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Değerli Bağışçılarımız,
Rektörlüğümüze bağlı Kurumsal İletişim Ofisi ve ODTÜ Geliştirme Vakfı ortak çalışması olan AdımODTÜ, 
öğrencilerimizin ve mensuplarımızın bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet odaklı projelerine, toplu-
mun her kesiminin dilediği tutar ile maddi destek verebilecekleri, projelerin duyurulmasına katkıda 
bulunabilecekleri ve hatta gönüllü olarak projelerde yer alabilecekleri bir iletişim-paylaşım-hareket 
platformudur. AdımODTÜ ile ilgili detaylı bilgiye https://adimodtu.org.tr/ adresinden ulaşılabilir.
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ODTÜ’lünün İnterneti de Benden Projesi

Lisans Araştırmaları Günü

AdımODTÜ’nün başlattığı “ODTÜ’lünün İnterneti de 
Benden” projesi kapsamında, tüm dünyayı etkisi 
altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle, üniversite-
mizde çevirim içi olarak gerçekleştirilmekte olan 
eğitim süreçlerine katılmalarını sağlamak için, ihtiyaç 
bildiren 750 öğrencimize, bağışçılarımızdan gelen 
değerli katkılar ile, 2020 Bahar ve 2021 Güz dönemle-
rinde 3’er aylık internet bursu ve 65 öğrencimize 
bilgisayar/laptop desteği sağlanmıştır.

Öğrencilerimize uzaktan eğitim internet bursu sağla-
yan ve çalışır durumda kullanılmış bilgisayarını öğren-
cilerimize bağışlayan değerli ODTÜ dostlarına, 
mezunlarımıza ve mensuplarımıza teşekkür ederiz. 
Proje hakkında detaylı bilgi için: https://bit.ly/3auJSSB

Projenin tanıtım videosunu https://fb.watch/3G46R71S-O/ 
linkinden izleyebilirsiniz.

ODTÜ'lünün İnterneti de Benden! Projesi

AdımODTÜ bağışçılarının katkılarıyla oluşturduğu 
fon ile lisans öğrencilerinin araştırma projelerini 
desteklemeye devam ediyor. AdımODTÜ tarafından 
2020 yılında desteklenen 22 Lisans araştırma projesi, 
24 Aralık 2020 tarihinde, bu yıl pandemi nedeniyle 
“gather.town” platformunda çevrim içi olarak gerçek-
leştirilen “AdımODTÜ Lisans Araştırmaları Günü”nde 
öğrencilerimiz ve mensuplarımız ile paylaşılmıştır.

AdımODTÜ Lisans Araştırmaları Günü’nde öğrencile-
rimiz tarafından gerçekleştirilen poster sunumlarını 
“gather.town” platformu üzerinde görebilirsiniz. 
bit.ly/odtugathertown linki üzerinden poster salonu-
na girdikten sonra klavyedeki yön tuşlarıyla odaları 
gezebilir, "X" tuşuyla posterleri inceleyebilirsiniz.

AdımODTÜ tarafından bugüne kadar desteklenen 
lisans projelerinden örneklerin yer aldığı kitapçıklara 
aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

https://bit.ly/2OIUPaG
https://bit.ly/3k65DeS
https://bit.ly/3ufeoYH

AdımODTÜ Lisans Araştırmaları projemizi destekle-
mek için: https://bit.ly/3a2gEbv

AdımODTÜ Çevrim İçi Lisans Araştırmaları Günü 



ODTÜDEN Bursu Projesi

ODTÜDEN Bursu Projesi

ODTÜ Aşkına Öğrenci Bursu

AdımODTÜ ve ODTÜDEN Bookstore iş birliği ile gerçek-
leştirilen proje kapsamında, bağışçılarımızın değerli 
katkılarıyla, ODTÜ öğrencilerinin ders kitapları ile kalem 
ve defter gibi çeşitli kırtasiye ihtiyaçlarına destek olmak 
için bir burs fonu oluşturulmuştur. 

Projenin tanıtım videosunu https://fb.watch/3G4CV0_bxh/ 
linkinden izleyebilirsiniz. 

Proje hakkında detaylı bilgi almak ve projemize destek 
olmak için: https://adimodtu.org.tr/proje/odtuden-bursu.

ODTÜ Aşkına Öğrenci Bursuna Projesi

AdımODTÜ tarafından Sevgililer Gününe özel olarak 
başlatılan proje kapsamında, ODTÜ mezunları ve 
dostları, ODTÜ aşkına, sevdikleri veya kendi adlarına, 
ODTÜ öğrencileri burs fonuna destek olabilecekler. 
AdımODTÜ internet sitesi üzerinden 22 Şubat 2021 
tarihine kadar öğrenci burs fonuna 200 TL ve üzeri 
bağış yapan ODTÜ dostlarından ilk 200 kişiye ücretsiz 
sevimli ODTÜ ayıcığı veya özel tasarlanmış ODTÜ 
kupalarından biri hediye edilecektir. 

Projenin tanıtım videolarını aşağıdaki linklerden 
izleyebilirsiniz:

https://fb.watch/3G5g3u90_d/ 
https://fb.watch/3K4tqvVZHC/

Proje hakkında bilgi almak ve projeye destek olmak için: 
https://adimodtu.org.tr/proje/odtu-askina-ogrenci-bursu

AdımODTÜ projeleri hakkında detaylı bilgi almak ve projeleri sosyal paylaşım 
ağlarınızda paylaşarak ve duyurarak destek olmak için web sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz. https://adimodtu.org.tr 

Öğrencilerimize sağladıkları destekler için tüm ODTÜ dostları ve mezunlarına şükranlarımızı sunarız. 

AdımODTÜ Ekibi 

Kuruluşumuzdan bugüne bağışçılarımızın değerli destekleriyle hayata geçirilen AdımODTÜ etkinlikleri 
ve projelerine ilişkin tanıtım videosunu izlemek için https://bit.ly/3a6ZZDy adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bağışçılarımız için hediyeler


