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2015 - 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Kayıtları 1 Eylül’de Başlıyor 

 

Anadolu Vakfı’ndan başarılı gençlere burs desteği  

 
Anadolu Vakfı eğitim alanında hayata geçirdiği eserlerin ve projelerin yanı sıra, 
ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs imkânı da sağlıyor. Öğrenciler yeni 
dönem burs başvurularını, 1 Eylül itibarıyla www.anadoluvakfi.org.tr adresi 
üzerinden yapabilecekler. 

 
Anadolu Vakfı, eğitime sürdürülebilir katkı vizyonu ile yaptığı çalışmalar kapsamında 
gençlerin burs ihtiyaçlarını karşılıyor. 36 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında hayata 
geçirdiği eserler ve projeleriyle, eğitim ve sağlık alanlarında çalışmalarını sürdüren 
Anadolu Vakfı, yeni eğitim ve öğretim yılında da ihtiyacı olan öğrencilere destek 
verecek.    

Anadolu Vakfı, 2015 - 2016 Eğitim ve Öğretim Yılı burs başvurularını 1 Eylül – 30 
Eylül tarihleri arasında, www.anadoluvakfi.org.tr internet adresinden, “Burs Başvuru 
Sistemi” ile online olarak alacak. Burstan yurt içindeki eğitim kurumlarında tam 
zamanlı okuyan lisans öğrencileri faydalanabilecek. 

Türkiye’nin her bölgesinden ve her şehrinden farklı fakültelerden öğrenciler, Anadolu 
Vakfı’na burs başvurusu yapabilecek. Fen fakültesinden edebiyat fakültesine, iletişim 
fakültesinden mühendisliğe, ilahiyat fakültesinden sanat fakültelerine, eğitim 
fakültesinden mimarlık ve hukuk fakültesine kadar çeşitli eğitim programlarına devam 
eden öğrenciler, Anadolu Vakfı’nın burs programına katılabilecek. 

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, 36 yıldır Türkiye’nin dört bir yanından 
20 binden fazla öğrenciye burs sağladıklarını belirterek şunları söyledi: 

“Anadolu Vakfı olarak, toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı, 
Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşamını sürdüren insanlarımıza destek olmayı 
amaçlıyoruz. Bu doğrultuda eğitim alanı, odaklandığımız alanların başında geliyor. 
Birçok eğitim projesi gerçekleştirirken, ülkemizin geleceği olan gençlere burs desteği 
de veriyoruz.” 
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Öğrencilere kolaylık sağlamak için burs başvurularını online olarak aldıklarını 
söyleyen Selim Güven sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrencilerimiz, internet sitemizden 
online başvuru yapabilmenin rahatlığıyla çok daha hızlı şekilde işlemlerini 
gerçekleştirebiliyor. Akademik olarak başarılı olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan 
öğrencilerimize burs desteği veriyoruz. Bursiyerlerimizle olan ilişkimizi sadece maddi 
destekle sınırlı tutmuyoruz. Bursiyerlerimizi, burs dönemleri boyunca Vakfımız 
bünyesinde yürütülen mentorluk çalışmalarına da dahil ediyoruz. Vakıftan öğrenim 
bursu alıp, iş yaşamına atılma sürecinde, geleceğe dair sorularına yöntem ve yanıt 
arayan bursiyerler, kurulan mentorluk ilişkisi aracılığıyla her alandaki gelişimlerine ve 
kariyer geçiş süreçlerine destek buluyor.” 

Anadolu Vakfı’nın internet sitesinden (www.anadoluvakfi.org.tr) eylül ayı içerisinde 
başvuru yapan adaylardan burs almaya hak kazananlar, ocak ayı itibariyle burslarını 
almaya başlayacaklar. 
 

 
 
ANADOLU VAKFI HAKKINDA 

 

Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan 1969 yılında Anadolu Holding’i kurduklarında, Cumhuriyet tarihinin en önemli 

girişimcilik hikâyelerinden birini başlatmışlardı. 1979 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nı 

kurduklarında ise girişimcilik değerlerinden aldıkları kuvvetle beraber yüreklerinde Anadolu insanına hizmet etme 

duygusu vardı. Ortak idealleri, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet verecek kalıcı eserler yaratmak ve üretken yeni 

nesilleri topluma kazandırmaktı. 

 
Hayırseverliği vatandaşlık görevi olarak benimseyen Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan, Vakfın öncelikli faaliyet 

alanlarını eğitim ve sağlık olarak belirlediler. Vakıf, 3 yılda Türkiye’nin her yerinde 50’nin üzerinde; eğitim kurumu, 

yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı yaptırarak ilgili devlet kurumlarına devretti. 20 binden fazla öğrenciye 

burs sağlayan Vakıf, on binlerce muayene, ameliyat vb.sağlık hizmetini ihtiyaç sahiplerine sundu. 

 

 
Detaylı Bilgi İçin 

 

Yağız Yücel        Efkan Kula 

 

Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü   On İletişim 

 

0216 578 85 83       0212 291 18 48 

yagiz.yucel@anadolugrubu.com.tr    efkan.kula@oniletisim.com 

 

http://www.anadoluvakfi.org.tr/
mailto:yagiz.yucel@anadolugrubu.com.tr

