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BAĞIŞLARINIZ İÇİN TIKLAYINIZ.

Eğitimin önemine inanan yardımseverlerin yaptığı her 500 TL tutarında bağış,
bir öğrencimizi daha bir yıl boyunca bir dersten desteklememizi mümkün kılıyor.

Kurumsal projeler bu sayıyı daha da artırmamızı sağlıyor.

HEDEFLERİMİZ

ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖĞRENCİLERİMİZ
Devlet okulunda 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan, öğrenmeye hevesli çocuklarımızı

kapasitemiz ölçüsünde programlarımıza alıyoruz. Öğrencinin programdan faydalanabilmesi için
evde kullanabileceği internet erişimi olan akıllı bir cihazı olmalıdır. 

Öğrenci ve veli görüşleri için tıklayınız. 

“Merhaba, ben Mediha Ebrar. 6. sınıf öğrencisiyim. Okul Destek Derneğini sosyal medyada gördük ve
ailem kayıt yaptırdı. Öğretmenler çok ilgili. Anlamadığımız soru olduğu zaman hemen yardımcı oldular.

Okulda anlamadığım pek çok konuyu ODD’nin derslerinde çok daha iyi anladım.
Katıldığıma çok memnunum.”

Okul Destek Derneği Öğrencisi Mediha Ebrar

“Hayat akıp giderken hiç ihmal edilemeyecek şeylerden biri de kuşkusuz eğitimin kazandıracağı
aydınlık bir gelecek. Bu düşünceyle fen gönüllüsü olarak aralarına katıldığım ve bundan büyük bir
mutluluk duyduğum ‘Okul Destek Derneğinde’ birbirinden harika öğrencilerle 30 hafta geçirdim.
Hayata bir çocuğun merakıyla bakabilmeyi ve büyürken düşünmeyi bıraktıklarımızı tekrar bana
hatırlatan öğrencilerime, gönüllüleri her zaman bir adım öne götürecek eğitimler ve aktivitelerle

destekleyen derneğimize bir kez daha teşekkürlerimle…”
Okul Destek Derneği  6.Sınıf Fen Gönüllüsü Başak Türk Erbul

Topluma faydalı olmak isteyen herkesi gönüllü eğitmen adayı olmaya davet ediyoruz.

Geleceğe yönelik en iyi yatırım, insana yapılan yatırımdır. Siz de geleceğe yatırım yapmak ve
toplumsal fayda sağlamak istiyorsanız Okul Destek Derneğine davetlisiniz.

GÖNÜLLÜLERİMİZ

ODD AİLESİ

Canlı derslerimizden örnekler görmek için tıklayınız.

Tamamen gönüllülük esasına göre düzenlenmiş bu ücretsiz programların maliyeti,
eğitimi desteklemek isteyen kuruluşlardan ve bireylerden gelen bağışlarla karşılanmaktadır. 

ODD PROGRAMLARI NEDİR?

“Biz her çocuğun kaliteli eğitime erişim imkânı olması gerektiğine, özellikle temel bilimler ve
mühendislik alanında çok iyi yetişmiş bir gençliğin ülkemizin gelecek dönemde hızlı

kalkınması için kritik önemde olduğuna inanan bir grup gönüllüyüz. Okul Destek Derneği olarak;
eğitime çok daha stratejik bir açıdan yaklaşıyor, uzun vadede  mühendislik ve temel bilimlerde

kariyer yapacak çocukların kalplerine matematik ve fen branşları için ilgi, merak, araştırmacılık ve
nitelikli düşünmenin tohumlarını atmaya çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce programlarımızla da
donanımlı bir şekilde yetişmelerine destek oluyoruz. Ayrıca öğrencilere aktaracağımız  sosyal

sorumluluk, topluma fayda, vizyon geliştirme ve kendini ifade konuları da bizim için çok önemli.”
Okul Destek Derneği Kurucularından ve Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Oğuz 

Basında Okul Destek Derneği - TV Yayını

OKUL DESTEK DERNEĞİ
Ülkemiz çocuklarını geleceğin bilim ve teknoloji dünyasına hazırlamak için

her çocuğumuzu kucaklıyor, uzaktan eğitim teknolojileriyle her anlarına eşlik ediyor,
yakınlık kurarak eğitim veriyoruz.

Okul Destek Derneği “Eğitime Gönüllü Destek” tanıtım filmimiz için tıklayınız.
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GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

“2-3 yıl içinde 10.000 öğrenciye ve 1.000 gönüllüye ulaşmak istiyoruz.
En büyük hayalimiz bilim ve matematiğe ilgisi olan her öğrencinin

imkânları ne olursa olsun programlarımızdan birine dâhil olup,
gönüllülerimizin desteği sayesinde kendisine güvenen,

topluma faydalı olmayı önemseyen ve geleceğin teknolojilerini yaratmak için
umut dolu bir gence dönüşmesi.”

Okul Destek Derneği Kurucularından ve
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Ataca

Okul Destek Derneği, devlet ortaokullarında okuyan
hevesli öğrencilerin, farklı eğitim teknolojilerini kullanarak
Millî Eğitim Bakanlığının açıkladığı müfredat ve uluslararası
iyi örnekler doğrultusunda kaliteli eğitime ulaşmasına
destek olmak için kuruldu.

Nisan 2020’de kurulan Okul Destek Derneği
2022 yılı itibarıyla 400 ’e yakın gönüllü eğitmeni ile
her hafta toplam 3000 öğrenciye ücretsiz ders
vermektedir. Gönüllü idari kadromuzla birlikte 
toplam gönüllü sayımız 400’ü aşmaktadır.

Destekçilerimiz ve kurumsal projelerimiz sayesinde
ailemiz gün geçtikçe büyümektedir.

Destekçilerimizi görmek için tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=sf8C_69G1T0
https://www.youtube.com/watch?v=Ytds_ZApasw
https://www.youtube.com/watch?v=HmhQXsJ5Y7E
https://okuldestek.org/destekcilerimiz/
https://okuldestek.org/gonullu-ol/
https://www.youtube.com/watch?v=izCmyGHPWow
https://okuldestek.org/ogrenci-ve-veliler/
https://okuldestek.org/bagis-yap/
https://www.youtube.com/channel/UCjnX9Kf4YJKPej9apB5AmGA
https://www.linkedin.com/company/okuldestekdernegi/
https://www.facebook.com/okuldestekdernegi
https://www.instagram.com/okuldestekdernegi/
https://twitter.com/OkulDestek



