
 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na 

Uluslararası Ödül 
 
 

Başarılı oldukları halde ekonomik nedenlerle  
yükseköğrenim fırsatı bulamayan gençlere tam bursla  

uluslararası standartta eğitim vermeyi amaçlayan  
Koç Üniversitesi’nin Anadolu Bursiyerleri Programı, 

dünyanın en saygın eğitim birliklerinden biri olan 
The Council for Advancement and Support of Education (CASE) 

tarafından Altın Ödül’e lâyık görüldü. 80 ülkeden 3.200 üniversite ve  
yüksekokulun yürüttüğü proje arasından Anadolu Bursiyerleri Programı’nın  

“Kaynak Geliştirme Alanında Gelişmekte Olan Programlar” kategorisinde ödüle lâyık 
görülmesinden dolayı çok gururluyuz. 

 

Eğitim geliştirme ve destekleme kuruluşu olarak uluslararası alanda saygın bir yere sahip olan CASE (The Council for 
Advancement and Support of Education) tarafından verilen “2015 Circle Of Excellence” ödülleri sahiplerini buldu. 
CASE, Circle Of Excellence ödül programı kapsamında bu yıl, 80 ülkeden 100 kategoride 720 akademik kuruluşun 
yürüttüğü 3.200 projeyi inceledi.  
 
Uzun ve titiz çalışmalar sonucunda, Koç Üniversitesi’nin 2011 yılında uygulamaya koyduğu, Lisansüstü Yerleştirme 
Sınavı’nda başarılı olduğu halde ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle yükseköğrenim fırsatı bulamayan gençlerin 
uluslararası standartlarda eğitim almasını hedefleyen Anadolu Bursiyerleri Programı, “Kaynak Geliştirme Alanında 
Gelişmekte Olan Programlar” kategorisinde altın ödüle layık görüldü. 
 
Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı, bugüne kadar 100’ü aşkın bağışçıdan sağladığı 20 milyon dolarlık 
fonla Türkiye’nin 61 ilinde, ekonomik imkânı bulunmayan 175 öğrencinin eğitimini desteklemesi nedeniyle Altın Ödül’e 
hak kazandı. 
 
İş dünyasının da büyük destek verdiği proje, öğrencilerin de ilgi odağı haline geldi. Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvuru sayısı 2015 yılında 2000’i aştı. Proje öğrencilerin dışında kişi ve kuruluşlardan da büyük destek görmeye 
başladı. 2011 yılında altı bağışçıyla 14 öğrenciye destek vererek yola çıkan Anadolu Bursiyerleri Programı, beş yıl 
içinde 100’ün üstünde bağışçının desteğini aldı. Halen Koç Üniversitesi’nde, Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen 
Anadolu Bursiyerleri, geleceği şekillendirecek bireyler olmak üzere eğitim görüyor. 

 
CASE hakkında  

CASE (The Council for Advancement and Support of Education) 80 ülkeden 3.600’den fazla, okul, üniversite ve eğitim kurumunun 

üyesi olduğu bir uluslararası konsey. Kuruluş, Uluslararası çapta eğitim, iletişim, pazarlama, kaynak yaratma ve mezun ilişkileri 

konusunda eğitim profesyonellerini buluşturmayı amaçlıyor. 1994 yılından bu yana Circle of Excellence Ödül Programı kapsamında 

üyeleri arasında iletişim, kaynak yaratma, mezun ilişkileri gibi konularda gerçekleştirilen projeleri, çalışmaları ödüllendiriyor. Bu yıl 

ödüllere 100 kategoride 720 yüksek eğitim kurumundan 3.200 başvuru alındı. Bu başvurular eğitim profesyonellerinin yanında, 

birçok farklı sektörden gelen seçici kurul tarafından değerlendirildi. 93 bronz, 106 gümüş, 91 altın ve 17 büyük ödül olmak üzere 

toplam 307 ödül dağıtıldı. 

 


