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Sevgili destekçilerimiz,

Bültenimize 2018-2019 akademik yılında

bursiyer öğrencilerimizden 110’unun

mezun olduğu müjdesini vererek

başlıyoruz. Başarılarına sayenizde

katkımız oldu. Teşekkür ederiz.

Yılın ilk yarısı yine çok hareketli geçti.

Bursiyerlerimizle geleneksel kahvaltı

toplantılarımızı yaptık. Köprü Grubu’nun

sosyal sorumluluk projelerinin tamamlan-

masını gururla izledik. Mezunlar gününe bursiyerlerimiz ve Köprü

gönüllüleri ile birlikte katıldık. New York ve Avrupa’da yapılan etkinliklerde

toplanan bağışlar ile ODTÜ’nün global bir aile olduğunu hissettik.

Önümüzde sizi de aramızda görmek istediğimiz iki etkinliğimiz var: 3

Kasım’da İstanbul Maratonunda gerçekleştireceğimiz yardımseverlik

koşusu ve 23 Kasım’da yeni bursiyerlerimizle tanışmak için mezun

gönüllülerimizle birlikte okulda yapacağımız görüşmeler.

Bu etkinliklerde görüşebilmek dileği ve sevgilerimizle,

Türkü Karan

Burs Havuzu Çalışma Grubu Dönem Koordinatörü

Dernekten Mesaj
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Değerli Bağışçılarımız,

2019 yılına ODTÜMİST olarak yurt

dışındaki mezunlarımızın burs havuzumuza

gösterdikleri ilgi ve güvenle başladık, İlk

önce ODTÜ Mezunları Kanada Derneğimiz,

daha sonra Apple Özel Projeler Grubunda

çalışan mezunumuz Dr. Zekai Akbay(CE86)

İnşaat Bölümündeki üç hocası adına uzun

süreli burs fonu başlattılar. Profesyonel

network Linkedin kayıtlarında yurt dışında

yaşayan mezunlarımızın ABD başta olmak üzere bir çok farklı ülkeye dağıldığı

görülse de son zamanlarda daha sıklıkla bir araya geldiklerine, ODTÜ’yü ve

öğrencilerini desteklemek üzere somut adımlar attıklarına tanıklık ediyoruz.

Burs havuzumuzu olumlu etkileyecek yeni bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak

istiyoruz. Amerika’da yaşayan Türkler’in kurduğu Bridge To Turkey Fund(BTF)

geçtiğimiz aylarda Türkiye’de bağış verilebilecek kuruluşlar listesine

ODTÜMİST’i de ekledi. BTF’nin sağladığı olanakla Amerika’daki mezunlarımızın

burs havuzumuza katkı verme motivasyonlarının artacağını ümit ediyoruz.

ODTÜ ruhunu canlı tutacak güç birliklerimizin daha da çoğalması dileğiyle.

Oya Tığlı
Burs Havuzundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
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Bursiyer Bilgileri (2018-2019)
2018-2019 eğitim öğretim dönemi sonunda 110 bursiyerimiz mezun
olmuştur. 24 bursiyerimizin okulumuzun burs verme kriterleri doğrultusunda
burslarının kesilmesi, 10 bursiyerimizin de okulla ilişiğini kesmesi
sonucu 2019-2020 eğitim-öğretim yılına 453 bursiyer ile başladık.
23-24 Kasım tarihlerinde ODTÜ'de yapacağımız mülakatlarda 147
yeni bursiyer alarak bu eğitim-öğretim yılında da yeniden 600 öğrencimize
burs vermeyi sürdüreceğiz.

Fakültelere Göre Mezunların Dağılımı (2018-2019)

ODTÜMİST Bursiyer Bilgileri 2018-2019

Cinsiyete Göre Mezunların Dağılımı% (2018-2019)

KADIN
86%

ERKEK
14%

Bölümlere Göre Mezun Bursiyerlerin Dağılımı (2018-2019)

BÖLÜM MEZUN SAYISI BÖLÜM MEZUN SAYISI

ADM 3 FDE 4

ECON 3 FLE 14

BA 2 CEIT 1

IR 2 MHED 1

ARCH 1 ECE 4

CRP 1 EME 4

BIOL 4 ESE 6

CHEM 2 AEE 1

HIST 7 CE 3

MATH 1 CENG 3

PHYS 2 EE 8

PETE 7 ENVE 2

SOC 6 GEOE 1

STAT 4 IE 3

PSY 8 MINE 2

İİBF
9%

Mimarlık
2%

Eğitim 
Fakültesi

29%

Fen Edebiyat 
Fakültesi

32%

Mühendislik 
Fakültesi

28%



Bursiyerlere Verilen Destekler- MENTORLUK
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ODTÜMİST Mentorluk Programları

1-Kariyer Mentorluğu (Birebir, uzaktan)

Menti; bursiyer ODTÜ öğrencisi,

Mentor; ODTÜ’den yüzlerce km uzakta İstanbul’da

veya binlerce km uzakta yurt dışında yaşayan

mezun ODTÜ’lü

2-Akran Mentorluğu (Birebir, yüzyüze)

Menti; bursiyer ODTÜ hazırlık öğrencisi.

Mentor; Kariyer Mentorluğu programında mentilik

deneyimi yaşamış bursiyer ODTÜ öğrencisi veya

Ankara’da yaşayan yeni mezun ODTÜ’LÜ

0

20

40

60

Mentorluk Programları Gelişimi 2015-2019

Akran
Mentörlüğü

Kariyer
Mentörlüğü

4 Yılda 161 Mentor - Menti eşleşmesiyle

322
Mezun ve öğrenci ODTÜ’lü, birlikte ve  

birbirinden öğrenme yolculuğuna başladı. 
6 aylık programlar sonucunda devam eden 

arkadaşlıklar oluştu.

Yeni Programlar

2019-2020’de yeni program «İş ve İstanbul»

Birebir, yüzyüze , İstanbul’da yaşayan

ODTÜ’lüler menti (yeni mezunlar) ve mentor (iş

yaşamında deneyimli mezunlar) eşleşmeleriyle

ve grup toplantılarıyla kişisel ve kariyer

gelişimlerinde öğrenme ortaklığı kuruyor

2020 sonrası hedeflenen programlar
İstanbul’da yaşayan mezunlara Döngüsel
Ekonomi farkındalığı için uluslararası
uzmanlardan uzaktan mentorluk ve sonrasında
bu mezunların ODTÜ öğrencilerine aynı alanda
uzaktan mentorluk yapmasını içeren bir
program hazırlıyoruz. İstanbul’da yaşayan
mezunların lise öğrencisi çocuklarına meslek
seçimi için grup mentorluğu programı
planlıyoruz.

#odtü’lüyalnızdeğilsin

• Mentorler – Mentiler ve onlara
gerektiğinde destek veren onlarca ODTÜ’lü
uzman ve gönüllü

• Programların işleyişini gönüllü olarak
yürüten Mentorluk Programları Çalışma
Grubu üyeleri

mentorluk@odtumist.org



‘’ODTÜ'de öğrenciliğim başladığında, ailemin maddi durumu pek iyi değildi. Bu

yüzden sadece kendime güvenerek geldim ve burs çıkıncaya kadar çeşitli

işlerde çalıştım. Aralık ayına dek biriken 3000 TL burs paramla bir bilgisayar

aldım. Şubat ayında bilgisayarım arızalandı. Şirket "fabrika çıkışı hatalı"

olduğunu söyleyerek bilgisayarı aldı ve yenisini vermeyip parayı iade etti. Döviz

kuru değiştiği için artık o parayla bölümüm için ihtiyacımı karşılayabilecek bir

bilgisayar almam olanaksızdı. Durumu mentorumla paylaşınca mezunlara

haber yaydılar. Kısa sürede aradaki fark özel ek bağışlarla tamamlanıp bana

gönderildi. Benim de yeni bilgisayarı alınca yaptığım ilk iş, gerekli yazılımı

yükleyip bu logoyu tasarlamak oldu."

Bursiyerlere Verilen Destekler- MENTORLUK
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MENTORLUK Programımız Desteklerinizle Gelişiyor

Bursiyerlerimize, bağışlarınızın yanısıra deneyim paylaşımı desteği vermek

isterseniz odtumist.org/burs/mentorluk/ adresini ziyaret ederek uzman-

gönüllü havuzu başvurusu yapabilirsiniz. 2019-2020 dönemi için "Kariyer

Mentorluğu" başvuru tarihini kaçırdınız ama yeni başlatacağımız "İş ve

İstanbul" (İstanbul'da yeni mezun ODTÜ'lülere mentorluk) programımızda

mentor veya menti olmak isterseniz mentorluk@odtumist.org adresine

eposta gönderebilirsiniz.

1 Mart ve 5 Nisan 2020 tarihlerinde ODTÜ'de düzenleyeceğimiz mezun-

bursiyer buluşmalarına katılarak, iş yasası, çalışan hakları, iş yaşamında

toplumsal cinsiyet vb konularda yapacağımız atölye çalışmalarında

deneyimlerinizi paylaşarak, ODTÜ'lü öğrencilerin bilinçlenmesine katkıda

bulunabilirsiniz.

Mentorluk Programları Çalışma Grubumuz, İTÜ Mezunlar Derneği ile ortak

yürüteceğimiz, 4 yıla yayılan ve eğitimler, konferanslar, Türkiye ve Avrupa'da

Döngüsel Ekonomi uygulamalarını gözlem gezileri ve benzeri etkinlikler

dizisi içeren, "Döngüsel Ekonomi alanında uluslararası uzmanlardan

İstanbul'da yaşayan mezunlara uzaktan mentorluk ve sonrasında bu

mezunların ODTÜ'lü öğrencilere aynı alanda uzaktan mentorluğu"

projesinin fonlanması için AB Hibe Projesi'ne başvurdu. 2020 yılı başında

başvurumuza gelecek yanıtı, heyecanla bekliyoruz.

Geçtiğimiz yıl Hazırlık sınıfı öğrencisiyken, Akran
Mentorluk programına menti olarak katılan
bursiyerimiz Hakan tarafından tasarlanan
ODTÜMİST Mentorluk logosunun öyküsü, burs
havuzu ve mentorluk programlarımızı,
bursiyerlerimizin açısından özetliyor.

Hakan ve diğer bursiyer mentilerimiz ve akran

mentorlarımız, BHÇG ve Mentorluk
Programları'nın tanıtımı için broşür, video vb
materyaller hazırlayan bir ekip oluşturdular.

MENTORLUK Programı Logosunun Bir  Öyküsü Var

http://odtumist.org/burs/mentorluk
mailto:mentorluk@odtumist.org


Burs Havuzu Çalışma Grubumuzun Etkinlikleri 2019 - MARATON

Maraton - Kasım 2019
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Bu sene 3 Kasımda düzenlenecek İstanbul

Maratonuna ODTÜMİSTspor olarak 7. Kez katılıyor

ve yine burs için koşuyoruz.

900.000 TL bağış toplamak amacıyla başlattığımız

ve 267 öğrencimize 6 ay boyunca burs ödemeyi

hedeflediğimiz koşumuzda bizimle birlikte koşacak

32 bursiyerimizle tanışmak ve nicelerine destek

olmak isterseniz sizi de aramızda görmekten onur

duyarız.

Her hafta Belgrad Ormanı Neşet Suyu’nda

antrenman yaparak İstanbul Maratonu’na

hazırlanan ODTÜMİSTspor koşucuları ayda bir kere

de İstanbul’daki bir belediyenin misafiri olarak o

belediyenin sınırlarında çizdiği rotada koşuyor.

Bizleri misafir eden Büyükçekmece ve Burgazada

belediyelerine teşekkür ediyoruz.

41. İstanbul Maratonu’nda ODTÜMİSTspor

adına koşacaklar arasında çoğunluğu

bursiyerimiz olan 34 ODTÜ öğrencisi de var.

Öğrencilerin Ankara’dan geliş gidiş yol paraları,

formaları, iaşeleri, maratona kayıt ücretleri

gibi harcamaları (öğrenci başına toplam 450

TL) imece ile karşılıyoruz. İstanbul’da

konaklamalarını ise, birer-ikişer evlerimizde

konuk ederek çözüyoruz.

Maraton  Kardeşliği

ODTÜMİST Koşuyor

ODTÜMİST Her Hafta Koşuyor



Burs Havuzu Çalışma Grubumuzun Etkinlikleri 2019 
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İstanbul’da bulunan ODTÜ öğrencileri ve yeni mezunlar ile
mezunlarımız ile 21 Temmuz 2019, Pazar günü Ulus
ODTÜPARK’ta keyifli bir kahvaltı etkinliği gerçekleştirdik.

Sabah 10’da başlayan, 1969’dan 2019 yılına kadar uzanan
mezunlarımızın yanı sıra, staj ve benzeri nedenlerle
İstanbul’da bulunan öğrencilerimizin katıldığı buluşma,
geç saatlere kadar devam etti. Birbirini daha yakından
tanıma imkanı bulan her yaştan ODTÜ’lünün çizdiği tablo,
ODTÜ’nün yaş ve coğrafya tanımaz birleştiriciliğine güzel
bir örnek oluşturdu.

Mezun -Öğrenci Buluşması Kahvaltı Etkinliği

Temmuz 2019, Ulus ODTUPARK 
Mezunlar  Günü  - Haziran 2019, 

ODTÜ

Mezunlar Günü’nde mezunlarımızla birlikte ODTÜ’deydik.
Yine öğrencilerimiz ve yeni mezun olan bursiyerlerimiz bizi
yalnız bırakmadı. Hep birlikte madalyalarını alan
mezunlarımıza burs havuzumuzu tanıttık, onları
maratonda bizimle koşmaya davet ettik.

KKM önünde yapılan mezunlar günü kutlamaları yine
renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Türk Sanat Müziği
korosu, THBT folklor gösterisi, nefesli sazlar orkestrası
misafirlere keyifli zamanlar yaşattı. Anıtkabir’e yapılan
ziyaret sonrasında yemekhanede Ankara Tavası yenirken,
yemekten sonra mezunlar bölümlerde madalya alma
sevinci yaşadı.

Bursiyerlerimizle Kahvaltı  Nisan  2019, 

Vişnelik Tesisleri

7 Nisan 2019 Pazar günü Vişnelik tesislerinde 1. ve 2. sınıf
bursiyerlerimiz ile birlikte kahvaltı ve söyleşi
etkinliğimizde buluştuk.

Buluşma Dernek yönetim kurulu başkanımız Yener Aydın
ve Burs Havuzu Çalışma Grubu Koordinatörü Türkü
Karan’ın açılış konuşması ile başladı. Değerli hocalarımız
Uğur Ersoy, Engin Karaesmen ve Erhan Karaesmen adına
mezunumuz Zekai Akbay (CE’86) tarafından verilen burslar
ile ilgili plaketler takdim edildi. Söyleşimizin
konuğu mezunumuz Zeliha Ünaldı (IR ‘93), ”Toplumsal
Cinsiyet Rollerinde Değişimin Peşinde ODTÜ’den Başlayan
Mücadele” konulu söyleşisini gerçekleştirdi.

Söyleşimizin sonunda bursiyerlerimiz ile, «Birlikte
gerçekleştirelim» kartopu etkinliği gerçekleştirildi.



Köprü Grubumuzun Sosyal Sorumluluk Projeleri – 2019 (1)

Köprü grubu her yıl yaptığı gibi bu yıl da Mayıs ayında iki

dezavantajlı okula kütüphane kurdu. Şanlıurfa Harran ve

Gaziantep Nurdağı'nda bulunan iki köy okuluna

toplamda 5000 kitap götürülürken Köprü gönüllüleri

çeşitli etkinlikler yaparak tüm gün çocuklarla vakit

geçirdiler. Bir akademik yıl boyunca çeşitli yollarla kaynak

yaratan Köprü grubu Mayıs ayında kütüphane projesini

başarılı bir şekilde gerçekleştirirken mezunlarımızdan da

projeye eşlik edenler oldu.

Bursiyerlerimiz ve gönüllü öğrencilerden oluşan

KÖPRÜ grubu toplumun diğer kesimleri ile

köprüler kurmaya, toplumsal projeleri

belirlemeye, kendi aralarından seçtikleri proje

koordinatörlerinin önderliğinde projeleri yaşama

geçirmeye devam ediyor.

İlköğretim Okullarına Kütüphane Kurma Projesi Giysi-Kırtasiye Yardımı Projesi

Şanlıurfa’nın Harran ve Siverek ilçesinde iki köy okuluna

Giysi ve Kırtasiye Projesi kapsamında bot, mont ve temel

kırtasiye malzemeleri desteği kargo yoluyla iletildi. Proje

mezunumuz Necip ÖZÇER’in’(CHE’80) yardımları ile LCW

sponsorluğu ve Köprü grubunun elde ettiği kaynaklarla

gerçekleştirilmiş oldu.

Ayrıca, bu yıl ilk kez bir liseye doğru bir Köprü kuruldu.

Konya'nın Kulu ilçesindeki Kozanlı Çok Programlı

Anadolu Lisesi‘ne kitap ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Öğrencilere ODTÜ tanıtımı yapıldı.
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Köprü Grubumuzun Sosyal Sorumluluk Projeleri – 2019 (2)

STEAM Projesi

100. Yıl Mahallesi Ahmet Bahadır İlhan Orta Okulunda

gönüllü olarak STEAM uygulaması yapan Köprü bu yıl 6.

Ve 7. sınıflara STEAM yaklaşımı doğrultusunda düzenli

olarak eğitim vermeye devam etti.

Ayrıca 18 Mayıs’ta ODTÜ‘de BİLTEM işbirliği ile bir

STEAM günü gerçekleştirdi ve çeşitli seminerler

düzenlendi. STEAM projesine dahil olan öğrenciler

ODTÜ'ye getirildi ve eğitimler sonucu ürettikleri çıktılar

STEAM gününde sergilendi.

Avrupa Birliği Projeleri

Her yıl uluslararası alanda bir proje üreten Köprü

gönüllüleri bu yıl Doğayı Kucakla isimli Erasmus+

projesini yazdılar ve Ulusal Ajans'a başvurdular.

Sonuçları 2019’un sonlarında açıklanacak olan proje

yeterli puanı alırsa Avrupa’dan gelecek öğrencilerle

Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşecek.
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Köprü Grubu Yeni Dönem Planları

Gülçin DİKBAŞ

Köprü 2019-2020 
Genel Koordinatörü

Fen Bilgisi 
Öğretmenliği 
3.Sınıf

Bu yıl Köprü’nün Genel Koordinatörlüğünü yapacağım için

heyecanlıyım. Her yıl olduğu gibi bu yıl da AB Projesini,

Kütüphane Projesini ve STEAM Projesini yapmaya devam

edeceğiz. Geçen yıllara ek olarak hayata geçirmek

istediğim yeni bir projemiz daha var: Aktif Çevre Projesi.

Tek kullanımlık plastik kullanımını en aza indirgemek,

kesilen ya da yanarak yok olan ağaçların yerine yenilerinin

dikilmesini sağlamak ve tükenen su kaynaklarımızın bilinçli

kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için okullarla,

başka üniversitelerle ve STK’larla işbirliği yapmayı

planlıyoruz. Ayrıca yeni kurulan ODTÜ-Medya ile birlikte

içerik üreterek görünürlüğümüzü artırmayı hedefliyoruz.
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Köprü Grubu Koordinatörleri – 2019/2020

Gülçin DİKBAŞ (ESE)
Genel Koordinatör

Simge ARMUTOĞLU (ECE)
Steam Koordinatörü

Yusuf MAZ (ME)
AB Projeleri  Koordinatörü

İsmail BAŞARIR (CHE)
İç Etkinlikler Koordinatörü

Tuğba YILMAZ (EME)
Yetiştirme Yurdu Koordinatörü

Tuğba KALBUR (FDE)
Kütüphane Projesi Koordinatörü

Tuğçe ER (GENE)
AB Projeleri  Koordinatörü

Hidayi KORKMAZ (ME)
Kütüphane Projesi  Kordinatörü

Enes Çetin (CHEM)
Yetiştirme Yurdu Koordinatörü

KÖPRÜ GRUBU YENİ KOORDİNATÖRLERİNİ SEÇTİ



2019 yılında, BTF’nin üyesi olan iki ODTÜ mezunu

arkadaşımız Kemal Karaseki ve Günay Menekşe’nin

öncülüğünde, burs verilen kurumlara ODTÜMIST de ilave

edildi. Bu kampanyayı duyurmak ve bağış toplamak

amacıyla Mayis ayında New York ve New Jersey

eyaletlerinde yasayan ODTÜ mezunlarının bir araya geldiği

başarılı bir organizasyon düzenlendi. Bu organizasyonun

tanıtım videosunu da ODTUMIST mentörleri ve burs alan

ODTÜ öğrencileri hazırladı. Ayrıca tek seferlik ve düzenli

bağış toplamaya yönelik BTF’nin Friends of METU Circle

isimli Facebook sayfasında ODTÜ Geliştirme Vakfı’na

ilaveten ODTÜMIST de eklendi. ODTUMIST ve BTF

arasındaki protokol gereği 2019-2020 yılında ilk defa 12

ODTÜ öğrencisine düzenli burs verilmeye başlanacaktır. Bu

Yurtdışından Burs Haberleri

ABD’de yaşayan mezunlarımız Bridge to

Turkey Fund üzerinden burs havuzumuza 

destek olabilecek

“Birileri bir şeyler yapmalı” dedik…
Sonra, birden farkına vardık ki, bizler de Birileriyiz… Ve
karar verdik, BTF olarak bir şeyler yapmaya başladık»

Bridge to Turkiye Fund (BTF) bu misyonla ABD’de
yasayan bir grup gönüllü profesyonel ve akademisyen
tarafından 2003 yılında kuruldu. Amaçları Türkiye'deki
eğitime, özellikle de ekonomik olanakları yeterli
olmayan kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak.
Türkiye'deki çocukların eğitim ve sağlık projelerine
destek amacıyla 2003 yılından bu yana aktardıkları
yardımlar 2.6 milyon doları, verdikleri düzenli burs sayısı
da 900’u asmış durumda. BTF düzenlediği yardım
kampanyaları ile topladığı fonları öğrencilere çeşitli
kurumlar vasıtasıyla aktarmaktadır. Bu kurumlar
aracılığıyla sağlanan düzenli burslara ilaveten yurdun
dört köşesinde okullara kitap, kütüphane, okul çantası,
giyecek ve ayakkabı, oyuncak vb. yardımları içeren
doğrudan yardım kampanyaları da düzenlenmektedir.

Avrupa’da yaşayan 150 kadar mezunumuz 27-28 Nisan’da

Münih’te buluştu. Etkinliklerinin bir parçası olarak burs

havuzumuz için burs topladılar. Yardım eden mezunlarımıza

çok teşekkür ediyoruz.
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sayının artırılması için ABD ve Kanada’da yaşayan birçok 

ODTÜ mezunu kampanyaya destek vermeye davet 

edilmektedir. BTF’nin ODTÜ bağış kampanyası hakkında daha 

fazla bilgiyi su linkten alabilirsiniz. 

https://www.facebook.com/groups/1281938471891145/?s

ource_id=6037008290

New York’lu mezunlarımız ve ODTÜ dostları

burs yararına buluştu

Avrupa’da yaşayan ODTÜ’lülerden de burs
havuzumuza katkı geldi

https://www.facebook.com/groups/1281938471891145/?source_id=6037008290


Yurtdışından Burs Haberleri

ABD’de yaşayan mezunumuz Dr. Zekai Akbay derneğimiz 

burs havuzu bünyesinde hocaları adına başlattığı burs’a

ek olarak ikinci bir burs fonu daha oluşturdu.
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Dr. Zekai Akbay ile kahvaltı da buluştuk.

Apple Özel Projeler Grubun’da

çalışan mezunumuz Dr. Zekai

Akbay(CE86), 2018-2019 eğitim

öğretim yılında ODTÜ İnşaat

Mühendisliği bölümü hocaları

Prof. Dr. Uğur Ersoy, Dr. Erhan

Karaesmen ve Dr. Engin

Karaesmen adına, derneğimiz

burs havuzuna 20 yıl süresince 3

İnşaat Fakültesi öğrencisine burs

olanağı sağlamak amaçlı 60.000 $

bütçeli bir burs fonu başlatmıştı. Bu yıl 2019-2020 akademik yılında

başlamak üzere eşi Anne Akbay ile birlikte her yıl bir kız öğrenciye

burs imkanı sağlayacak 30.000 $ bütçeli ODTÜMİST Burs Havuzu

bünyesinde ikinci bir fon daha oluşturdu. Böylece Zekai Akbay’ın

öğrencilerimize burs katkısı 90.000 $’a çıktı.

Burs Havuzu Çalışma Grubu koordinatörlerimiz ve ODTÜMİST Yönetim

Kurulu olarak ikinci burs fonu protokolünü imzalamak üzere İstanbul’a

gelen Apple Özel Projeler Grubu çalışanı Dr. Zekai Akbay(CE86) ve eşi ile

kahvaltıda buluştuk.



Mezun Bursiyerlerimizden Mesaj Var
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Herkese merhaba,

Beş yıllık üniversite eğitimimde

bana destek olan ODTÜ İstanbul

Mezunlar Derneği' ne ve Burs

Havuzu Çalışma Grubu'na çok

teşekkür ediyorum. Destekleriniz

sayesinde kendimi birçok

anlamda geliştirdim ve çok güzel

arkadaşlar edindim. .

ODTÜ'ye geldiğim ilk zamanlar

küçük bir ördek yavrusu misali

suya itilmiş gibi hissederdim

kendimi. Bir Kasım günü

katılacağım küçük bir mülakatın

hayatımı değiştireceğini, bana

hayatımın sonuna kadar benimle

kalacak bir aile vereceğini hiç

tahmin etmemiştim. Evet, o gün hayatıma kocaman bir aile, bir sürü abla,

abi girdi... Bazen öğretmenlerim, bazen kahramanlarım oldular. Her ne

kadar İstanbul’da olsanız da, telefonun ucunda olmanızı,

mızmızlanmalarımı bıkmadan, mutluluğumu heyecanla dinlemenizi, her

ihtiyacım olduğunda bana yardım eli uzatmanızı, mentiliğimde,

mentorluğumda, bursiyerliğimde, genel koordinatörlüğümde, her anımda

benimle olmanızı, beni - bizi koşulsuz sevmenizi ve bu sayede bana gerçek

ODTÜlülüğü öğretmenizi hep en güzel sevgiyle kalbimde saklayacağım

ODTÜMİST.

Hayatımın en güzel, en büyük şansısınız ❤

Artık bursiyeriniz olarak değil, ODTÜMİST gönüllüsü olarak beraberiz

❤ Ben de bana öğrettiğiniz gibi okulum için ve onun öğrencileri için 
çabalayacağım. Her şey için size minnettarım❤

GİZEM YOLCU (FLE ’19) 

Köprü öğrenci grubunda aldığım görev sayesinde ODTÜlü olmanın

ayrıcalığını bir kez daha hissettim. Mezunlarımız sayesinde ilk kez İstanbul'a

giderek maraton heyecanını yaşadım ve güzel anılar biriktirdim.

Edindiğim bu bilinç ve yaklaşımla bir öğretmen olarak daha özverili bir

şekilde eğitim ve öğretim verebileceğim için çok mutluyum.

Herkese çok teşekkür ediyorum ve ODTÜ mezunlarına dahil olmaktan çok

mutluyum. Herkese başarılar diliyorum

ELİF PAKSOY (FLE ‘19)
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2018-2019 Akademik Yılı

Mezun olan öğrencilerimiz ile not ve diğer nedenlerle (yatay geçiş vb.)
ayrılan öğrencilerimizden sonra yeni akademik yıl öncesi bursiyer
sayımız 453’tür.

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

ODTÜMİST Burs Kategorileri ve Tutarları

2019-2020 Akademik Yılı

Mezun olan ve diğer nedenlerle ayrılan bursiyerlerimizin yerine 147
yeni öğrencimize burs vermeye başlayacağız. Her yıl olduğu gibi yeni
bursiyerlerimizle tanışmak için 23-24 Kasım tarihlerinde Ankara’ya
okula gidiyoruz. Bu dönem enflasyon etkisini de dikkate alarak normal
burs tutarlarını 540 TL olarak belirledik.

 2018-2019 eğitim yılı bursiyer öğrenci sayımız 600

 Temmuz 2019 Bağışçı sayımız 875
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Kemal Kurdaş Bursu
Her fakültenin bizim bursiyerlerimiz içindeki 
1.cisine verilir

550 %10 650 %10 780 %20

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

450 %10 500 %13 600 %20

Normal Burs
Not ortalaması 2 ve 3 arasında olan 
bursiyerlere verilir

400 %18 450 %13 540 %20



ODTÜMİST Burs Fonu Gelişimi
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Bağışçı - Bursiyer Sayısı Gelişimi 1997-2019  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BAĞIŞÇI SAYISI 30 138 380 420 475 501 579 600 620 570 550 460 440 445 460 415 450 605 759 897 921 862 875

BURSİYER SAYISI 4 12 60 160 500 482 460 360 364 396 419 397 439 558 519 396 426 519 608 620 634 601 600
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Yıllar itibariyle Bağışçı ve Bursiyer sayıları (2019 Haziran sonuna kadar) 



Burs havuzumuzun sürdürülebilirliği için yeni bağışçılar bulmayı ve düzenli bağışlarımızı arttırmayı hedefliyoruz.
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Yıllık Burs Bağışları Gelişimi 2015-2019
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ODTÜMİST BHÇG Mali Rapor – 2019 Gerçekleşen

Toplam çıkış ile ödenen burslar arasındaki fark başta mentorluk projemiz olmak üzere, kahvaltılı toplantılar ve Köprü projeleri 
gibi bursiyerlerimize destek projeleri için harcandı. Detay bilgiye  derneğimiz web sayfası  https://odtumist.org/burs/finansal-
tablolar-ve-mali-denetim/ ulaşabilirsiniz.

BHÇG Mali Raporu – 2019 Ocak-Haziran

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEGİ 
BURS HAVUZU ÇALIŞMA GRUBU MALİ RAPORU

01.01.2019 
30.06.2019                  
Gerçekleşen 

2018                         
Gerçekleşen 

Toplam Giriş 1.050.577 2.633.515

Toplam Burs Bağışı 891.746 2.468.313

Düzenli Burs Bağışı 664.556 1.392.623

Tek Seferlik Burs Bağışı 227.190 1.075.691

Diğer Gelirler 158.831 165.201

Toplam Çıkış -1.525.045 -2.331.545

Ödenen Burslar -1.436.994 -2.174.260
*Burs hesaplarımız sene sonu itibariyle PwC bağımsız denetim, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmektedir.

https://odtumist.org/burs/finansal-tablolar-ve-mali-denetim/


Siz de Burs Havuzu Çalışma Grubumuzun bir gönüllüsü olabilirsiniz.
Değerli bağışçımız,

BHÇG 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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 3 Kasım 2019’da İstanbul Maratonunda hep birlikte burs için koşuyoruz. Bizimle koşmak ya da bir 

bursiyerimize maraton katılımı için sponsor olmak için duyurularımızı takip edin.

 23 Kasım 2019’da ODTÜ’de yeni bursiyerlerimizle tanışıyoruz.

 24 Kasım 2019’da Mentorlerimiz mentileri ile buluşuyor 

ÇAĞRIMIZ VAR

UNUTMAYIN!
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Köprü Grubu

Burs Havuzu 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

 Burs programımız ve burs havuzumuzla ilgili öneri ve geri bildirimleriniz için: 

Türkü Karan turkukaran@gmail.com ve Filiz Yagmurlu Sekreter filizyagmurlu@gmail.com

İLETİŞİMDE KALALIM

Burs Havuzu Hesap Numaramız
Hesap Sahibi: İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği      IBAN: TR 95 0006 4000 0011 2990 5795 94           https://odtumist.org/burs/nasil-burs-verebilirsiniz/
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