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Sevgili Mezun 
Temsilcimiz,
Sizin desteğinizle Koç Üniversitesi mezunları 
ağını büyütmek ve mezunlar arasındaki 
dayanışmayı güçlendirmek için çalışmaya 
devam ediyoruz.

Aramızdaki diyaloğu artırmak ve daha verimli 
işbirliği olanakları oluşturmak amacıyla 
bilgilendirme ve yönlendirmelerimizi içeren bu 
broşürümüzü sizinle paylaşıyoruz. 

Geribildirim ve önerilerinize önem veriyor, 
gönüllü mezun temsilcilerimizden biri olarak 
çalışmalarımızda bize destek olduğunuz için 
size teşekkür ediyoruz.

Koç Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Ofisi



MEZUN 
TEMSİLCİSİ 

Mezun Temsilcisi kimdir?
Koç Üniversitesi mezunları arasındaki dayanışmayı artırmak ve 
üniversiteyle mezunlar arasında daha faydalı işbirlikleri kurmak 
için gönüllü olmuş mezunlara “Mezun Temsilcisi” denir.



Mezun Temsilcisi 
ne yapar?
Mezun Temsilcisi; 

Üniversite ile mezunlar arasında 
köprü görevi üstlenerek üniversitenin 
sunduğu imkânların, etkinlik ve 
programların mezunlar arasında 
yaygınlaştırılmasına ve mezun 
arkadaşlarından gelen görüş ve 
önerilerin üniversiteye ulaştırılmasına 
destek olur.

Mezun arkadaşlarıyla temasa geçerek 
bu kişileri iletişim ağlarına ekler.

“KU Mezun Temsilcileri Ağı” e-posta 
grubuna üye olup Mezunlarla İlişkiler 
Ofisi ve diğer Mezun Temsilcileri ile 
iletişimde kalarak bilgi ve deneyim 
paylaşımında bulunur.

Koç Üniversitesi tarafından 
düzenlenen mezunlara yönelik etkinlik 
ve programları, sosyal medya, e-posta 
veya telefon aracılığıyla mümkün olan 
en fazla sayıda mezuna ulaştırır.

Koç Üniversitesi mezunlarının 
Mezunlarla İlişkiler Ofisi’yle bağlantıya 
geçmelerini sağlar ve mezunlardan 
gelen görüş, öneri ve talepleri doğru 
yerlere iletir.

Nasıl Mezun 
Temsilcisi 
olunur? 
Mezun Temsilcisi 
olmak için Mezunlarla 
İlişkiler Ofisi’ne 
başvurulması 
yeterlidir. Mezun 
Temsilcisi olarak 
atanan kişi, 
Mezunlarla İlişkiler 
Ofisi tarafından 
KÜME’de “Mezun 
Temsilcisi” olarak 
etiketlenir ve KU 
Mezun Temsilcileri 
Ağı e-posta grubuna 
eklenir.
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SINIf 
TEMSİLCİSİ



Sınıf Temsilcisi; 

Kendi mezuniyet sınıfı içinde 
dayanışmayı pekiştirmek 
üzere sosyal faaliyetlere 
öncülük eder ve mezunlar 
iletişim ağının gelişmesine 
katkı sağlar. 

Sınıfını harekete geçirerek 
Mezun Sınıfları Bağış 
Kampanyası’na daha fazla 
mezunun bağış yapmasını 
hedefler. 

Koç Üniversitesi 
mezunlarının sosyal 
sorumluluk bilinciyle 
ülkemizin geleceğine katkı 
sağlamaları için öncülük 
eder.



ŞEhİR vE         
ÜLKE 
TEMSİLCİSİ



Şehir ve Ülke Temsilcisi;

Bulunduğu şehir ve ülkelerde 
yaşayan veya yeni taşınan 
mezunların dayanışma ağları 
kurmalarına ve üniversitemiz 
tarafından yurt dışında 
veya İstanbul dışında 
düzenlenen etkinliklerin 
gerçekleştirilmesine destek 
olur. 

Bulunduğu bölgedeki 
mezunlarımız arasında 
Koç Üniversitesi ruhunun ve 
iletişimin canlı tutulmasını 
sağlar.



KURUMSAL 
TEMSİLCİ
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Kurumsal Temsilci; 

Çalıştığı kurumda 
Koç Üniversitesi 
temsilinin artırılmasına 
ve aynı kurumda 
çalışan mezunlarımız 
arasında dayanışmanın 
pekiştirilmesine destek olur. 

Üniversitemizin iş dünyası ile 
olan bağlarını ve iletişimini 
güçlendirir.



AKTİf Bİr MezUn 
TeMSİlcİSİ OlUn; 
KOÇ ÜnİverSİTeSİ MezUnlArı 
Ağı’nın genİşleMeSİne 
deSTeK verİn, İleTİşİM ve 
İşBİrlİKlerİnİ ArTırın, 
Sınıf ArKAdAşlArınızı 
hAreKeTe geÇİrereK 
genÇlerİn KAlİTelİ eğİTİMe 
erİşMelerİnİ SAğlAyın!



Koç Üniversitesi Mezunları Ağı’na giriş yapmak, 
bilgilerinizi kontrol etmek ve güncellemek için: 

Mezun Temsilciliği Programı ile ilgili tüm 
görüş ve önerileriniz için: 

Mezun Temsilcileri listesine ulaşmak için:

mezun@ku.edu.tr

https://mezun.ku.edu.tr/temsilcilik

https://kume.ku.edu.tr/



Koç Üniversitesi Rumelifeneri Yolu Rektörlük Binası 115 No.lu Ofis 
34450 Sarıyer/İstanbul T: 0212 338 12 57-338 11 20

https://mezun.ku.edu.trmezun@ku.edu.tr


