyer Mentorluğu Dönem

Koordinatörümüz Hüray Böke ile Toplumsal Cinsiyet

Atölyesi’nde, “Evlerimizde, okullarımızda, sokaklarımızda,

maçların oynandığı stadyumlarımızda, iş yerlerimizde,

mahkeme salonlarımızda, yasalarımızda, her türlü sosyal

ortamda, en önemlisi, zihinlerimizde…. ne yaparsak,

“adam olmak” yerine “insan olmak” üzerinden iletişim

kuran bir toplum olabiliriz? ” üzerinde birlikte düşündük.,

“İşte Değişitlik” oyunu sonuçlarını birbirimizle paylaştık.

Mekansız Kütüphane

2019-2020 eğitim döneminde derneğimiz bursiyerleriyle

gerçekleştirdiğimiz en önemli etkinliğimiz, “ Mekansız

Kütüphane ” oldu. Bursiyerlerimize okuma alışkanlığı ve

kültürel bilgi paylaşımı sağlamayı amaçlayan bu projede,

birkaç mezunumuzun bağışlamış olduğu 500 civarında

kitap listesini sanal ortamda paylaştık. Grubumuzda 65

bursiyerimiz bulunuyor. Proje kapsamında öğrencilerin

listeden seçtikleri kitapları kendilerine gönderiyoruz. Onlar

okuduğunda, isteyen diğer arkadaşlarına gönderiyorlar. Bu

şekilde kitaplar bursiyerlerimiz arasında okunmak üzere

dolaşımda oluyor. Aynı sanal ortamda ortaklaşa karar

verilen bir kitabın okunarak veya seçilen filmin izlenerek

üzerine konuşulması şeklinde etkinlikleri de aynı ortamda

sürdürmekteyiz. Temel hedefimiz ise tüm bursiyerlerimizi

bu ortama dahil edebilmek.



Burs Çalışma Grubumuzun Etkinlikleri - Uzaktan Eğitim Anketi 2020
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Amaç
Pandemi önlemleri doğrultusunda üniversitelerde
uzaktan eğitime geçilmesinin öğrencilerin yaşamını nasıl
etkilediğini ve ne gibi sıkıntılar yaşandığını belirlemek
amacıyla ODTÜMİST Burs çalışma grubu olarak
derneğimiz bursiyerlerine yönelik bir anket
gerçekleştirdik.

Yöntem ve Örneklem
Uzaktan eğitim değerlendirme anketi 10-13 Mayıs 2020
tarihlerinde web üzerinden yapıldı. 275 bursiyerimiz
anketimize katıldı.

Anket bulguları
Bursiyerlerin %85’i uzaktan eğitim sürecini ailelerinin
yanında geçirmektedir. %64’ü hanelerinde kendileriyle
beraber 4 ve daha fazla kişiyle yaşamaktadırlar.

34%

17%
2%

49%

14%

Etkilenmedi İşini
kaybeden

oldu

Virüse
yakalanan

oldu

Aile geliri
azaldı

Diğer

Aile nasıl etkilendi

71% 73%

29% 27%

Teknolojik altyapı Fiziki çalışma ortamı

Yaşanılan Yerin Uzaktan Eğitime Yeterliliği

Yetersiz

Yeterli

Diğer Aile Sorunları  (Baz:275) %

Devamlı bir arada yaşama nedeniyle aile içi 
tartışma, gerilim, huzursuzluk

3%

Ailede vefat, yaşlı, hasta ya da sağlık çalışanı 
olması nedeniyle stres, artan sorumluluk

4%

Birden çok kişinin eğitim veya evden çalışması 
teknik yetersizlik

1%

Genel düzen değişikliği, zorunlu izin, işyeri 
kapanması vb. nedenlerle evdeki nüfus artışı

6%

Evet; 6%

Kısmen; 
35%

Hayır; 59%

Uzaktan Eğitim Verimli Oldu mu?

Bursiyerlerimizin yaklaşık üçte ikisinin ailesi pandemiden
etkilenmiştir. Yarısının aile geliri azalmış, beşte birine
yakının ailesinde işini kaybeden olmuştur..

3%

14%

20%

33%

31%

1 kişi

2 kişi

3 kişi

4 kişi

5+ kişi

Hanedeki kişi sayısı

Bursiyerlerimizin dörtte birinden fazlası uzaktan eğitim
sürecinde hem teknolojik altyapı hem de fiziki ortam
açısından yetersizlik yaşamıştır. Eksikliği en çok hissedilen,
bağımsız çalışma ortamı (%50), güçlü internet ağı (%44) ve
yüksek kapasiteli bilgisayar ya da cep telefonudur (%28).

Ailenin yaşadığı diğer sorunlar, pandemi nedeniyle evdeki
düzen ve sorumlulukların değişmesinden kaynaklanan
gerilimli ortam olarak özetlenebilir

Öğrencilerin yarıdan fazlası uzaktan eğitimin kendileri
açısından verimli olmadığını düşünmektedir.

https://odtumist.org/wp-content/uploads/2020/05/UZAKTAN-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-SUREC%C4%B0-ARA%C5%9ETIRMASI-052020.pdf


Akran Mentorluğu: Mentilik yapmış öğrenci mentordan, Ankara
Yerleşkesi’nde ilk yılında olan öğrenci mentinin üniversite yaşamına uyum
sürecine destek
Kariyer Mentorluğu: Mezun ve iş yaşamında deneyimli mentordan, Ankara
Yerleşkesi’nde 2.-3.-4.sınıfta olan öğrenci mentinin bireysel ve kariyer
farkındalığına destek
İş ve İstanbul: İstanbul’da yaşayan mezun mentordan, İstanbul’a yerleşmekte
olan yeni mezun mentinin kariyer gelişimine destek

Bursiyerlere Verilen Destekler- MENTORLUK
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6. dönem mentor adaylarımız, Kasım ayında, ODTÜ Mezunu olan, EMCC
(European Mentoring and Coaching Council) Dünya Başkanı Dr Rıza Kadılar
ve iş ortağı Nuray Tamer'den, çevrimiçi mentorluk eğitimi aldılar. ODTÜMİST
Mentorluk Programları Çalışma Grubu gönüllüleri, önümüzdeki aylarda,
belge hazırlıklarını tamamlayarak, EMCC akreditasyonu için başvuru
yapacak.

ODTÜMİST Mentorluk Programları

Ayrıca, son iki yılda mezun olmuş veya Ankara ve Kuzey
Kıbrıs Kampusleri'nde 4. sınıf ikinci dönem öğrencisi olan
ve İstanbul'da iş bulmuş/arayan ODTÜlüler, deneyimli
mezunlardan İş ve İstanbul Mentorluğu almakta. Gönüllü
ekibimiz, bahar ve yaz ayları boyunca, çevrimiçi
çalışmalarımızın sonucunda, 6. dönemde üç programımızın
içeriklerini güncelledi

ODTÜMİST Mentorluk Programları 6. Döneminde 123 Eşleşme
ile dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan ODTÜ mezunlarını
ODTÜ öğrencileriyle buluşturdu!
ODTÜMİST Mentorluk Programımızı, 2020-2021 döneminde tüm ODTÜ
Mezun Dernekleri ve Toplulukları üyeleri ve bursiyer ODTÜlülerin
başvurusuna açtık. Bütçemize ek bir külfet oluşturmadan, ODTÜMİST
bursiyerleri ve üyelerinin başvurularını önceliklendirerek, kontenjan
dahilinde, tüm öğrenci ve mezun ODTÜlülerin üç ayrı mentorluk
programımızdan yararlanabilmesini sağladık.
Aralık 2020-Mayıs 2021 arasındaki 6. dönemde, Türkiye’den ve dünyanın
dört bir yanından mezunlarımız, ODTÜ’deki 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine
Kariyer Mentorluğu yaparken, bu programda menti olan öğrenciler de,
Hazırlık sınıfı öğrencilerine Akran Mentorluğu yapmakta.

Programlarımız Hakkında Genel Bilgi



MARATON 2020 – Burs İçin ‘Bir Günde Dünyayı Koştuk’
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Bu yıl 8.kez burs havuzuna katkı sağlamak için katılmayı

hedeflediğimiz 8 Kasım 2020’deki İstanbul Maratonu’nun

pandemi nedeniyle 10 ve 15 km kategorileri iptal

edilince, biz de salgın koşullarını gözeten ve ODTÜ’nün

dayanışma ruhuna ve evrenseli kucaklama özelliğine

uygun bir maraton düzenlemeye karar verdik.

Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ODTÜlüler ve

ODTÜ dostlarının bulundukları yerden, istedikleri

mesafede katılabileceği bir koşu ve yürüyüşü amaçladık.

Hedefimizse tüm katılımcıların yürümeyi beyan ettikleri

km’lerle bir gün içinde dünyanın ekvator çevre uzunluğu

olan 40.000km’yi tamamlamaktı.

8 Kasım 2020 Pazar günü 85 ülkeden 3.468 ODTÜlü ve

ODTÜ dostu 468 şehirde tek başına veya ailesi ya da

arkadaşları ile koştu yürüdü. Koşunun ardından yasal

kampanya iznimizde yaşanan zorluklarda aşıldıktan sonra

başlayan burs bağış kampanyamız başladı, hedefimiz

600.000 TL ve 115 öğrencinin bursunun karşılanmasıydı.

19 Ocak 2021 itibarıyla hedef geçildi..

İstanbul Maratonu’nun gerçekleştiği 8 Kasım 2020 Pazar günü;  Dünyanın 6 kıtasında, 

86 ülkenin 468 şehrinde, 3.468 ODTÜlü ve ODTÜ dostları dünyanın çevresinde 

38.893 km koşup yürüdüler. Bu koşu sonrası 125 öğrencinin 1 yıllık bursu karşılandı.

Açılan Kampanya Sayısı   : 60

Toplam Bağışçı Sayısı: 1.789

Toplanan Bağış: 653.493 TL



BTF gönüllüleri ve dostları, pandemi döneminde gerek

ülkemizde gerekse dünyadaki sosyo-ekonomik gelişmelerin

burs ve yardım fonlarını olumsuz etkileyebileceği bilinciyle

konuya daha da hassas yaklaştı, ve halihazırda burs alan

veya ilk kez burs talep eden öğrencilerin ihtiyaçlarının

karşılanması için çaba sarfetti.

Düzenli bağış kampanyalarına ilavaten, ODTÜMİST’in her

yıl yaptığı Maraton kampanyasına bu yıl BTF de katıldı.

BTF’nin web sayfasında açılan Maraton hesabına, başta

ABD olmak üzere dünyanın her bir köşesindeki ODTÜ

mezunları ve sevenleri de katıldı. Tüm bu aktiviteler

sonucunda, 2020-21 öğretim yılında 85 öğrenciye düzenli

burs imkanı sağlayacak bir yardım fonu yaratıldı. BTF ve

ODTÜMİST BÇG, böyle zamanlarda bile güzel şeyler

yapmanın mümkün olduğunu göstererek, geleceğe

umutlarin yeşermesine de vesile oldu.

BTF’nin Friends of METU-ODTÜMİST sayfası üzerindeki

ODTÜMİST bağış linkinde, burs havuzuna her ülkeden

düzenli ya da tek seferlik bağışta bulunmak mümkün. Tek

yapmanız gereken https://www.bridgetoturkiye.org/metu/

sayfasından ulaşacağınız formda ODTÜMİST – İstanbul

ODTÜ Mezunları Derneğini seçmek. BTF ABD’de 501(c)(3)

statüsüne sahip olduğundan, kurum aracılığıyla yapılan.

tüm bağışlara vergi muafiyeti sağlanmaktadır

Yurtdışındaki Bağışçılarımız – Bridge To Türkiye Fund (BTF)

Amerika’dan ODTÜ’ye Uzanan Köprü

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türklerin kurduğu bir

yardım fonu olan Bridge to Türkiye Fund (BTF), İstanbul

ODTÜ Mezunları Derneği (ODTÜMİST) Burs Çalışma Grubu

(BÇG) ile önceki yıl başlattığı işbirliğini daha da güçlendirerek

stratejik bir ortaklığın temellerini attı bu yıl. Türkiye’ye

yardım eli uzatmayı akıllarına koymuş bir grubun oluşturduğu

BTF tamamen gönüllü çabalar ile Türkiye’de yaşayan

çocuklara ve gençlere yönelik çeşitli yardımseverlik

etkinlikleri ve kampanyalar düzenlemektedir.

ODTÜMİST mevcut bursiyerlerinin oluşturduğu ve sosyal

sorumluluk projeleri yürüten grubun isminin de “KÖPRÜ”

olması,. Türkiye’ye köprüler kuran BTF için hoş bir tesadüf

oldu

Mezunlarımız, şirketlerinin BTF ile “gift matching” işbirliği

olup olmadığını bu linkten kontrol edebilirler :

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

BTF ayrıca dünyanın en büyük şirketlerinin birlikte çalıştığı

global yardımseverlik kuruluşu Benevity üyesidir. Benevity ile

işbirliği olan bir şirkette çalışıyorsanız bu olanaktan

yararlanmanızı tavsiye ederiz. Yapacağınız bağış işvereninizin

katkısı ile iki katına kadar katlanarak burs havuzumuza

ulaşacaktır.

ODTÜ’müze katkıları için tüm BTF gönüllülerine ve

destekçilerine çok teşekkür ederiz.

10

BTF’nin kurumsal bağış eşleme

“gift matching” olanağı ile

birçok ABD kökenli şirket,

STK’lara yardımı teşvik için,

çalışanlarının seçtiği kuruluşa

yaptığı bağış tutarı kadar ek

bağış yapıyor.

*BTF ile ilgili daha geniş bilgiye , www.bridgetoturkiye.org

ve Facebook sayfaları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kemal Karaseki (Man’94)      Gonca Soysal (IE’95)
BTF New York Halkasi BTF YK Üyesi                                                  
Gonullusu Dallas Halkası  Lideri

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


Yurtdışındaki Bağışçılarımız – Çalışan ve Firma Bağış Ortaklığı

2018’de çalıştığı firmasıyla ortaklaşa ODTÜMİST Burs havuzunda hocaları adına burs fonu oluşturan Zekai Akbay ve  bu fona aynı 

şekilde katkı veren  Harun Bayraktar , çalışan-firma global yardımseverlik uygulamaları açısından örnek alınacak bir model oluşturdular
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Benim ODTÜ’de aldığım eğitim ve kazandığım deneyimler profesyonel iş hayatımda
başarılı olmamda sağlam bir temel oluşturmuştur.

Burs programını öğrencileri destekleyerek ODTÜ camiasına bir şeyler geri verebilmek
isteğiyle oluşturduk. Burs fonu benim o dönem çalıştığım APPLE’ın çalışanlarının
yaptığı bağışlara verdiği cömert katkısıyla ayrıca desteklendi. Bu fonu oluştururken
umudumuz benzer fırsatları bulunan başka ODTÜ mezunlarını da burs destekçisi
olmaya teşvik etmekti.

Giderek büyüttüğümüz burs fonumuza cömert bağışlarıyla katkıda bulunan değerli
dostlarımız Harun (ME’98) ve Karla Bayraktar’a destekleri ve düşünceleri için
teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.

Zekai Akbay (CE’83)
Uber ATG - Otonom Araç Grubu, Güvenlik Uzmanı

ODTÜ’de geçirdiğim dört yılda edindiğim bilgi

ve yetenekler birçok akademik disiplini

ilgilendiren kariyerim için sağlam bir temel

oluşturdu. ODTÜ gibi köklü ve saygın bir

üniversiteden mezun olmak, dört sene

boyunca çok emek isteyen zorlu bir iş.

Zekai ve Anne Akbay burs programına bizim ve

NVIDIA’nın yaptığı mütevazi katkıdan

ümidimiz, öğrencilerin temel ihtiyaç

kaygısından yoksun bir üniversite tecrübesi

yaşayabilmesi. İnanıyoruz ki ancak böyle bir

ortamda yeni şeyleri öğrenmeye odaklanmak

Harun Bayraktar (ME’98)

1998 yılında ODTÜ makina mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve

Doktora derecelerini Kalifornia Berkeley Üniversitesinden aldı. Mühendislik kariyerine

2003 yılında Abaqus (şimdi Dassault Systèmes Simulia) FEA yazılım şirketinde başladı.

2010 yılında Albany Engineered Composites’e geçti ve orada ARGE yardımcı başkanı

olarak havacılıkda kullanlıan ileri kompozit malzemeler ve parça tasarımları üzerinde

çalıştı. 2017 yılından beri NVIDIA’da yüksek performansı hesaplama ve

yapay zeka uygulamalarında kullanılan matematik yazılımları

grubunu yönetiyor.

Merhaba,

ODTÜMİST burs havuzu bünyesinde üç yıl önce

eşim Anne ile başlattığımız burs fonu bu sene 13

ODTÜ öğrencisine burs veriyor. Burs programını

ODTÜ’nün efsane hocalarından Uğur Ersoy, Erhan

Karaesmen ve Engin Karaesmen adına, ODTÜ’ye

olan uzun ve üstün hizmetlerini, çok değerli

katkılarını ve benim gibi sayısız öğrencinin iyi

yetişmelerine verdikleri emekleri için, kendilerini

onurlandırmak ve vefa borcumuzu ödemek için

oluşturduk.

ve denemek mümkün. Bir başka ümidimiz de bizim katkımızın diğer imkanı olan
ODTÜ mezunlarına burs vermeleri için ilham kaynağı olması.
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Köprü Grubu Koordinatörleri – 2020/2021

Gülçin DİKBAŞ (ESE)
Genel Koordinatör

İsmail BAŞARIR (CHE)
İç Etkinlikler Koordinatörü

Tuğba KALBUR (FDE)
Kütüphane Projesi Koordinatörü

Tuğçe ER (GENE)
AB Projeleri  Koordinatörü

KÖPRÜ GRUBU KOORDİNATÖRLERİ

Cemil Saad Eddin (EME)
Aktif Çevre Koordinatörü



dolayı hiç gerçekleştirmediğimiz bir şeyi bu yıl

gerçekleştireceğiz. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu

(Amasra/Bartın) yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerine

whatsapp aracılığı ile bir dönem boyunca hem rol model

olacağız hem de onlara mentorluk yapacağız. Bu projemizi de

Kardeşlik Projesi olarak hayata geçireceğiz. Bireysel olarak

herhangi bir koordinatöre sahip olmayacak olan proje beş

koordinatör arkadaşımla birlikte ortak yürütülecektir. Cem

SARVAN’ın (Singapur’dan Lydia’nın vereceği İngilizce

öğrenme eğitimi) yapmayı planladığı İngilizce eğitimi ise bu

yıl kütüphane kuramadığımız Şanlıurfa/ Birecik Söğürtlen ilk

ve ortaokulunda online olarak gerçekleştireceğiz. Yeni

dönemde planlarımız bu şekildedir. Tekrardan bu projelerin

genel koordinatörlüğünü yapacağım için mutlu ve

heyecanlıyım.

Gülçin DİKBAŞ
Köprü 2020-2021 Genel Koordinatörü

Bu yıl Köprü’nün Genel

Koordinatörlüğünü yapmaya

devam edeceğim. Her yıl

olduğu gibi bu yıl da AB

Projesini, Kütüphane Projesini

ve buna ek olarak geçen yıl

yapmaya başladığımız Aktif

Çevre Projesini pandemi

sürecine uygun olarak yapmaya

devam edeceğiz. Covid-19 dan.

Köprü Grubumuzun Sosyal Sorumluluk Projeleri – 2020-2021 

Yaşadığımız bu pandemi süreci bizi evde zaman

geçirmeye ne kadar mahkum etse de ve çevre projeleri

genellikle dışarıda yapılan etkinlikler dahilinde

gerçekleşse de evde de çevrenin devamlılığı amacına

yönelik yapılabilecek birçok şey var. Evdeki geri

dönüştürülebilecek ürünleri bir daha değerlendirmek,

evde enerji tasarrufu, virüs aslında ne ve evde nasıl bitki

yetiştirilir konularını içeren Aşiyan Koleji'ndeki 3.sınıf

çocuklarla Ekim veya Kasım ayında online bir söyleşi

yapmayı düşünüyoruz. Yapacağımız bu söyleşi başarılı

bir şekilde gerçekleşirse ilerleyen zamanlarda başka bir

okulla daha yapmayı düşünüyoruz. Ve yine pandemi

sürecinin nasıl devam edeceğine bağlı olarak geçen

dönem yapmayı planladığımız etkinliklerimizi okulumuza

döndüğümüzde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

Avrupa Birliği Projeleri

Her yıl uluslararası alanda bir proje üreten Köprü

gönüllüleri bu yıl Doğayı Kucakla isimli Erasmus+ projesini

yazdılar ve Ulusal Ajans tarafından kabul aldılar. Ancak

pandemiden dolayı 2020 yazında gerçekleştirilmesi

planlanan proje 2021 yazına ertelenmek zorunda

kalmıştır ve Avrupa’dan gelecek öğrencilere Türkiye ev

sahipliği yapacaktır. Bu dönem Ekim ayı proje teslimine

kadar bir proje yazılması planlanıyor. Online olarak devam

edecek olan yazım süreci, katılmak isteyenlerle birlikte

Google Meets üzerinden toplantılarla proje

şekillendirilecektir.
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Aktif Çevre ProjesiKöprü Grubu Yeni Dönem Planları



Köprü Grubumuzun Sosyal Sorumluluk Projeleri – 2020-2021 

Kardeşlik Projesi

Kardeşlik Projesi Amasra Fatih Sultan Mehmet ilk ve orta

okulunda öğretim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile

birlikte gerçekleştirilen bir projedir.

Proje kendi içinde farklı gruplara dağılmış şekilde devam

etmektedir. Bu gruplar, Psikoloji, Spor, Resim, Fen

Bilimleri, Matematik, LGS sınav desteği, Ingilızce ve Doğa

olmak üzere çeşitlendirilmiştir. Grupların başında

bulunan arkadaşlarımız haftada birer saat bir araya

gelerek Zoom üzerinden bu konular üzerine sohbet

ediyor ve aynı zamanda onların sorularını cevaplayarak

okullarında yardımcı rol model olmaya çalışıyoruz.

Haziran ayında son bulacak olan projemiz önümüzde ki

aylarda da online görüşmelere şeklinde devam

edecektir.

Uzaktan İngilizce Öğretme Projesi

Bu yıl Kütüphane Projesi kapsamında kütüphane

kuracağımız okullardan biri olan Şanlıurfa/Birecik

Söğürtlen orta okulunda bir uzaktan Ingilızce Öğretme

Projesi gerçekleştireceğiz.

Projeye ocak ayı içerisinde başlanacak olup native

öğretmenler tarafından öğrencilere ingilizce eğitim

desteği sağlanacaktır.

Proje Singapur’da yaşayan Lydia ve onun arkadaşlarının

desteği ile gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda Bolivya’da

yaşayan mezunlarımızdan Cem Sarvan, Türkiye'den Filiz

Yağmurlu ve okul müdürü olan Serhat Yıldız’ da projenin

yürütülmesinde bize katkıda bulunacaklardır. Internet

alt yapı, öğrenci profili gibi durumlara karar verildikten

sonra projeye başlanacaktır.
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Kütüphane Kurma Projesi

Köprü grubu her yıl yaptığı gibi 2020 yılı Mayıs ayında da iki

dezavantajlı okula kütüphane kuracaktı. Fakat pandemi

süreci nedeni ile kütüphane kurulumu gerçekleştirilememiş

ve ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Bu dönem

kütüphane projesi için gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bazı

etkinlikler mevcut. Dönemin online olmasına bağlı kalarak

etkinliklerimizi online ortamda yürütmeyi deneyeceğiz. Yine

kitap bağışı için elimizden gelen her türlü fırsatı

değerlendirmeye çalışacağız. Kitap toplamak asıl işimiz olsa

da bu dönem okullarla daha çok iletişimde kalıp çocuklara

online süreçte kendimizi tanıtan ve Köprüyü tanıtan videolar

çekip göndermeyi düşünüyoruz. Belki projeye gittiğimizde

yapmayı düşündüğümüz etkinlikleri videolar aracılığıyla

ulaştırabiliriz. Aynı zamanda kitap bağışı almak ve artırmak

amacıyla bir üyemizin de önerisiyle insanlara aldığımız

bağışların nereye gittiğine dair görsel bilgiler verip, kitap-

kırtasiye bağışlarını artırmayı planlıyoruz. Son olarak ben ve

Ankara’da olan kütüphane ekibiyle sık sık olmasa da gelen

kitapların düzenlemesini yapmak için depo günleri

ayarlayacağız.



Mezun Bursiyerlerimizden Mesaj Var
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Merhabalar 

ODTÜ’de kayıt günüm… Acemi ve korkak

bakışlarımla KKM’de burs görüşmesi için

sıra bekliyorum… O kapının ardında

geçirdiğim 15 dakikalık burs görüşmesi

ömrüm boyunca asla unutamayacağım bir

15 dakikadır benim için. İlk tanıştığımız

andan beri samimi, sıcak ve içten olan

Merhabalar

2 Eylül 2014, ODTÜ'ye kayıt için ilk adım

attığım ve kendimi büyük bir değişimin

içerisinde bulduğum, yeni bir aileyle

tanıştığım tarih. Aile diyorum çünkü

üniversite hayatım boyunca İstanbul

ODTÜ Mezunlar Derneği'nin düzenlediği

ve benim katılmış olduğum Mentorluk

Programı, İstanbul Marotonu, Çalıştaylar gibi etkinliklerde edindiğim

izlenimler ve kazanımlar hep bu aile kavramının oluşmasına yardımcı

oldular. Gerçek bir ODTÜ'lü olmanın ne demek olduğunu öğrendiğim, her

an yardımımıza koştuğunuz ve desteklerinizi esirgemediğiniz için İstanbul

ODTÜ Mezunları Derneği ve Burs Çalışma Grubuna çok teşekkür ederim.

Artık bende ODTÜMİST gönüllüsü bir mezun olarak bu ailenin bir parçası

olacağım için çok mutluyum.

Semih Özden (CEIT'20)

ODTÜMİST, size, 6 senelik üniversite hayatımda bana hiç yalnızlık

hissettirmediğiniz, zor zamanlarımda yanımda olduğunuz, sorunlarımıza ve

sorularımıza elinizden gelenin fazlasını sağlayarak yardıma koştuğunuz,

hayatıma muhteşem bir mentor soktuğunuz için sonsuz teşekkürler  Bize

her zaman bir aile sıcaklığıyla yaklaştınız, bundan sonra da öyle olacağını

çok iyi biliyorum. Bir şekilde yollarımız kesiştiği için ve hayatıma

dokunduğunuz için kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız

Dilara Sungur (CRP ‘20)



2020-2021 Akademik Yılı

Mezun olan öğrencilerimiz ile not ve diğer nedenlerle (yatay geçiş
vb.) ayrılan öğrencilerimizden sonra yeni akademik yıl öncesi
bursiyer sayımız 390 olarak gerçekleşti.

23-24 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan mülakatlar sonucunda
aramıza yeni katılan bursiyerlerimiz ve BTF’nin OGV üzerinden
verdiği bursları bize yönlendirmesi ile birlikte sayımız 566
olmuştur.

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

ODTÜMİST Burs Kategorileri ve Tutarları

2020-2021 Akademik Yılı

Yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle temkinli davranarak
verdiğimiz burs miktarlarına yaptığımız artışı geçen yılların altında
tutmak zorunda kaldık. 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 870
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İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI 
DERNEĞİ

BURS TÜRLERİ

Aylık Burs Tutarları

2018
2019

TL

Artış
%

2019
2020

TL

Artış
%

2020
2021

TL

Artış
%

Kemal Kurdaş Bursu
Her fakültenin bizim bursiyerlerimiz içindeki 
1.cisine verilir

650 %20 780 %20 800 %2,5

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

500 %20 600 %20 630 %5,0

Normal Burs
Not ortalaması 2 ve 3 arasında olan bursiyerlere
verilir

450 %20 540 %20 580 %7,4



ODTÜMİST Burs Fonu Düzenli Bağışçı - Bursiyer Sayısı Gelişimi
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Burs fonumuzun sürdürülebilirliği için düzenli bağışlar çok büyük önem taşımaktadır. 2021’de düzenli bağışçı sayımızı
arttırmayı hedefliyoruz.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BAĞIŞÇI SAYISI 445 460 415 450 605 759 897 921 862 875 870

BURSİYER SAYISI 558 519 396 426 519 608 620 634 601 505 566
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Yıllar İtibarıyla Bağışçı  ve Bursiyer Sayıları 2010-2020



Burs havuzumuz topladığı burs bağışlarını sadece burs için ve bursiyerlerin sosyal gelişimi için kullanmaktadır. Öte yandan
burs fonumuzun sürdürülebilirliği açısından toplanan bağışların ödenen bursların üzerinde olması hedeflenmektedir.
Sosyal gelişim için sponsorlukların artışı önem taşımaktadır.
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Yıllık Burs Bağışları Gelişimi 2016-2020

1.752.665

2.106.377

2.468.313 2.454.668 2.499.226

1.529.331

1.825.260

2.174.260
2.406.954

2.517.431

2016 2017 2018 2019 2020

Burs Bağışları Ödenen burslar



 2020 yılı sonu itibariyle burs bağışı
olarak toplam 2.499.226 TL
topladık. Bursiyerlerimize toplam
olarak 2.517.431 TL aktardık

 2020 yılı Sosyal bütçe giderlerimiz
tahminin altında gerçekleşti:
 Mentorluk projemiz bu yıl da

devam etti. 2020 yılı Proje
harcamamız 39bin TL

 Pandemi nedeni ile sadece
bir kere Mart ayı başındaki
kahvaltıda bursiyerlerimizle
buluşabildik. Köprü grubunun
2020 projeleri yapılamadı

 Diğer harcamalarımız burs
projeleri personelimiz ve
denetim giderleri

 Kurdaki oynamaların etkisi ile
yabancı para cinsinden tutulan
fonlarda kambiyo kar ve zararları
etkili oldu. Bu tutarlar finansal gelir
ve gider rakamlarına dahildir.

BÇG Karşılaştırmalı Mali Raporu – 2020 Ocak-Aralık
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İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

BURS FONU MALİ DURUM RAPORU

(TL) 2019 Fiili 2020 Bütçe 2020 Fiili
2019-2020

Fark
Bütçe 

Gerçekleşme

Önceki dönemden devir 1.998.165    2.230.668    12%

Toplam Giriş 2.819.464    2.543.189    2.925.211    4% 15%

Toplam burs bağışı 2.454.668    2.361.824    2.499.226    2% 6%

Sponsorluk ve etkinlik 
gelirleri

100.276    24.000    32.670    -67% 36%

Finansal gelirler 264.520    157.366    393.315    49% 150%

Toplam çıkış - 2.586.961    - 2.675.789    - 2.763.055    7% 3%

Ödenen burslar - 2.402.489    - 2.439.905    - 2.517.431    5% 3%

Sosyal bütçe giderleri - 180.006    - 235.884    - 95.935    -47% -59%

Finansal giderler - 149.689    

Kalan 2.230.668    2.098.069    2.392.823    7% 14%



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
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ÇAĞRIMIZ VAR
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Köprü Grubu

Burs Çalışma Grubu 

 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 veya       0212 274 68 60

 Yeni burs bağışı için:  https://odtumist.org/burs/nasil-burs-verebilirsiniz/

İLETİŞİMDE KALALIM
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