
Neden Burs Topluyoruz ? 

Günümüzde, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencileri çekmenin en önemli koşullarından birisi, 

öğrencilere tanınan burs olanaklarıdır.  

BURS HAVUZU ÇALIŞMA GRUBU Nedir  ?  

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ’nin  burs verdiği öğrenci sayısı 2016-2017 akademik yılında  600 

öğrenciye ulaştı.  BURS HAVUZU ÇALIŞMA GRUBU  (BHÇG) Derneğin bu konuda çalışan birimidir.  

Burs için bağış yapma durumunun tabana yayılması halinde, 100.000 i aşkın mezunumuzla eğitime 

verilecek desteğin inanılmaz boyutlara ulaşabileceğine inanıyoruz.    

“BURS BAĞIŞI TOPLAMAK AMAÇLI KOŞMAK “ bağış yapmayı yaygınlaştırmanın yollarından birisidir. Bu 

amaçla 2013 yılında kurulan ODTÜ Maraton Grubu  gönüllü koşucuları aracılığıyla burs bağışı 

toplamaktadır. 

Bursiyerler Nasıl Seçiliyor ?  

Bursiyerlerimiz, ODTÜ Burs Ofisi’ nce maddi anlamda desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen öğrencilerin 

arasından “daha çok sosyal sorumlu vatandaş olma potansiyeli taşıyanların” belirlenmesine yönelik bir 

mülakatla seçilmektedir.  Bu seneki mülakatlarımız 05/11/2016 cumartesi günü ODTÜ Kültür Kongre 

Merkezinde yapılacaktır. Mülakatçı olmak isteyen mezunlarımızın desteğine ihtiyacımız var.  

Burs Tutarları ne kadardır ?  

ODTÜMİST burs tutarları  9 ay için ödenmektedir ve aşağıdaki gibidir :   

 Normal öğrenci : 250 TL/Ay -340 TL/Ay   

 Onur listesi (GPA>3) öğrencileri:  300 TL/ay-400 TL/Ay 

 Fakülte birincisi öğrenciler ( Bursiyerlerimiz arasında) : 500 TL/ay’dır. 

Bağışlar Nasıl Burs Oluyor ? 

Bu rakamlara göre 12 ay düzenli  en az    188 TL/ay   burs veren bir burs bağışçısı (BURSİ),  bir normal 

BURSİYERİN  9 aylık bursunu karşılamaktadır. Ancak yapılacak bağışların alt ve üst sınırı yoktur. Aylık 50 TL 

de 2.000 TL de bağış yapan BURSİ’lerimiz var. Ayrıca az veya çok tek seferlik bağışlarda da çok önemli 

meblağlara ulaşıldığını unutmamak lazım. Damlaya damlaya gerçekten göl oluyor. 

Bağışları Nerede ve Nasıl Yayınlanıyor ?  

İstanbul ODTÜ Mezunları Dergisi BARAKA ’da en az bir öğrenci için düzenli burs verenlerin isimleri, 

verdikleri burs tutarları da gösterilerek yayınlanmaktadır.  

Ayrıca ODTÜ Maraton Grubu’ nca toplanan tüm burslar etkinlik döneminde tüm açıklığıyla listeler halinde 

günlük ve haftalık olarak  bu gruba iletilmektedir.  

Sevgi ve saygılarımızla, 

ODTÜMİST  

Burs Havuzu Çalışma Grubu  


