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Rektörün Mesajı

Üstün başarılı gençleri değerli 
öğretim görevlileriyle bir araya 
getirerek eğitime ve bilime evrensel 
düzeyde katkıda bulunmayı 
amaçlayan üniversitemiz, örnek bir 
eğitim ve araştırma kurumu olarak 
Türkiye’ye ve insanlığa hizmet 
etmeyi misyon edinmiştir. Bugün, 
Koç Üniversitesi, başarılarıyla 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
ve TÜBİTAK tarafından verilen 
pek çok ödülle taçlandırılarak 
Türkiye’nin en önde gelen 
üniversiteleri arasında yerini 
almıştır. Öğretim üyelerimizin 
çalışmaları ülke çapında en yüksek 
sayıda TÜBA-GEBIP ödülüne layık 

görülüyor. Henüz 23. eğitim yılı 
içerisinde olan genç bir eğitim 
kurumu için eriştiğimiz bu nokta, 
muhteşem bir başarıdır.

Üniversitemizde sunduğumuz 
imkânları ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ulaştırmak, bilimin ilerlemesine 
katkı sağlamak ve dolayısıyla 
toplumumuzun gelişiminde pay 
sahibi olmak, kurumumuzun 
vizyonuyla doğrudan örtüşüyor. 
Vizyonumuzu paylaşan hayırsever 
kişi ve kuruluşların desteği, 
üniversitemizin bu amaçlar 
doğrultusunda ilerlemesine 
kuşkusuz büyük katkı sunuyor.

Toplumsal sorumluluk 
misyonumuzu paylaşarak 

Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na katkıda 

bulunan bağışçılarımız 
sayesinde pırıl pırıl 
gençleri, ülkemizin 

geleceğinin belkemiği 
olacak aydınlarımız 

olarak topluma 
kazandıracağız.
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Başta Amerika Birleşik Devletleri 
olmak üzere, dünyanın gelişmiş 
ülkelerinde, başarılı ve imkân 
sahibi öğrencilerin oldukça büyük 
bir havuz oluşturması sayesinde, 
burs olanakları doğrudan ihtiyaç 
sahibi adaylara yöneltilebiliyor. Bu 
sayede dünyanın lider üniversiteleri, 
sosyo-ekonomik eşitsizliklere 
rağmen en başarılı öğrencileri 
bünyelerine dahil edebiliyor 
ve üstün vasıflara sahip dünya 
vatandaşları mezun ediyor. Böylece 
ülkenin en parlak dimağları, en 
iyi şekilde eğitim alma imkânına 
sahip oluyor ve üniversiteler 
bünyelerine aldıkları mükemmel 
öğrencilerle bilime giderek daha 
çok katkı sağlıyorlar. Ülkemizde ise, 
üstün başarılı adayların oldukça 
önemli bir çoğunluğunu ihtiyaç 
sahibi öğrencilerin oluşturduğunu 
gözlemliyoruz. Ancak, sosyo-
ekonomik düzeyde mücadele 
veren başarılı üniversite adayları, 
maalesef maddi engeller sebebiyle 
hedefledikleri eğitim kurumlarına 
yerleşemiyorlar. Dolayısıyla 
ülkemizin en parlak öğrencilerini, 
en iyi üniversitelerimizde sunulan 
eğitim olanaklarıyla buluşturmak 
mümkün olmayabiliyor. Bu durum, 
eğitimde mükemmelliği hedefleyen 
kurumların topluma ve bilime 
yaptıkları katkıları törpülemekle 
birlikte, ülke potansiyelimizin 
tamamının kullanılmasını engelliyor. 
Gelişmekte olan ekonomimizi ve 
toplumumuzu dünya standartlarına 
yükseltebilmek için bu kısır 
döngünün mutlaka kırılması 
gerekiyor.

Üniversitemizde 2011 yılında 
hayata geçirdiğimiz Anadolu 
Bursiyerleri Programı ile ülke 
genelinde başarılı ve ihtiyaç 
sahibi öğrencilere erişebilmeyi 
ve onları Koç Üniversitesi çatısı 
altında en iyi eğitim imkânlarıyla 
buluşturabilmeyi amaçlıyoruz. 
Değerli bağışçılarımızın desteğiyle 
oluşturduğumuz burs fonları, 
Anadolu’nun gelişmekte olan 
bölgelerinde geleceğe heyecan 
ve umutla bakan fakat maddi 
imkânsızlıklar sebebiyle donanımlı 
eğitim olanaklarıyla buluşamayan 
başarılı öğrencilere üniversitemizin 
sunduğu imkânlardan faydalanma 
fırsatı sağlıyor, onları hayallerine bir 
adım daha yaklaştırıyor. Anadolu 
Bursiyerleri Programı ile dünyanın 
lider üniversitelerinde olduğu gibi, 
ülke genelindeki başarılı öğrenciler, 
üstün eğitim imkânlarıyla buluşarak 
topluma yarar sağlayacak bireyler 
olarak yetişiyorlar. Bir başka deyişle, 
amacımız ülkemizin en parlak 
dimağlarını vizyonumuzu paylaşan 
bağışçılarla buluşturarak, onlara 
eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır.

Başlangıçta 14 öğrenciye destek 
vererek başlattığımız Anadolu 
Bursiyerleri Programı ile bugün 
232 Anadolu Bursiyeri öğrencimiz 
üniversitemizde eğitimlerini 
sürdürürken, bu program 
sayesinde onların hayatlarına 
kazandırdığımız eğitim ve gelişim 
fırsatlarını görerek mutlu oluyor, 
onlarla iftihar ediyoruz. Toplumsal 
sorumluluk misyonumuzu paylaşan 
bağışçılarımızın katkılarıyla bu pırıl 

pırıl gençleri, ülkemizin geleceğinin 
belkemiği görevi görecek 
aydınlarımız olarak topluma 
kazandıracak olmaktan heyecan 
duyuyoruz.

Üniversitemize bağışçılarımız 
tarafından aktarılan kaynakların 
topluma doğrudan olumlu katkı 
sağlayan gerçeklere dönüşmesini 
izlemek bizleri gururlandırıyor. 
Vizyonumuzu paylaşan 
bağışçılarımıza değerli katkıları için 
teşekkür ediyor, tüm hayırsever 
kişi, kurum ve kuruluşları Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na destek 
vererek toplumumuzun gelişimine 
katkı sağlamaya davet ediyoruz.

Saygıdeğer bağışçılarımız ve 
toplumumuzun değerli liderleri; 
gelin bu en parlak çocuklarımızı 
geleceğe birlikte taşıyalım.

Sevgili bursiyer adaylarımız; 
sizleri bağışçılarımızın büyük 
özverileriyle katkı sağladığı bu 
programa katılarak Koç Üniversitesi 
ailesinin bir parçası olmaya ve hep 
birlikte insanlığın bilgi birikiminin 
ışığı altında ülkemize ve dünyaya 
katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Umran S. İnan 
Rektör
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Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Direktörü’nün Mesajı

Anadolu Bursiyerleri Programı 
ile ülkemizde eğitimde fırsat 
eşitliğine duyulan ihtiyacı yakından 
gözlemliyor, geleceğine heyecanla 
bakan gençlerimizin hayallerine 
ortak oluyoruz. Programımız beşinci 
yılını tamamlarken ülkemizin 
dört bir yanında birçok ili ziyaret 
ederek; geleceğine değer katmak 
isteyen, umut dolu, pek çok parlak 
öğrenci tanıdık. Gözlerindeki pırıltıyı 
gördük, heyecanlarını hissettik. Kısa 
sürede bursiyerlerimiz, aileleri ve 
öğretmenleriyle aramızda güven 
dolu sıcak bir bağ oluşturduk. 
Böylece, Koç Üniversitesi ailesini 
Anadolu’nun parlak gençleriyle 
genişlettik. Üniversitemizin 
ülkemizin gelişimine ve eğitime 
verdiği önemi bir kez daha 
kanıtladık.

Toplumumuza donanımlı mezunlar 
kazandırma heyecanıyla çıktığımız 
bu yolda vizyonumuzu paylaşan 

bağışçılarımız sayesinde giderek 
daha çok sayıda öğrenciyi hayal 
ettikleri geleceğe yakınlaştırıyoruz. 
İlk yılında 14 öğrenciye destek 
vererek başlattığımız Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde 
bugün 232 öğrencimizin 
üniversitemizde eğitim görüyor 
olması bizleri yüreklendiriyor.

Bursiyerlerimiz üniversitemizde 
eğitim hayatlarına devam ederken, 
Anadolu Bursiyerleri Programı ile 
onların hayatlarına kazandırdığımız 
gelişim olanaklarını görerek mutlu 
oluyoruz. Akademik ortama 
hızla adapte olan bursiyerlerimiz 
aynı zamanda üniversitemizin 
sosyal ve sportif faaliyetlerinde 
de aktif rol alıyorlar. Türk Müziği 
korosuna katılan, müzisyen olarak 
sahne alan, futbol ve basketbol 
takımlarına giren, Münazara 
Kulübü’ne katılan ve Koç Üniversitesi 
Gönüllüleri Kulübü ile toplumsal 
sorumluluk projelerinde yer alan 
bursiyerlerimizin başarılarıyla gurur 
duyuyoruz. Bursiyerlerimizin, 
mezuniyet sonrasında da 
bizleri gururlandırmaya devam 
edeceklerine ve bağışçılarımızın 
değerli katkılarıyla programımızın 
gelişerek daha geniş kitlelere 
ulaşacağına yürekten inanıyoruz.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
başarıyla yürütülmesini sağlayan 
ekip arkadaşlarımla birlikte, geleceğe 
umutla bakan öğrenci adaylarını ve 
vizyonumuzu paylaşan hayırsever 
kurum ve kişileri, genişleyen 
ailemizin bir parçası olmaya davet 
ediyoruz.

Saygılarımla,

Zeynep Başak Çivi
Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler 
ve Kaynak Geliştirme Direktörü

Anadolu Bursiyerleri 
Programı beşinci 

yılını tamamlarken 
pek çok ili ziyaret 

ederek; geleceğine 
değer katmak 

isteyen, umut dolu 
öğrencilerin heyecanını 

paylaştık. Kısa sürede 
bursiyerlerimiz, aileleri 

ve öğretmenleriyle 
aramızda güven 

dolu sıcak bir bağ 
oluşturduk.
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Ülkemizin en parlak dimağları 
hayallerine yürüyorlar.
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Koç Üniversitesi Hakkında

1993 yılında kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak kurulan Koç 
Üniversitesi’nin ana misyonu; Türkiye’de uluslararası nitelikte, yaratıcı, 
bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin 
mezunları yetiştirmek, bilimin sınırlarını ilerletmek, örnek bir öğretim 
ve araştırma kurumu olarak Türkiye’ye ve insanlığa hizmet etmektir. 
Bu misyondan hareketle, Koç Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalar; 
ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkileyerek teknolojik, ekonomik 
ve toplumsal kalkınmaya katkı sunuyor.

Bir “Mükemmeliyet Merkezi” kurma hedefiyle, üstün yetenekli gençleri 
değerli öğretim görevlileriyle bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde 
katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi, öğrencilerini sorgulamaya, 
araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendiriyor ve en üst 
düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip 
bireyler yetiştiriyor. Koç Üniversitesi, açılışından bu yana geçen yirmi iki 
yılda Türkiye’nin en gözde üniversitelerinden biri konumuna geldi. Bugün 
İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, 
Hukuk, Tıp Fakülteleri ve Hemşirelik Yüksek Okulu ile eğitime hizmet eden 
Koç Üniversitesi; 22 lisans, 32 yüksek lisans ve 19 doktora programıyla 
Türkiye’de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunmaya devam 
ediyor.

İnsanlığın bilgi 
birikiminin 

ışığında ülkemize 
ve dünyaya katkı…
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Bireysel eğitim 
sistemi ile kariyerinize 
üniversitenin ilk 
senesinden itibaren 
yön verebilirsiniz.

Araştırma olanakları 
sayesinde öğretim 
üyeleri ile çalışıp dünya 
literatürüne katkı 
sağlayabilirsiniz.

Üniversitemizin 
Öğrenci Değişim 
Programları ile 
dünyanın en iyi 
üniversitelerine gidip 
bir dönem ya da bir 
sene yurt dışında 
okuyabilirsiniz.

Çift Anadal Programı 
ile bursunuzu 
kaybetmeden 
istediğiniz iki bölümü 
aynı anda okuyup 
iki diploma sahibi 
olabilirsiniz.

İstediğiniz bölümü 
kazanamazsanız 
dahi ikinci senenizde 
istediğiniz bölüme 
başvurarak bursunuzu 
kaybetmeden yatay 
geçiş yapabilirsiniz.

Lisans eğitiminiz 
süresince aldığınız burs 
ile Tezsiz Yüksek Lisans 
Programları’na devam 
ederek ilgilendiğiniz 
alanda yüksek lisans 
derecenizi alabilirsiniz.

Sosyal olanaklar ve 
öğrenci kulüpleri
sayesinde dünya 
çapında organizasyonlara 
imza atabilirsiniz.

İktisadi ve İdari Bilimler
• Ekonomi
• İşletme
• Uluslararası İlişkiler

İnsani Bilimler ve Edebiyat
• Arkeoloji ve Sanat Tarihi
• Felsefe
• İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı   
   Edebiyat
• Medya ve Görsel Sanatlar
• Psikoloji
• Sosyoloji
• Tarih

Hukuk Fakültesi
• Hukuk

Fen Fakültesi
• Fizik
• Kimya
• Matematik
• Moleküler Biyoloji ve Genetik

Mühendislik Fakültesi
• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Kimya-Biyoloji Mühendisliği
• Makine Mühendisliği

Tıp Fakültesi
• Tıp

Hemşirelik Yüksek Okulu
• Hemşirelik

Neden Koç Üniversitesi?  

Lisans Programları  
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Sayılarla Koç Üniversitesi   
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Sayılarla 
Koç Üniversitesi   
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Anadolu Bursiyerleri Programı Hakkında 

Geçtiğimiz senelere ait 
üniversite giriş sınavı sonuçlarını 
değerlendirdiğimizde üstün 
başarılı adayların oldukça önemli 
bir çoğunluğunu ihtiyaç sahibi 
öğrencilerin oluşturduğunu 
gözlemledik. Maddi imkânsızlıklara 
rağmen ülkemizin en parlak 
dimağlarını en iyi eğitim fırsatlarıyla 
buluşturmak ve bu mükemmel 
öğrencilerle bilime giderek daha 
çok katkı sağlamak üniversitemiz 
için toplumsal bir sorumluluk teşkil 
ediyor. Her yıl bağışçılarımızın 
desteğiyle giderek büyüyen Anadolu 
Bursiyerleri Programı ile ülke 
genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi 
öğrencileri Koç Üniversitesi çatısı 
altında kucaklıyoruz.

2011 yılında başarıyla hayata 
geçirdiğimiz Anadolu Bursiyerleri 
Programı ilk senesinde, Anadolu’nun 
çeşitli illerinden başarılı ve ihtiyaç 
sahibi 14 öğrenciye üniversitemizde 
tam burslu eğitim görme imkânı 
sundu. Programımıza katılan yeni 
bağışçılarımız ve desteklerini sürdüren 
mevcut bağışçılarımızın katkılarıyla 
2015 yılında üniversitemizde Anadolu 
Bursiyeri olarak eğitim gören 
öğrencilerimizin sayısı 232’ye ulaştı.

Geleceğin 
aydınları en 

iyi eğitim 
imkânlarıyla 
buluşuyorlar. 
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Üniversitemizde eğitim gören 
Anadolu Bursiyeri öğrencilerin 
sayısı çoğaldıkça programa 
olan talep de giderek artıyor. 
Geçtiğimiz yıl ülkemizin dört bir 
yanından 2.200’ü aşkın başvuru 
aldık. Öğrencilerin burs programı 
hakkında bilgilendirilmesi ve 
başvurularının titizlikle hazırlanması 
konularında rehber öğretmen 
ve okul yöneticilerinin katkı 
ve yönlendirmelerinin önemi 
yadsınamaz.

Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde üniversitemizde 
sunduğumuz imkânları üstün 
yetenekli ve ihtiyaç sahibi 
öğrencilere ulaştırma, bilimin 
ilerlemesine katkı sağlama ve 
dolayısıyla toplumumuzun 
gelişimine katkıda bulunma 
yolunda kuşkusuz bizi onurlandıran 
başarılar elde edildi. Temennimiz, 
üniversitemizin sosyal sorumluluk 
girişimi olan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın bağışçılarımızın 
sağlayacakları katkılarla büyüyerek 
devam etmesidir.

Anadolu Bursiyerlerimizin Geldikleri İller (2011-2015)
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Bağışçılarımız

Anadolu Bursiyerleri Programı 
ile vizyonumuzu paylaşan kişi, 
kurum ve kuruluşların desteğini 
alarak ülkemizin gelişmekte 
olan bölgelerindeki öğrencilere 
üniversitemizin sunduğu 
imkânlardan faydalanma olanağı 
sağlıyoruz. 2011-2012 eğitim 
yılında ilk bursiyerlerini kabul eden 
program; Arçelik, Ford Otosan, Tofaş, 
Tüpraş, Türk Ekonomi Bankası ve 
Yapı Kredi Bankası’nın desteğiyle 
hayata geçirildi. Programın ikinci 
yılında mevcut bağışçılarımızın 
desteği artarak devam ederken, yeni 
kurumsal ve şahsi bağışçılarımızın 
katkılarıyla daha fazla bursiyere 
ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Akkök, Amerikan Hastanesi, Aygaz, 

Coca-Cola Eurasia & Africa, ENKA 
Vakfı, ETİ, ING Bank, İstanbul Sanayi 
Odası Vakfı (İSOV), Koçtaş, Migros, 
MV Holding, Opet, Otokar, Otokoç, 
Sancaklar Vakfı, Tat, Teknopark 
İstanbul, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), TTNET, Türk Traktör 
ve Allianz; 2012 yılında yeni 
kurumsal bağışçılarımız arasında 
yer alırken, Sayın Ahmet C. Bozer 
bursiyerlerimizi şahsi katkılarıyla 
destekledi. 

Türkiye Vodafone Vakfı ise 
programımıza teknoloji destekçisi 
olarak katkıda bulunarak 2012 
yılından beri her yıl tüm 
bursiyerlerimize tablet bilgisayar 
sağlıyor.

KURUMSAL KURUMSAL KURUMSAL KURUMSAL KURUMSAL KURUMSAL KURUMSAL
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2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

2013 yılında Ağaoğlu, Ata Holding, 
Coca-Cola İçecek, Doğan 
Holding, General Electric, Kibar 
Holding, Koç Holding, Koton, Koç 
Üniversitesi Mezunlar Derneği, 
Orta Gayrimenkul, Socar, TAV, 
Tırsan, Türk Telekom, Uludağ 
İçecek, Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği, Unilever ve Yıldız Holding 
yeni bağışçılarımız arasında yer 
alırken, Sayın Sani Şener ve Sayın 
Mehmet S. Öke; bursiyerlerimizi 
şahsi katkılarıyla desteklediler. 
Ayrıca Sayın Alev-Aydan Semker, 
Sayın Cengiz Yalçın, Polaris 
Pazarlama ve Ziylan Grubu 
katkılarıyla programımıza destek 
verdiler.

2014 yılında Açı Okulları, Alarko 
Eğitim Kültür Vakfı, Anadolu 
Grubu, Aras Kargo, Atasay, 
Atlas Jet, Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü, Borusan Kocabıyık Vakfı, 
Caffe Nero, Collezione, Dimes, 
Durmazlar, Erdemir, Erdemoğlu, 
Fırat Plastik, Hayat Kimya, Henkel, 
Lc Waikiki, Limak, Mavi Jeans, 
Onur Air, Orhan Holding, Özaltın 
Holding, Öztiryakiler, Procter and 
Gamble, Parsan, Reysaş, Selamoğlu 
Uluslararası Nakliyat, Siemens, 
Sütaş, Turcas, Ünlü & Co., Yataş ve 
Yırcalı Holding; yeni bağışçılarımız 
arasında yer alırken, anonim şahsi 
bağışçılarımız ve mezunlarımız 
katkılarıyla programımızı 
desteklediler.

2015 yılında ise ADEV, Bank of 
America Merrill Lynch, BASF, Bosch, 
Cargill, Çelebi Holding, Deloitte, 
Sayın Dr. Kadriye Toprak, Filli Boya, 
Finansbank, Horoz Eğitim Vakfı, 
Kale Kilit, Martı Grubu, Merch 
Sharp Dohme, Nobel İlaç, Özsüt, 
Sayın Saffet Karpat, Tadım, Sayın 
Torkom Demirjiyan, TÜYAP, Zen 
Pırlanta ve anonim bağışçılarımızın 
vizyonumuzu paylaşarak aramıza 
katılmalarıyla Anadolu Bursiyerleri 
ailemiz daha da genişledi. 
Önümüzdeki yıllarda, mevcut 
destekçilerimizin yanı sıra yeni kişi 
ve kurumların Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na destek vermesiyle daha 
çok sayıda bursiyere ulaşacağımızı 
ümit ediyoruz.

TOPRAK

SN. AHMET 
BOZER

SN. MEHMET S.
ÖKE

SN. SAFFET
KARPAT

SN. TORKOM
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nın Kapsamı & Başvuru Süreci

Anadolu Bursiyerleri Programı’na yapılan başvuruların değerlendirmesinde 
adayların üniversite giriş sınavında elde ettikleri başarı, katıldıkları sosyal 
faaliyetler, öğretmenlerinden aldıkları referanslar, yazdıkları kompozisyonlar, 
ailelerinin maddi gelir düzeyi ve bulundukları bölgenin sosyo-ekonomik 
durumu gibi pek çok faktör titizlikle incelenmektedir. 2014-2015 eğitim 
döneminde programa ülkemizin dört bir yanından 2.200 başvuru alınmıştır, 
oluşturulan kaynaklar doğrultusunda 58 öğrenciye üniversitemizde 
Anadolu Bursiyeri olarak eğitim görme fırsatı yaratılmıştır. Anadolu Bursiyeri 
olarak seçilen öğrencilerimizin tamamı LYS sınavında ilk 10.000 içinde yer 
almıştır. Bunun yanı sıra gerek sosyal faaliyetleri, yazdıkları kompozisyonlar, 
gösterdikleri heves ve heyecanlarıyla gerekse de ihtiyaç durumlarıyla 
programımızın profiline uygun olduklarını göstermişlerdir.

Aday öğrencilerin;
• T.C. vatandaşı olmaları, 
• Maddi durumlarının eğitim ücretini ödeme konusunda yetersiz olması, 
• Başvuru sırasında lise son sınıf öğrencisi olmaları,
• İnsanlık birikiminin ışığı altında ülkemize ve dünyaya katkı sağlama 
amacı bulunan, sorumluluk bilincine sahip bireyler olmaları beklenmektedir.

İlgili LYS puan türünde ilk 10.000 içinde yer alan ve orta öğretim diploma 
notu en az 4.0/5.0 olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Tıp 
Fakültesi adaylarının ise LYS puan türünde ilk 1.500 içinde yer almaları 
gerekmektedir.

Başvuru formu online olarak web sitesi üzerinden doldurulmalı ve ilgili 
belgeler, en geç 27 Mayıs 2016 Cuma gününe kadar posta yolu ile 
eksiksiz bir şekilde üniversitemize iletilmelidir.

Tüm adaylar, LYS sonuçları açıklandıktan sonra, 24 saat içinde, sonuç 
belgesinin kopyasını faks veya e-posta yoluyla ofisimize ulaştırmalıdır. 
Aday öğrencilerin gönderdiği dosyalar, Koç Üniversitesi’nin oluşturacağı 
komisyon tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır.

Ön elemeyi geçen adaylar, seyahat ve konaklama masrafları Koç 
Üniversitesi tarafından karşılanmak üzere, tercih dönemi süresince 
gerçekleşecek olan ve Anadolu Bursiyerleri Programı değerlendirme 
sürecinin ikinci aşaması olan Koç’ta 24 Saat Programı’na davet 
edileceklerdir. Mülâkat sonucunda burs programından faydalanmaya hak 
kazanan adaylar, destekleyici firmanın bursiyeri olarak üniversitemize 
katılacaklardır.

Programa yapılan başvurularla ilgili iletişim e-posta üzerinden 
yürütüleceğinden, tüm adayların güncel bir e-posta adresine sahip 
olmaları gerekmektedir.

Anadolu Bursiyerleri Programı 
dahilinde bursiyer öğrenciler, öğretim 
ücretinin tamamından muaf olarak 
yurtlarda üç kişilik odalarda ücretsiz 
konaklamaya, öğretim süresince ders 
kitabı giderlerinin karşılanmasına 
ve aylık cep harçlığı edinmeye hak 
kazanırlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı 
kapsamında verilen burslar, karşılıksız 
olup normal eğitim-öğretim süresince 
devam eder. Bu süre Yabancı Dil 
Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler 
için Hazırlık Programı süresi artı 
dört yıl; Hazırlık Programı’nda 
okumadan birinci sınıftan başlayan 
öğrenciler için dört yıl; Çift Anadal 
Programı’na katılan öğrenciler için 
Hazırlık Programı artı beş yıldır. 
Anadolu Bursiyeri olan öğrenciler Tıp 
Fakültesi’nde öğrenim görüyorlarsa 
7 yıl boyunca (1 yıl Hazırlık Programı 
ve 6 yıl lisans) burstan faydalanırlar. 
Derslere devamlılık gösteren 
öğrenciler, akademik başarısızlıktan 
dolayı burs kaybı yaşamazlar. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
yararlanarak üniversitemize yerleşen 
öğrencilerden kampüsümüzün 
tüm imkânlarını değerlendirmek 
üzere üniversitenin yurtlarında 
konaklamaları, disiplin cezaları 
gerektiren davranışlardan 
uzak durmaları ve akademik 
sorumluluklarının bilincinde olmaları 
beklenir. 

Başvuru Süreci  Programın Kapsamı
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• Başvuru Formu (Web sitesi üzerinden doldurulacaktır.)

• Ortalama gösterir transkript belgesi (9. sınıftan 12. sınıfın ilk  
 döneminin sonuna kadar olan ortalama)

• 2 adet referans mektubu (Mektuplardan biri rehber öğretmen  
 tarafından; diğeri okul müdürü veya branş öğretmeni   
 tarafından yazılmalıdır.)

• YGS sonuç belgesinin kopyası 

• Sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden 24 saat içinde  
 LYS sonuç belgesinin kopyası

• T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdanı fotokopisi

• Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (İş yerinden onaylı  
 maaş bordrosu, emekliler için emekli aylığını gösterir emekli  
 cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest  
 çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri  
 olmayanlar için ise SGK’den aile reisi adına gelirsizlik belgesi,  
 tapu ve mülkleri gösteren belgelerin e-devlet sayfalarının  
 fotokopisi, kira sözleşmesi fotokopisi ve diğer gelirleri   
 gösteren belgeler) 

•  www.turkiye.gov.tr web adresinden anne-baba adına kayıtlı   
 mal varlığını gösterir döküm (Tüm tapu, araç kayıtları) başvuruyla  
 birlikte ibraz edilmelidir. Geçimi ailesi dışında biri tarafından   
 sağlananlar, geçimini sağlayan kişinin mali durum belgesini   
 başvurusuna eklemelidir.

Başvurunuzu http://anadoluburslari.ku.edu.tr internet sayfası 
üzerinden, eksiksiz şekilde doldurarak başvuru paketinizi 
posta yoluyla Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak 
Geliştirme Ofisi’ne ulaştırınız. Başvuru paketinin örneğine 
web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Posta Adresi:
Koç Üniversitesi
Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi 
Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İstanbul

E-posta: anadoluburslari@ku.edu.tr
İrtibat telefonu: 0 212 338 1000 
Faks: 0 212 338 1289

Başvuru süreci 27 Mayıs 2016 Cuma 
gününe kadar devam edecektir. 
Başvurunun geçerli olabilmesi için 
başvuru formu internet sayfası üzerinden 
(http://anadoluburslari.ku.edu.tr), 
gerekli evrak ve belgeler ise posta yoluyla 
Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme 
Ofisi’ne en geç 27 Mayıs 2016 tarihine 
kadar iletilmelidir.

Nasıl Başvuracaksınız?  -Başvuru için Gerekli Belgeler  
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2015 Bursiyerleri

Bursiyer Listesi

Adı Soyadı Lise İl Bölüm Bağışçı

Burcu Ak Adem Tolunay Anadolu Lisesi Antalya Moleküler Biyoloji ve Genetik Martı Grubu
Ömer Faruk Akgün Özel Bahçeşehir Fen Ve Teknoloji Lisesi Erzincan Endüstri Mühendisliği Fırat Plastik
Çağla Alagöz Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi Zonguldak Moleküler Biyoloji ve Genetik MSD
Osman Altek Tatvan Anadolu Öğretmen Lisesi Bitlis Hukuk Onur Air
Tahsincan Arıkan Galatasaray Lisesi Trabzon Ekonomi Koç Holding
Yakup Arslan Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Samsun Bilgisayar Mühendisliği Bosch
Ayça Avcı Bursa Anadolu Lisesi Bursa Endüstri Mühendisliği Koç Holding
Hilal Aydın Kastamonu Fen Lisesi Kastamonu Hukuk Socar
Rıdvan Balamur Mardin Anadolu Lisesi Mardin Elektrik-Elektronik Müh. Zen Pırlanta
Yerd Yerdan Bostan Özel Bahçeşehir Fen Ve Teknoloji Lisesi Antalya Endüstri Mühendisliği Horoz Eğitim Vakfı
Hilal Bostaner Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Konya İşletme Betek Boya
Abdullah Bozdaş Özel Darüşşafaka Lisesi İstanbul Hukuk TÜYAP
Rıza Ceylan Kırıkkale Anadolu Lisesi Kırıkkale Medya ve Görsel Sanatlar Anonim
Reyhan Çağaç Özel Darüşşafaka Lisesi Antalya Ekonomi TÜYAP
Buse Çal Özel Darüşşafaka Lisesi Hatay Makine Mühendisliği Sn. Saffet Karpat
Adil Murat Çetinkaya Adem Tolunay Anadolu Lisesi Antalya Makine Mühendisliği Özsüt
Yunus Çeven İ. Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Samsun Psikoloji Koton
Nur Muhammed Çınar Şanlıurfa Fen Lisesi Şanlıurfa Tıp Amerikan Hastanesi
Berfin Çiçek Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Erzincan İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat Çelebi Holding
Burak Dikmenler Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Sakarya Hukuk Koton
Salih Berk Dinçer Niğde Bor Fen Lisesi Niğde Elektrik-Elektronik Müh. Kale Kilit
Ecem Emur Açıköğretim Lisesi Eskişehir İşletme ETİ
Esin Eroğlu Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Balıkesir Elektrik-Elektronik Müh. Tofaş
Kaan Ersoy İzmir Özel Fatih Fen Lisesi İzmir Tıp Amerikan Hastanesi
Selen Esmer Özel Darüşşafaka Lisesi İstanbul Endüstri Mühendisliği Finansbank
Nimet Melisa Güçlü Hacı Sabancı Anadolu Lisesi İstanbul Hukuk Açı Okulları
Gamze Günar Kadıköy Anadolu Lisesi Mersin Ekonomi BAML
Kaan İlısu Darüşşafaka Lisesi Ankara Hukuk TÜYAP
Mustafa Yılmaz Karabayır Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi Sakarya Ekonomi Anonim
Şevval Karadağ Feza Berk Koleji Adıyaman Tıp Amerikan Hastanesi
Arman Karamanlıoğlu Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Aydın Psikoloji Anonim
Mirza Muhammed Karlidağ Kaya Karakaya Fen Lisesi Elazığ Elektrik-Elektronik Müh. Kale Kilit
Lokman Kaya Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Diyarbakır Elektrik-Elektronik Müh. Sn.Torkom Demirjıan
Serenay Kekeç Galatasaray Lisesi İstanbul Psikoloji Anonim
Tutku Kılıçaslan Özel Erciyes Anadolu Lisesi Kayseri Endüstri Mühendisliği BASF
Mirac Nur Musaoğlu Giresun Fen Lisesi Giresun Tıp Sn. Dr. Kadriye Toprak
Eren Melih Öymen İstanbul Erkek Lisesi Çorum Tıp Amerikan Hastanesi
Behçet Berk Özdemir Kocaeli Fen Lisesi Düzce Makine Mühendisliği Tofaş
Özge Nur Özden Özel Darüşşafaka Lisesi İstanbul İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat TÜYAP
Nil Özgüven Adem Tolunay Anadolu Lisesi Antalya Uluslararası İlişkiler Onur Air
Selda Öztürk Kocaeli Fen Lisesi Kocaeli Endüstri Mühendisliği Ford Otosan
Muhammed Latif Satır Kocaeli Anadolu Lisesi Kocaeli Makine Mühendisliği Coca-Cola İçecek
Mücahit Taksim Özel Erkul Tunagür Anadolu Lisesi Kocaeli İşletme Tüpraş
Mert Topsoy Karabük Anadolu Öğretmen Lisesi Karabük Makine Mühendisliği Tüpraş
Burcu Tüfekçi T.C Ziraat Bankası Balıkesir Fen Lisesi Balıkesir Endüstri Mühendisliği Betek Boya
Kerim Alper Uçar Malatya Fen Lisesi Malatya Ekonomi ETİ
Ökkeş Uğur Ulaş Tobb Osmaniye Fen Lisesi Hatay Elektrik-Elektronik Müh. Tırsan
Ayşe Ustabaş Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Balıkesir Kimya-Biyoloji Mühendisliği Cargill
Esra Uzun Kdz Ereğli Anadolu Lisesi Zonguldak Hukuk ADEV
Ali Sertan Yaka Yahya Akel Fen Lisesi Mersin Endüstri Mühendisliği Deloitte Eğitim Vakfı
Arif Furkan Yaşar Özel Kahramankent Anadolu Lisesi Kahramanmaraş Hukuk Tadım
Cüneyt Emre Yavuz Aydın Fen Lisesi Aydın Bilgisayar Mühendisliği Anonim
Dicle Yaz İzmir Kız Lisesi Aydın Medya ve Görsel Sanatlar Anonim
Fatma Yıldırım Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi Gaziantep Tıp Amerikan Hastanesi
Mustafa Kaan Yılmaz Mecidiye Anadolu Lisesi Erzurum Endüstri Mühendisliği Nobel
Burak Sayit Yorulmaz Özel Kopuzlar Şahika Lisesi Rize Hukuk Anonim
Vildan Yurt Giresun Fen Lisesi Giresun Makine Mühendisliği Ford Otosan
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2014 Bursiyerleri

Adı Soyadı Lise İl Bölüm Bağışçı

 Olcay   Acar   Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi   Sinop   Hukuk  Onur Air
 Mehmed Said   Adar   İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi   Ardahan   Endüstri Mühendisliği  Fırat Plastik
 Burakhan   Adar   Özel Rahime Batu Anadolu Lisesi   Malatya   Hukuk  Hayat Kimya
 Ahmet   Al   Batman Fen Lisesi   Şırnak   Elektrik-Elektronik Müh.  Turcas
 Çisem   Altan   Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi   Balıkesir   Bilgisayar Mühendisliği  Yırcalı Holding
 Merve Aslı   Altıntaş   Denizli Erbakır Fen Lisesi   Denizli   Tıp  Amerikan Hastanesi
 Sinem   Aris   Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi   Bursa   Ekonomi  Tofaş
 Osman   Arslan   Niğde Fen Lisesi   Mersin   Elektrik-Elektronik Müh.  Arçelik
 Muhammet Mirsat   Arslan   Samsun İ. Tanrıverdi S. Bilimler Lisesi   Samsun   Hukuk  Beşiktaş Jimnastik Kulübü
 Şevval   Balkan   Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi   Kocaeli   Medya ve Görsel Sanatlar  Koç Üniversitesi
 Ecenur   Baloğlu   Gaziantep Koleji Vakfı Özel Fen Lisesi   Gaziantep   Endüstri Mühendisliği  Erdemoğlu Holding
 Cüveyriye   Bekar   Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi   Kahramanmaraş   Hukuk  Collezione 
 İrem   Bekar   TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Lisesi   Zonguldak   İşletme  Erdemir
 Mehmet Samed   Biçer   Niğde Fen Lisesi   Niğde   Elektrik-Elektronik Müh.  Coca-Cola İçecek
 Nil   Burumoğlu   Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi   Samsun   Elektrik-Elektronik Müh.  Arçelik
 Kardelen   Cemhan   Denizli Erbakır Fen Lisesi   Denizli   Tıp  Amerikan Hastanesi
 Merve   Çapacı   Erzurum Özel Final Anadolu Lisesi   Erzurum   Tıp  Amerikan Hastanesi
 Zafer   Çavdar   Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi   Sinop   Bilgisayar Mühendisliği  Reysaş
 Berfin   Çetin   Özel Erdem Koleji   Gaziantep   Medya ve Görsel Sanatlar  Atlas Jet
 Candan   Çetin   Vahit Tuna Anadolu Lisesi   Çanakkale   Psikoloji  Onur Air
 Osman Doğuhan   Çiftçi   T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Fen Lisesi   Balıkesir   Elektrik-Elektronik Müh.  Tofaş
 Onur   Çolakel   Özel Darüşşafaka Lisesi   İstanbul   İşletme  Koç Üniversitesi
 Elif   Demirtaş   İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi   Kocaeli   Tıp  Anadolu Grubu
 Hilal   Doğru   Uşak Fen Lisesi   Uşak   Endüstri Mühendisliği  Açı Okulları
 Filiz Ekin   Doğruer   Özel Artı Metropol Lisesi   Aksaray   Endüstri Mühendisliği  Alarko Eğitim Kültür Vakfı
 Nazlı   Durmaz   Trabzon Yomra Fen Lisesi   Trabzon   Endüstri Mühendisliği  Turcas
 Enes   Ertürk   Karaman Anadolu Lisesi   Karaman   Medya ve Görsel Sanatlar  Aras Kargo
 Behiye   Gökçeli   Denizli Anadolu Lisesi   Denizli   Hukuk  Koç Üniversitesi
 Mustafa   Gül   Galatasaray Lisesi   Adıyaman   Ekonomi  Erdemoğlu Holding
 Mustafa Alpkan   İncegön   Nevşehir H. Avni İncekara Fen Lisesi   Kayseri   Makine Mühendisliği  Parsan
 Nezir   Kalkan   Özel Darüşşafaka Lisesi   İstanbul   Medya ve Görsel Sanatlar  Procter & Gamble
 Simge   Kavtelek   Samsun G. Zeycan Yıldırım Fen Lisesi   Samsun   Hukuk  Özaltın Holding
 Sedanur   Keleş   Erzurum Anadolu Lisesi   Erzurum   Hukuk  Aras Kargo
 Mehmet Onur   Kırteke   Beydağı Abdulkadir Eriş Anadolu Lisesi   Malatya   Elektrik-Elektronik Müh.  Hayat Kimya
 Hasan Baran   Konca   Kocaeli Anadolu Lisesi   Kocaeli   Makine Mühendisliği  Ford Otosan
 Cansu   Korkmaz   Ankara Atatürk Lisesi   Ankara   Endüstri Mühendisliği  Anonim
 Ahmet Talha   Mendeş   Özel Konuralp Fen Lisesi   Kütahya   Bilgisayar Mühendisliği  Atasay 
 Muhammed Talha   Okatan   Kırıkkale Fen Lisesi   Ankara   Bilgisayar Mühendisliği  Ata Holding
 Fatih   Ortabakan   Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesi   Kahramanmaraş   Tıp  Amerikan Hastanesi
 Umut   Öklük   Özel Ordu Final Anadolu Lisesi   Ordu   İşletme  Türk Henkel
 Tuğçe   Özateş   TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi   Konya   Medya ve Görsel Sanatlar  Mavi
 Mert   Özden   Kabataş Erkek Lisesi   Bursa   Makine Mühendisliği  Orhan Holding
 Emre   Özdoğan   Bilecik Anadolu Öğretmen Lisesi   Bilecik   Hukuk  Koç Üniversitesi
 Hüseyin Furkan   Öztürk   Özel Kahramanmaraş Anadolu Lisesi   Kahramanmaraş   Ekonomi  Yapı Kredi Bankası
 Beyza   Paşaoğlu   Özel Altınyıldız Fen Lisesi   Nevşehir   Elektrik-Elektronik Müh.  Siemens
 Selin   Sağım   Bursa Anadolu Lisesi   Bursa   Endüstri Mühendisliği  Tat
 Ekin   Sarıyıldız   Sivas Fen Lisesi   Sivas   Endüstri Mühendisliği  Dimes
 Hilmi Anıl   Sezer   Göl Anadolu Öğretmen Lisesi   Kastamonu   Hukuk  Caffe Nero
 Ahmet Can   Solak   Aydın Fen Lisesi   Aydın   Elektrik-Elektronik Müh.  Öztiryakiler
 Ayberk   Sorgun   TED Samsun Koleji Özel Lisesi   Samsun   Bilgisayar Mühendisliği  Beşiktaş Jimnastik Kulübü
 Elif   Temel   Eskişehir Anadolu Lisesi   Eskişehir   Endüstri Mühendisliği  Limak Holding
 Aytunç   Tunay   Kocaeli Anadolu Lisesi   Kocaeli   Elektrik-Elektronik Müh.  Ford Otosan
 Fatih   Uçar   Nevşehir H. Avni İncekara Fen Lisesi   Kayseri   Elektrik-Elektronik Müh.  Yataş
 Yunus   Ulaş   Kırşehir Prof. Dr. İ. Kılıçözlü Fen Lisesi   Kırşehir   Elektrik-Elektronik Müh.  Selamoğlu Nakliyat
 Özge Nur   Yağlı   Tekirdağ Bld. Anadolu Öğretmen Lisesi   Tekirdağ   İşletme  Sütaş
 Tutku   Yavuzoğulları   Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi   Bursa   Endüstri Mühendisliği  Durmazlar
 Doğucan   Yenidünya   Özel Darüşşafaka Lisesi   İstanbul   Hukuk  Yıldız Holding
 Şule   Yıldırım   Kocaeli Fen Lisesi   Düzce   Endüstri Mühendisliği  Borusan Kocabıyık Vakfı
 Seher   Yüksel   Uşak Fen Lisesi   Uşak   Endüstri Mühendisliği  Koç Üniversitesi
 İlayda Ezgi   Zengin   Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi   Samsun   Bilgisayar Mühendisliği  Ünlü & Co.
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2013 Bursiyerleri

Bursiyer Listesi

Adı Soyadı Lise İl Bölüm  Bağışçı

Rabia Açıkgöz İzmir Kız Lisesi Manisa İşletme Otokar
Merve  Akdağ Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi Karabük İşletme Akkök
Sevgi Akkaya Özel Atayurt Fen Lisesi Eskişehir Felsefe Koç Holding
Ali  Akşık İzmir Atatürk Lisesi İzmir Makine Mühendisliği Socar
Nazlı Meryem Alagöz Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesi Iğdır Moleküler Biyoloji ve Genetik Koton
İlyas Apaydın Giresun Fen Lisesi Giresun Elektrik-Elektronik Müh. Yıldız Holding
Gizem  Atalay Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi İzmir Tıp  Amerikan Hastanesi
Başak  Aydın Şehit Ö. Kan Anadolu Öğretmen Lisesi Kocaeli Endüstri Mühendisliği Tırsan
Emrullah Alparslan  Aydın Tokat Anadolu Lisesi Tokat Hukuk Opet
Halil İbrahim Aydın Kabataş Erkek Lisesi İstanbul Hukuk Koç Üniversitesi
Serhat  Aydın İstanbul Erkek Lisesi Mersin Ekonomi Ziylan Grubu / Koç Üniv.
Burak Orhun  Başer Kabataş Erkek Lisesi Malatya Psikoloji Koç Üniversitesi
Gözde Berkil Galatasaray Lisesi Eskişehir Hukuk Ata Holding
Mehmet Berk  Bilgin TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Lisesi Bartın Elektrik-Elektronik Müh. TAV
Kutaycan  Boysan Trabzon Yomra Fen Lisesi Trabzon Endüstri Mühendisliği Orta Gayrimenkul
Melike Coşkun Ordu Anadolu Lisesi Ordu Psikoloji Sn. Mehmet S. Öke
Fatma Nihan  Çaldır Türk Telekom E. Güngör S. B. Lisesi Konya Psikoloji Coca-Cola İçecek
İlay  Çalışkan Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Bursa Tıp  Amerikan Hastanesi
Gürbüz  Çatalkaya İzmir Fen Lisesi Edirne Elektrik-Elektronik Müh. Tofaş
Tuba  Çelik İzmir Fen Lisesi Bolu Endüstri Mühendisliği Koçtaş
Öykü  Çetin Darüşşafaka Lisesi İstanbul Medya ve Görsel Sanatlar Doğan Holding
Hasan Basri Çifci Özel Aziziye Anadolu Lisesi Erzurum Hukuk Doğan Holding
Ömer  Dönmez İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Hatay Elektrik-Elektronik Müh. Aygaz
Umutay  Dursun Zonguldak Fen Lisesi Zonguldak Ekonomi Ata Holding
Gözde Eda Efe Darüşşafaka Lisesi Antalya Sosyoloji Coca-Cola Eurasia & Africa
Elifnur  Erdem Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi İstanbul Tıp  Amerikan Hastanesi
Halil Perit  Ersu Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Samsun Makine Mühendisliği Sn. Sani Şener
İpek Eryiğit Kocaeli 24 Kasım Anadolu Lisesi Kocaeli Ekonomi Ford Otosan
Egemen  Filiz Tekirdağ Anadolu Lisesi Edirne İşletme Arçelik
Çağatay  Geçko Galatasaray Lisesi Tekirdağ Elektrik-Elektronik Müh. Arçelik
Göksu Gökcen Aydın Fen Lisesi Muğla Elektrik-Elektronik Müh. Unilever
Benay Gözkaman Gaziantep İMKB Anadolu Lisesi Gaziantep İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat Opet
Zeynep Dilruba  Güldoğan Malatya Anadolu Lisesi Malatya Hukuk Tüpraş
Murat Hoşgör H. Maliki Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi Antalya Psikoloji Koç Holding
Mine  İntepe Afyonkarahisar S. Demirel Fen Lisesi Afyon Medya ve Görsel Sanatlar Türk Telekom
Köksal Kaplan Kabataş Erkek Lisesi İstanbul Hukuk Polaris Pazarlama / Koç Üniv.
Oğulcan  Kargül Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Isparta Endüstri Mühendisliği UND
Şilan Karhan Koç Özel Lisesi Diyarbakır İşletme Yıldız Holding
Ege  Kaya Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi Nevşehir Tıp  Amerikan Hastanesi
Barış Kayaaslan Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi İstanbul İşletme Socar
Arda  Kaygan Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İstanbul Elektrik-Elektronik Müh. Coca-Cola İçecek
Uğur  Kılıç Macit Zeren Fen Lisesi Amasya Tıp  Orta Gayrimenkul
Dilara Kocakaplan H.Maliki Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi Antalya Moleküler Biyoloji ve Genetik Koç Üniversitesi
Çağrı Onur  Kozanlı TOBB Osmaniye Fen Lisesi Osmaniye Elektrik-Elektronik Müh. Tüpraş
Osman Raşit Kültür Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi Nevşehir Elektrik-Elektronik Müh. Kibar Holding
Deniz Mersinlioğlu İzmir Fen Lisesi Edirne Elektrik-Elektronik Müh. Coca-Cola Eurasia & Africa
Cengiz Mutlu İstanbul Erkek Lisesi Bursa Ekonomi Tofaş
Mert Özer Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Samsun Elektrik-Elektronik Müh. Türk Telekom
Osman  Pepeoğlu Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi İstanbul Hukuk Koç Üniversitesi
Pelin  Pulcu İzmir Özel Fatih Fen Lisesi İzmir Elektrik-Elektronik Müh. General Electric Türkiye
Başak  Sezgin Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi Adapazarı Medya ve Görsel Sanatlar KU Mezunlar Derneği
Sümeyye Şahin Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Bursa Hukuk ING BANK
Ulaş Şahinbaş Kocaeli Anadolu Lisesi Kocaeli Makine Mühendisliği Ford Otosan
Duygu Tan H. Maliki Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi Antalya Hukuk Ağaoğlu 
Çağla  Vardar TED Bursa Koleji Özel Lisesi Bursa Endüstri Mühendisliği Tofaş
Ahmet Yılmaz   Vural İzmir Karşıyaka Anadolu Lisesi İzmir İşletme Koç Holding
Cemre Edip  Yalçın Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi Adapazarı Hukuk Koton
Burak  Yılmaz Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Samsun Bilgisayar Mühendisliği ING BANK
Elif Dilara  Yirmili İzmit Körfez Fen Lisesi Kocaeli Tıp  Amerikan Hastanesi
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Adı Soyadı Lise İl Bölüm Bağışçı

Ayşegül  Akdoğan N. Erşen Anadolu Öğretmen Lisesi Sivas Hukuk Migros
Selçuk Dursun  Akyol Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum Elektrik-Elektronik Müh. Arçelik
Abdullah  Altuntaş Hasan Aybaba Anad. Öğret. Lisesi Osmaniye İşletme ETİ
Hasan Emre Argüden Kabataş Erkek Lisesi İzmir Elektrik-Elektronik Müh. Ford Otosan
Ahmet  Aslan TED İstanbul Koleji  Diyarbakır Ekonomi ETİ
Mehmet Çağatay  Barın İzmir Fen Lisesi Muğla Bilgisayar Mühendisliği ING BANK
Burcu  Başoğlu Körfez Fen Lisesi  Kocaeli Tıp Amerikan Hastanesi
Çağhan  Benli Garip Zeycan Yıldırım Anadolu Lisesi Samsun Tıp Amerikan Hastanesi
Esra Bilir Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Antalya Tıp Amerikan Hastanesi
Mustafa Cem  Bülbül Ali Osman Sönmez Fen Lisesi Bursa Tıp Allianz
Sercan  Cansu Kabataş Erkek Lisesi Tekirdağ Endüstri Mühendisliği Akkök
Kağan  Cenan Ali Osman Sönmez Fen Lisesi Bursa Elektrik-Elektronik Müh. Tüpraş
Hilal Büşra  Ceylan Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi Amasya Sosyoloji Coca-Cola Eurasia and Africa
Hasan Burak  Doğaroğlu İçel Anadolu Lisesi Mersin Elektrik-Elektronik Müh. MV Holding
Buket  Er Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi Amasya Hukuk Aygaz
Halil İbrahim  Er Kırşehir Prof. Dr. İ. Kılıçözlü Fen Lisesi Kırşehir Elektrik-Elektronik Müh. Teknopark İstanbul
Abdülaziz  Güven Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesi Bitlis Hukuk Türk Traktör
Melisa  İnan İzmir Fen Lisesi Diyarbakır Tıp Amerikan Hastanesi
Cemre  Karabiber Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi Adapazarı İşletme Enka Vakfı
Sebahattin  Karga Niğde Anadolu Öğretmen Lisesi Niğde Elektrik-Elektronik Müh. İstanbul Sanayi Odası Vakfı
Cemalettin  Kaya Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi Amasya İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat Coca-Cola Eurasia and Africa
Senem  Kayar Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi Adapazarı Medya ve Görsel Sanatlar TTNET
Kubilay  Kaymaz İzmir Bornova Anadolu Lisesi İzmir Tıp Amerikan Hastanesi
Eda  Keskin Osmangazi Anadolu Lisesi Bursa Ekonomi Tofaş
Zeynep  Kutlu Darüşşafaka Lisesi İstanbul Tıp Sn. Ahmet Bozer
Meltem  Macit Bursa Anadolu Lisesi Bursa Endüstri Mühendisliği Tat
Halim Tugay Madanoğlu Erzurum Anadolu Lisesi Erzurum Hukuk TOBB
Berfin Nur  Osso Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi Adapazarı Hukuk  Enka Vakfı
İpek Gülce  Önal Malatya Anadolu Lisesi Malatya Hukuk Koçtaş
Yusuf Kaan  Özbek Sinop Fen Lisesi Samsun Elektrik-Elektronik Müh. Arçelik
Oğuz Özler Bursa Anadolu Lisesi Bursa Tıp TOBB
Abdülhamit Parlak Şehitler Fen Lisesi Yozgat Elektrik-Elektronik Müh. Ford Otosan
Ömer Faruk Sarı Van Fen Lisesi Van İşletme Türk Traktör
Fatih  Tavman Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi Adapazarı Ekonomi Yapı Kredi Bankası
Barış Baver Tezdiğ Kabataş Erkek Lisesi Batman Endüstri Mühendisliği Sancaklar Vakfı
Osman  Toprakçı Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi Çankırı Psikoloji Opet
Uğur Gürkan  Tosun İzmir Fen Lisesi Bursa Elektrik-Elektronik Müh. Otokoç
Eylül  Tunç Mehmet Çelikel Anadolu Lisesi Zonguldak İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat MV Holding
Ali Mert Türker İzmir Fen Lisesi İzmir Makine Mühendisliği Tüpraş
Cansu  Türkmen Kocaeli Anadolu Lisesi Kocaeli Hukuk Otokar
Yunus Emre Uyrun Siirt Atatürk Anadolu Lisesi Siirt Elektrik-Elektronik Müh. Sancaklar Vakfı
Hasan Fırat  Yıldız Kabataş Erkek Lisesi Konya Elektrik-Elektronik Müh. TOBB
Ümit Erdem  Yiğitoğlu İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi İstanbul Psikoloji Opet

Adı Soyadı Lise İl Bölüm Bağışçı

Seda Acar Sivas Fen Lisesi Sivas Hukuk Yapı Kredi Bankası
Aykut Aydın Sivas Fen Lisesi Sivas Bilgisayar Mühendisliği TEB / BNP PARIBAS
Can Çeliksöz Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Gaziantep Ekonomi Tofaş
Mert Demirci Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Gaziantep Tıp Arçelik
Betül Gökçek Sivas Fen Lisesi Sivas Tıp Ford Otosan
Aytuğ İlhan Kırşehir Prof. Dr. İ. Kılıçözlü Fen Lisesi Kırşehir Elektrik-Elektronik Müh. Ford Otosan
Mihriban Öksüz Balıkesir Rahmi Kula Anadolu Lisesi Balıkesir İşletme TEB / BNP PARIBAS
Burçin Öncü İstanbul Galatasaray Lisesi Adana İşletme TEB / BNP PARIBAS
Mehmet Akif Özdemir Erzincan İMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi Erzincan Makine Mühendisliği TEB / BNP PARIBAS
Nesile Özder Seyhan Kurttepe Anadolu Lisesi Adana Ekonomi Yapı Kredi Bankası
Buğra Can Sefercik Sivas Fen Lisesi Sivas Elektrik-Elektronik Müh. Arçelik
Serhat  Sevgili Batman Fen Lisesi Batman Elektrik-Elektronik Müh. Tüpraş
Bahar Ezgi Uçurum Sivas Fen Lisesi Sivas Tıp Tüpraş
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Bursiyerlerin Fakültelere Göre Dağılımı

%10 TIP

2015 GİRİŞLİ BURSİYERLER

%14 HUKUK

%13 İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT

%18 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

%42 MÜHENDİSLİK

%3   FEN

2014 GİRİŞLİ BURSİYERLER

%10 TIP

%19 HUKUK

%19 İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT

%14 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

%38 MÜHENDİSLİK

2013 GİRİŞLİ BURSİYERLER

%10 TIP

%18 HUKUK

%18 İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT

%14 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

%37 MÜHENDİSLİK

%3   FEN

2012 GİRİŞLİ BURSİYERLER

%18 TIP

%16 HUKUK

%14 İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT

%14 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

%36 MÜHENDİSLİK

%2   FEN

2011 GİRİŞLİ BURSİYERLER

%29 TIP

%14 HUKUK

%21 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

%36 MÜHENDİSLİK



2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

2015 Bursiyerleri 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 

anlatıyor... 
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2015 Bursiyerlerimiz

Antalya’da doğup büyüdüm. Antalya Adem Tolunay 
Anadolu Lisesi mezunuyum. Sınava hazırlık 
döneminde gerekli çalışma temposuna istesem 
de yeterince uyum sağlayamamış olmalıyım ki 
beklediğimden daha kötü bir sonuçla karşılaştım. 
Koç’ta 24 Saat Programı’nda geçirdiğim keyifli vakit 
ve edindiğim arkadaşlar bana yeter, diye düşünürken 
okuldan aldığım kabul telefonuyla adeta havalara 
uçtum. Anadolu Bursiyerleri Programı benim için çok 
büyük bir şans ve beni hayallerime ulaştıran bir köprü 
oldu. Benim için eziyet gibi geçen sınav senesinin 
ardından burada olmanın mutluluğu çok büyük. 
Şu an Hazırlık öğrencisiyim, İngilizce eğitimimi 
tamamlayıp bölümümle ilgili dersleri almak için 
sabırsızlanıyorum.
 
Koç Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu 
imkânların yalnızca akademik alanda olmadığını 
yaşayarak görüyorum. Dans ve Tiyatro kulüplerinde 
aktif olarak yer almak yeni hedeflerimden. Buraya 
gelen herkesin kendisine uygun bir kulüp, hatta 
kulüpler bulacağına eminim. Başta burs verenim 
Martı Grubu ve Narin Ailesi’ne, ayrıca bu projeye katkı 
sağlayan tüm bağışçılara teşekkürlerimi sunuyorum.

Yatılı olarak okuduğum Bahçeşehir Fen ve 
Teknoloji Lisesi’ne başladığımda fizik olimpiyatına 
hazırlanırken edindiğim bilgileri okulumun robotik 
ve proje kulüplerinde uygulama fırsatı buldum. 
Katıldığım yarışmalarda takımımla beraber okulumu 
ve ülkemi temsil ettim. Yarışmalara hazırlık süreci, 
yeteneklerimi ve ilgi alanlarımı keşfetmemi sağladı, 
meslek seçimimde bana yol gösterdi. Ayrıca bu 
çalışmalar esnasında aklıma gelen fikirleri Türk 
Patent Enstitüsü’nden faydalı model belgeleri 
alarak tescilledim. Şimdi okuduğum bölümde bu 
çalışmalarımı ilerletebileceğim. Koç Üniversitesi’ndeki 
Çift Anadal Programı ve Yandal programlarındaki 
esneklik sayesinde finans ve makine alanlarında 
gelişerek kendi şirketimi kurmak istiyorum. 

Koç Üniversitesi; öğrenci kulüpleri, seminerler ve 
öğretim üyeleriyle bir öğrencinin ilgi duyduğu 
alanları keşfetmesi ve bu alanlarda yetkinleşmesi 
için mükemmel bir yer. Öğrenci kulüplerinden IES 
(Industrial Engineering Society) ve RAS (Robotics 
and Automation Society) şu anda etkin olmayı 
planladıklarım. Anadolu Bursiyerleri Programı ise Koç 
Üniversitesi ailesinin bir parçası olmanın çok özel 
bir yolu. Kişiye özgü farklılıklar bu programda değer 
kazanıyor. Oldukça samimi ve parçası olan herkesin 
değerli hissettiği bu programa kabul edildiğim an, 
en mutlu olduğum anlardan biriydi. Buna vesile olan 
tüm bağışçılara teşekkür ediyor, bu programın parçası 
olmak isteyebilecek daha fazla bağışçının, gençlerin 
hayallerine ulaşmasına destek vermelerini temenni 
ediyorum. 

Burcu Ak, Antalya  
Moleküler Biyoloji ve Genetik 
Martı Grubu Bursiyeri  

Ömer Faruk Akgün, Erzincan  
Endüstri Mühendisliği  
Fırat Plastik Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı benim için 
çok büyük bir şans ve beni hayallerime 
ulaştıran bir köprü oldu. 

Bu programa kabul edildiğim an, en mutlu 
olduğum anlardan biriydi.
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2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik okumaya küçük 
yaşlarda karar verdim. İlerleyen yıllarda fen derslerine 
ilgimin artmasıyla bu bölümü okuma isteğim 
arttı. Ancak beklentimin çok altında gelen YGS 
sonucumdan sonra hayallerimden uzaklaştığımı 
düşünmeye başladım. Yine de Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın verdiği inançla çalışmayı sürdürdüm. 
Şimdi iyi ki bu programa başvurmuşum, diyorum. 
Çünkü başvurmasaydım 0,02 gibi küçük bir 
puanla Koç Üniversitesi’ne tam burslu olarak 
giremeyecektim.

Fotoğrafçılık ve ebru dersleri alarak, Hayvansever 
KU ve Hayalimi Paylaş kulüplerine katılarak burada 
bize sunulan sosyal imkânları mümkün olduğunca 
değerlendirmeye çalışıyorum. Böylece ilgi alanlarıma 
göre kendimi geliştirebiliyorum. Gelecekte insan 
beyni ve henüz tedavisi bulunamamış birtakım 
hastalıklar üzerine çalışmak istiyorum. Türkiye’de 
gelişmeye çok açık bir alan olan Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü’nün ilerlemesine hem dünyada hem 
de ülkemizde katkıda bulunmak istiyorum. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın şansımın dönüm 
noktası olduğunu düşünüyorum. Bu program, 
geleceğimizin sadece birkaç saatlik sınava bağlı 
olmaması gerektiğini, hayatta bu sınav kadar önemli 
başka niteliklerin de olduğunu gösteren örnek bir 
program. Başta burs verenim Merck Sharp Dohme 
ilaç firması ve Genel Müdürü Hatice Kurtar Demiray 
olmak üzere, bizlere bu olanağı sağlayan tüm 
bağışçılara ve Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve 
Kaynak Geliştirme Ofisi’ne teşekkürlerimi sunarım. 

Bitlis’te doğdum, üniversiteye kadar öğrencilik 
hayatımı Tatvan’da geçirdim. İngilizce olarak Hukuk 
okumak istiyordum. Rehberlik öğretmenimin 
yönlendirmesiyle Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurdum ve şu an burdayım. Gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim ki, bölümümdeki akademisyenlerin hepsi 
birbirinden harika. Hukukla ilgili konularla ilgilenmemizi 
sağlarken farklı bir bakış açısı kazanmamızı sağlıyorlar. 
Güncel olanı tarihle bağlantı kurarak anlatıyorlar. İşte bu 
tam da benim istediğim gibi!
 
Eğer iyi bir hukukçu olmak için genel kültür 
düzeyinizin yüksek, hayata bakış açınızın geniş 
olması gerekir. Bu noktada da Koç Üniversitesi çok 
iyi olanaklar sağlıyor. Kulüplerden seminerlere ve 
akademisyenlere kadar istediğiniz her yerden destek 
alabilirsiniz, kendi alanınız dışındaki konularla da 
ilgilenebilirsiniz. Ben Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, 
Tıp ve İşletme kulüplerine katıldım. Burada 
hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela ben yurt 
dışına çıkıp alanımda yol katetmek, farklı kültürlerle 
tanışıp onların dilini öğrenmek istiyorum. Eğer 
istersem ve çabalarsam bu okulun bana her türlü 
desteği vereceğinden hiçbir şüphem yok.
 
Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’deki fırsat 
eşitsizliğini ortadan kaldırmak için öğrencilerin sahip 
olduğu en büyük fırsat. Bu programa başvurmam 
için beni yönlendiren rehberlik öğretmenim Mehmet 
Fatih Uzut’a teşekkür ederim. Bizleri bu olanaklarla 
buluşturan bağışçıların yaptıkları ise gerçekten 
inanılmaz bir şey.

Çağla Alagöz, Zonguldak  
Moleküler Biyoloji ve Genetik  
MSD Bursiyeri  

Osman Altek, Bitlis  
Hukuk  
Onur Air Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın şansımın 
dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. 

Koç Üniversitesi’nde hayallerinizi 
gerçekleştirebilir, muhteşem yaşam 
tecrübeleri edinebilirsiniz.
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2015 Bursiyerlerimiz

İlk ve orta öğrenimimi Trabzon’da tamamlayıp 
Galatasaray Lisesi’ni kazanarak İstanbul’a geldim. 
Beş senelik yatılı hayatım boyunca birçok sosyal 
faaliyetle ilgilendim. Sporla, münazaralarla zamanımı 
dolu dolu geçirmeye çalıştım. Ekonomi okumak 
istememdeki en önemli sebep, bu alana duyduğum 
ilgiden kaynaklanıyor. Hukuk ve sosyoloji alanlarıyla 
da akademik olarak ilgilenmek istiyorum. Yeni 
başladığım üniversite hayatımı da dolu dolu 
geçirmeye çalışıyorum. Birçok kulübe girdim, ayrıca 
fırsat buldukça okuldaki seminerlere de katılmaya 
çalışıyorum.
 
Artık benim de dahil olduğum Anadolu Bursiyerleri 
Programı, eğitim sistemimizdeki eksiklikleri fark eden 
ve bunları elinden geldiğince tamamlamaya çalışan 
bir program. Anadolu Bursiyerleri Programı bence 
yalnızca eşitlik değil, aynı zamanda adalet demek. Bu 
program insanların hayatını değiştiren ve hayallerini 
gerçekleştirmek için onlara fırsat sunan bir program. 
Hayaller, bizleri var eden ve hayatlarımızı devam 
ettirme sebeplerimizdir.

Tahsincan Arıkan, Trabzon  
Ekonomi 
Koç Holding Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı bence 
yalnızca eşitlik değil, aynı zamanda adalet 
demek.

Üniversite tercihi yapma zamanı geldiğinde çok 
heyecanlıydım. Mühendis olmak istediğime emindim 
fakat hangi bölümü okumam gerektiğine karar 
verememiştim. Koç’ta 24 Saat Programı sayesinde 
Koç Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okumak 
istediğime karar verdim. Şu an bölümde ilgimi 
çeken konular; yazılım, tasarım ve yapay zeka. Başka 
konular ilgimi çekseydi onları öğrenmekte de zorluk 
çekmezdim. Çünkü bu üniversitede imkânlar sonsuz. 
Burada insan kendini isteyerek ya da istemeyerek, 
her alanda geliştirebilir. Örneğin UNIV-101 etkinliğiyle 
sene içerisinde; 4 bölüm semineri, 4 kişisel gelişim 
seminerine katılmak zorundayız. Sosyal imkânları ise 
anlatmakla bitmez. Ben IEEE, Japonca, Pazarlama ve 
Girişimcilik kulüplerine katıldım. Burada kesinlikle ait 
olduğunuz bir yer buluyorsunuz. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, gerçekten örnek alınması gereken bir 
program. 

Ülkemizin geleceği, yolu aydınlatan fenerleri 
olarak biz gençlerden çok ümitliyim. Atamızın 
bize öğütlediği üzere ilim ve fen yolunda gidersek 
çağdaş medeniyetler seviyesine, hatta belki zirvesine 
ulaşabiliriz. Bize bu program sayesinde imkânlar 
tanıyan okuluma ve bağışçılarımıza teşekkür 
ediyorum. 

Yakup Arslan, Samsun  
Bilgisayar Mühendisliği 
Bosch Bursiyeri 

Ülkemizin geleceği, yolu aydınlatan 
fenerleri olarak biz gençlerden çok 
ümitliyim.
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10. sınıftan beri Koç Üniversitesi’nde okumayı hayal 
ediyordum. Sosyal olanakları, kulüpleri ve akademik 
kadrosu açısından Koç Üniversitesi’nin benim için 
en uygun yer olduğuna karar verdim ve sınava bu 
hayal doğrultusunda hazırlanmaya başladım. 11. ve 
12. sınıfta çok çalışmama rağmen YGS sonucu benim 
için tam anlamıyla bir hüsrandı. Hayallerimin suya 
düştüğünü ve sınava tekrar hazırlanmam gerektiğini 
düşünüyordum. Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
haberim vardı ama ben YGS sıralamasına göre 
başvurmamız gerektiğini sanıyordum. Sınavdan sonra 
sınıfımıza Koç Üniversitesi’nin tanıtım kitapçığı geldi 
ve kitapçığa baktığımda başvuruların LYS sıralamasına 
göre değerlendirilmeye alındığını öğrendim. Bu 
benim için motivasyon kaynağı oldu. Hemen 
başvurumu yaptım. Bu arada LYS hazırlıklarıma 
da devam ettim. Temmuz ayında programa kabul 
edildiğimi öğrendiğimde hedefime ulaşmanın 
mutluluğu içindeydim. 

Anadolu Bursiyerleri Programı benim gibi birçok 
öğrenciye umut verdi ve vermeye de devam 
edecek, buna gönülden inanıyorum. Bana bu imkânı 
sağlayan bağışçım Koç Holding’e, Kurumsal İlişkiler 
ve Kaynak Geliştirme Ofisi’ne ve rektörümüze sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. Potansiyel bağışçılarımızı 
da programa destek vermeye çağırıyorum. Anadolu 
Bursiyerleri Programı “Umudunu asla kaybetme!” 
demenin bir başka şekli, öğrenciler için bir yardım eli.

Ayça Avcı, Bursa  
Endüstri Mühendisliği  
Koç Holding Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı ‘Umudunu 
asla kaybetme!’ demenin bir başka şekli, 
öğrenciler için bir yardım eli. 

Lisedeyken üç sene boyunca hukuk diyerek 
ilerlememe rağmen son sene kararsızlık içinde kaldım 
ve LYS’ye iki ay kalana kadar tıp için hazırlandım. İş 
ciddiye binince hastane ortamında yapamayacağımı, 
en mutlu olacağım alanın hukuk olacağını anladım. 
Ani bir kararla bu bölüm için hazırlanmaya başladım 
ama geç bir dönüş yaptığım için gerçekçi olmak 
zorundaydım. Koç Üniversitesi’nin Anadolu 
Bursiyerleri Programı benim için önemli bir imkândı. 
Başvurumu yaptım, sonuçların açıklanmasından 
birkaç gün sonra Koç’ta 24 Saat Pogramı’na davet 
edildim ve Koç Üniversitesi’ne kabul edildim. Bu 
hayatımda karşıma çıkan en önemli şeydi: İstediğim 
birçok şeyi gerçekleştirebileceğim bir ortam. Hayal 
ettiğim yer artık benim üniversitem! Hem sosyal 
hem akademik anlamda kendinizi en iyi şekilde 
geliştirebileceğiniz bu üniversitede ben de bir şeyler 
yapmaya başladım. Örneğin, LÖSEV ve lösemili 
çocukların sesini duyurmak için KU Gönüllüleri 
kulübüne katıldım. Burası dans kulübünden tutun 
da bisiklet kulübüne kadar birçok kulübe ev sahipliği 
yapmasının yanı sıra düşüncelerinizi özgürce 
paylaşabileceğiniz bir ortama sahip. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla ben de 
buranın bir parçası oldum. Bu imkânı en iyi 
şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Beni her 
zaman destekleyen aileme, yetişmemde emeği 
geçen öğretmenlerime ve verdiği bursla Koç 
Üniversitesi’nde olmamı sağlayan bağışçım Socar’a 
çok teşekkür ederim. 

Hilal Aydın, Kastamonu  
Hukuk  
Socar Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
istediğim birçok şeyi gerçekleştirebileceğim 
bir ortamdayım.
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Bir Elektrik-Elektronik Mühendisi adayı olarak 21. 
yüzyılın teknoloji çağı olduğunun farkındayım. 
Bilim her geçen gün hızla artan bir ivmeyle ilerliyor. 
Arabalar, uçaklar, gemiler, robotlar, bilgisayarlar, 
akıllı telefonlar... Bilim insanları birçok buluş yaptı, 
birçok şey keşfetti. Bunlardan hiçbirinin onları 
beynin gizemli labirentlerinde gezinmek kadar 
heyecanlandırdığını düşünmüyorum. Bir gün 
bu mükemmel mekanizmayı, kendi ifademle 
“Tanrı’nın bilgisayarı’nı yakından inceleyebilecek 
olmam ve buna hiç tahmin edemediğim kadar 
hızlı ulaşabileceğim düşüncesi beni de çok 
heyecanlandırıyor. 

Türkiye’de bütün bu hayallerimi gerçekleştirebileceğim 
tartışmasız en iyi ortamda, Koç Üniversitesi’nde 
okuyabilmemi sağlayan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na kabul edildiğim için çok mutluyum. 
Rektörümüz Umran İnan’ın başlatmış olduğu, 
Türkiye’nin dünya bilimi seviyesine ulaşmasını 
isteyen potansiyel sahibi her bağışçının destek 
vermesi gerektiğini düşündüğüm Anadolu 
Bursiyerleri Programı, hayallerimize ulaşmamızı 
sağlayacak kusursuz bir program. Öncelikle, 
hayallerime giden yolda bana destek veren bağışçım 
Zen Pırlanta’ya ve diğer tüm mükemmel bağışçılara 
teşekkür ederim.

Rıdvan Balamur, Mardin  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Zen Pırlanta Bursiyeri  

‘Tanrı’nın bilgisayarı’nı yani beyni bir gün 
yakından inceleyebilecek olma düşüncesi 
beni çok heyecanlandırıyor. 

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’ni kazanınca 
eğitimime İstanbul’da yatılı olarak devam ettim. 
Lisede fizik olimpiyatları, projeler ve robotik 
faaliyetlerinin yanı sıra, çeşitli sosyal aktiviteler ve 
yardımlaşma aktivitelerinde bulundum. 

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ndeyim. 
Endüstri Mühendisliği hem gerekliliklerinin lise 
hayatımdaki kazanımlarımla örtüşmesi hem de 
alan seçim özgürlüğü bakımından hedeflediğim 
bölümdü. Derslerin içeriği ve bunu destekleyen 
diğer kişisel gelişim programlarıyla, hedefimle en iyi 
uyuşan yerin Koç Üniversitesi olduğunu gördüm. 
Endüstri Mühendisleri Topluluğu’nda, Dağcılık ve 
Sualtı kulüplerinde aktif bir şekilde yer alarak kendimi 
geliştireceğimden eminim. UNIV 101 seminerleriyle 
de birçok alan hakkında bilgi sahibi olma şansına 
eriştim. Bence Anadolu Bursiyerleri Programı eğitim 
sistemimizdeki fırsat eşitsizliğini önleme çabalarının 
Türkiye’deki en başarılı halidir. Bu program, kurduğum 
hayalleri sürdürme enerjimi ve azmimi yeniden 
canlandırdı. Kısa vadede en önemli hedefim, buradaki 
tüm imkânlardan faydalanarak sadece kalifiye bir 
mühendis olarak değil aynı zamanda “dolu” bir 
birey olarak eğitimimi tamamlamak. Hayallerini 
gerçekleştirme imkânı olmayanların hayallerine 
gücüm yettiğince ortak olup bana verilen şansı 
başkalarına da ulaştırarak bizlerle başlayan bu dalgayı 
devam ettireceğim. Dünyayı daha iyi bir yer haline 
getirmek için bu önemli adımları atan ve hayallerimize 
ortak olan bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunarım. 

Yerd Yerdan Bostan, Antalya  
Endüstri Mühendisliği 
Horoz Eğitim Vakfı Bursiyeri 

İleride bana verilen bu şansı başkalarına 
da ulaştırarak bizlerle başlayan bu dalgayı 
devam ettireceğim.
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Dünya, milyarlarca insanı; her insan da bambaşka 
dünyaları barındırıyor. Bizi birbirimizden farklı 
kılan birçok etken var. Kimimizin doğuştan sahip 
olduğu imkânlar var, kimimiz ise bunları ancak 
çabalayarak elde edebiliyor. Ben, Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nda yerimi alarak, hayatımın geri kalanında 
bana bambaşka olanaklar sunacağına inandığım Koç 
Üniversitesi’nde eğitim alma şansı elde ettim. 

İlkokulu Ereğli’de tamamladıktan sonra liseyi 
Konya Sosyal Bilimler Lisesi’nde okudum. Lise 
eğitimim boyunca İşletme Bölümü’nde okumayı 
hedefledim. Hayalimdeki okulda ve bölümde olmak, 
ileride gerçekleştirmeyi hedeflediğim başarılara 
olan inancımı artırıyor. Kendimi en iyi şekilde 
geliştirip küçülen dünyada fark yaratmak geleceğe 
dair en önemli hedefim. Üniversitede kendimi 
daha fazla keşfedip daha birçok alanda ilerlemek 
arzusundayım. Koç Üniversitesi’ne geldiğimde bunu 
gerçekleştirebileceğim en ideal okulda olduğumu 
gördüm. Hayallerimizi gerçekleştirmemiz adına 
ilk ve en önemli kapıyı bizlere sonuna kadar açan 
bağışçılarımıza minnet borçluyuz. Hiçbir çıkar 
gözetmeksizin yaptıkları bağışlarla bize istisnai 
bir okulda okuma imkânı sağladılar. Burs verenim 
Sayın Gözde Akpınar’la tanıştığımda onu yakından 
tanıyabilecek olmak beni çok heyecanlandırdı. 
Yardımseverliği dışında çok başarılı bir iş kadını 
olması benim geleceğe dair ideallerime örnek teşkil 
ediyor.

-Hilal Bostaner, Konya  
İşletme 
Betek Boya Bursiyeri  

Hayalimdeki okulda ve bölümde olmak, 
ileride gerçekleştirmeyi hedeflediğim 
başarılara olan inancımı artırıyor. 

Dördüncü sınıftan 12. sınıfa kadar ilgi alanlarımı 
keşfedip onlara yönelmem için bana sayısız fırsatlar 
sunan, hayatımın en unutulmaz on yılını geçirdiğim 
Darüşşafaka’da okudum. Koç Üniversitesi’ne geldikten 
sonra bu imkânların artarak devam edeceğini hiç 
düşünmemiştim. Lise hayatım boyunca tiyatro 
kulübünde yer aldım, trompet çaldım, münazaralara 
katıldım ve sporun her branşında yer almaya 
çalıştım. Bu faaliyetlerin hepsini burada da devam 
ettirmek için çalışmalara şimdiden başladım. Hukuk 
Fakültesi’nde okuyacağım için çok heyecanlıyım. 
Sorgulayabilen, düşünebilen ve ülkesini daha 
ileriye götürme isteği içinde olan bir genç olarak 
en donanımlı hale gelmemi sağlayacak bölümün 
Hukuk olduğunu düşünüyorum. Koç Üniversitesi’ne 
geldikten sonra hayallerimi gerçekleştirmenin, yeni 
şeyler keşfetmenin daha kolay olduğunu anladım. 
Amerikan futbolu oynama fırsatı bulup takıma 
girmek burada karşıma çıkan yeniliklerden biri. Kendi 
alanında en başarılı insanların neredeyse her gün 
seminerler vermesi de alışmaya çalıştığım bir diğer 
yoğunluk. Burada alacağım dil eğitimiyle uluslararası 
hukuk alanında Türkiye’nin en başarılı hukukçusu 
olmak hedefim. 

Anadolu Bursiyerleri Programı, insanların geleceğini 
sadece birkaç saatte belirleyen sınav sistemine karşı 
oluşturulmuş en nitelikli program. İnsanları sadece 
akademik başarılarıyla değil, kişisel farklılıklarıyla, ilgi 
alanlarıyla, hayalleriyle değerlendiren; fırsat eşitliği 
sağlandığında potansiyeli olan insanların neler 
yapabileceğini gösteren eşsiz bir program. 

Abdullah Bozdaş, İstanbul  
Hukuk  
TÜYAP Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, fırsat eşitliği 
sağlandığında potansiyeli olan insanların 
neler yapabileceğini gösteren eşsiz bir program.
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Dördüncü sınıfa kadar eğitimimi Burdur ve Antalya’da 
sürdürdüm. Sonrasında hayatımın ilk dönüm noktası 
olan Darüşşafaka’da okumaya hak kazandım. Hayalini 
kurduğum Koç Üniversitesi için yaklaşık iki yılımı, 
asıl başarımı ölçemeyeceğine inandığım sınavlara 
çalışarak geçirdim ve hedefimi Koç Üniversitesi olarak 
belirledim. Bunun için büyük bir umutla Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na başvurdum. Başvurumun 
olumlu sonuçlandığını öğrenince çok sevindim.

Koç Üniversitesi’nin çift anadal ve değişim 
programları, akademik kadrosu, kendinizi çok yönlü 
geliştirebileceğiniz kulüpleri, uyumlu bir şekilde 
kaynaşmış öğrencileri ve yeni bir fikri, dileği desteksiz 
bırakmayan eğitim anlayışıyla umduğumdan 
çok daha iyi yerlere gelebileceğime inanıyorum. 
Dağcılık, ekonomi/işletme, sinema, KU Gönüllüleri, 
psikoloji alanlarında kulüplerde aktif olmak, değişim 
programından faydalanmak ve ilerleyen yıllarda 
İşletme Bölümü’nde çift anadal yapmak kısa dönem 
hedeflerim arasında. Mezun olduktan sonra doğup 
büyüdüğüm şehirlere ve üzerimde büyük emeği 
bulunan kurumlara katkıda bulunmak istiyorum. 
Böyle projelerin varlığını duyurarak ve destekleyerek 
daha yaşanabilir yarınların önünü açabiliriz. Bu 
sebeple Anadolu Bursiyerleri Programı’na ciddi fonlar 
ayırıp destek veren bağışçılarımıza teşekkür ederken 
Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilecek 
tüm kurum ve kişileri bu programa dahil olmaya 
davet ediyorum. 

Reyhan Çağaç, Antalya  
Ekonomi  
TÜYAP Bursiyeri  

Hayalleri sınırlamadan hayata geçirmeyi 
mümkün kılan çok değerli bir program 
Anadolu Bursiyerleri Programı. 

Lise son sınıfta rehberlik öğretmenim Tuna Kavak 
aracılığıyla Anadolu Bursiyerleri Programı’nı keşfettim. 
Başvurum kabul edildi. Velhasıl üniversiteye bir 
üretme sevdasıyla geldim. Burada Sinema Kulübü’ne 
girdim, çeşitli aktivitelere katıldım. İlk günlerimi dolu 
dolu geçirdim. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmayı 
düşünenlere şunları söylemek isterim: Gayenize 
ulaşmak için eyleme geçmeniz gerekir. Eylemsizliği 
yalnızca cesaret yenebilir. Cesaretliyseniz bir adım 
atar, bu programa başvurursunuz, kabul edilirsiniz, 
Koç Üniversitesi’nde okumaya başlarsınız. Fakat 
bunlar yetmeyecek. Hep daha çok çalışacaksınız. 
Gerçekten istekliyseniz, aradığınız çoğu şeyi bu 
okulda bulacaksınız. Bulamadıklarınızı ise bir şekilde 
üretebilecek ya da yaratabileceksiniz. Okul size bu 
imkânı sunacaktır. 

Anadolu Bursiyerleri Programı özellikle ekonomik 
ve ahlaki yönden devrim niteliğinde bir girişim. Bu 
programa kabul edilen bir öğrenci olarak emeği 
geçen herkese ve ayrıca Neşet Ertaş’a teşekkür 
ederim. O olmasa bu programa başvurmazdım. 

Rıza Ceylan, Kırıkkale  
Medya ve Görsel Sanatlar 
Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri 

Gerçekten istekliyseniz, aradığınız çoğu 
şeyi bu okulda bulacaksınız. Okul size bu 
imkânı sunacaktır.
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Matematik Olimpiyatları’nda birçok başarıya imza 
attım. Ayrıca sporla olan ilişkimi daima sıcak tutmaya 
çalıştım. Benim bölümüm Makine Mühendisliği 
ve bu bölümün ismini duymak bile beni fazlasıyla 
heyecanlandırıyor. Makinelerin işleyişlerini, 
oluşturulma aşamalarını öğrenmek benim için bir 
keyif. Bölümümdeki akademisyenlerle de tanışınca 
ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Dans 
Kulübü’nde ve düzenlenen akademik geziler 
sayesinde ileride çalışacağımız ortamları görmemizi 
sağlayan Makine Mühendisleri Kulübü’nde aktif olarak 
yer alıyorum. 

Anadolu Bursiyerleri Programı benim hayatımın şansı 
olabilir. Böylesine güzel bir okulda okuyor olmamı 
sağlaması zaten bu programa olan hayranlığımı 
artırıyor. Bu programı düzenleyenlerin samimiyetini, 
iyilik aşklarını gördükçe ne kadar iyi insanların içinde 
bulunuyorum, diyorum. İyi ve karakterli bir insan 
olmak, çevremdeki insanlara enerji verebilmek de 
hayattaki en önemli amaçlarımdan. Bu isteğim, beni 
her zaman güzel insanlarla bir araya getirdi. Geleceğe 
yönelik hayalim ise, Amerika veya Avrupa’da yüksek 
lisans ve doktora yapıp orada öğreneceklerimi 
burada öğretmek. Ülkemizdeki eğitim kalitesine 
elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum. Ben 
de bu programı yapanlar gibi iyilik için çalışmak 
ve gelecekte bizim gibi gençleri böyle mükemmel 
okullarda okutmak istiyorum. Böyle bir programın 
içinde yer aldığım için kendimi özel hissediyorum. 

Hatay’da doğdum, büyüdüm. Darüşşafaka’nın sınavını 
kazanmamla birlikte İstanbul’da yaşamaya başladım. 
Ortaokul ve lisede farklı konulara ilgi duymama 
rağmen bunlar arasında ön plana çıkanlar yan flüt ve 
matematik oldu. Hayalim ise mühendislik okumaktı. 

Şu an Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde okuyorum. İstediğim bölümü, herkesin 
hayal ettiği bir üniversitede okumak beni çok mutlu 
ediyor. Gerek öğrenciler gerek akademisyenler 
bakımından en iyilerle birlikte olmak kendi sınırlarımı 
aşmamı sağlıyor. Sadece akademik yönden kendimi 
geliştirmenin beni sıradanlaştıracağını bildiğimden 
sosyal olarak da aktif bir öğrenci olmaya çalışıyorum. 
Örneğin yeni bir kültür ve yeni bir dil öğrenmek için 
Japonca Kulübü’ne katıldım. Birbirinden farklı kişilerle 
ve aktivitelerle dolu bir ortamda yer alarak şimdiden 
yepyeni hayat felsefeleriyle tanıştım. 

Her yönüyle en iyilerden biri olan bu üniversitede 
dört yılım geçeceği için kendimi şanslı hissediyorum. 
Hayalini kurduğum eğitim hayatını şimdi Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde yaşıyorum. Benim 
gibi birçok öğrenciye fırsat eşitliği sağlayan bu 
program, ülkemizde alanlarımızda öncü olmamız 
için en büyük destekçimizdir. Bizler de büyük işler 
başarıp topluma liderlik eden bireyler olacak ve bu 
programı ayakta tutan burs verenlerimizin bizimle 
gurur duymalarını sağlayacağız. Anadolu Bursiyerleri 
Programı var oldukça ülkemizin ve dünyamızın 
geleceği için umut da beraberinde gelecektir.

Adil Murat Çetinkaya, Antalya  
Makine Mühendisliği  
Özsüt Bursiyeri  

Buse Çal, Hatay  
Makine Mühendisliği  
Sn. Saffet Karpat Bursiyeri  

İyilik için çalışmak ve bizim gibi gençleri 
böyle mükemmel okullarda okutmak 
geleceğe dair hedeflerim arasında.

İleride büyük işler başarıp topluma liderlik 
eden bireyler olarak burs verenlerimizin 
bizimle gurur duymalarını sağlayacağız.
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Samsun’un şirin bir sahil kasabası olan Terme’de 
doğdum. İlkokulu köyümdeki birleştirilmiş sınıflı, 
ortaokulu Terme’deki taşımalı sistemle eğitim veren 
bir okulda bitirdim. Liseyi ise kültürel ve sosyal 
yönden bana birçok katkısı olan bir okulda okudum 
ve yaptığım TÜBİTAK Projesi’nin ardından Psikoloji 
Bölümü’nde okumaya karar verdim. Üniversiteye 
hazırlık sürecinde istediğim dereceyi elde edemesem 
de Anadolu Bursiyerleri Programı beni biraz olsun 
rahatlattı. İkinci sınava daha stressiz çalıştım. İçimde 
büyük bir umudu barındıran bu program sayesinde 
Koç Üniversitesi’nde mülâkatlara katıldım; kısa bir 
süre sonra kazandığım haberini aldım. İşte şimdi 
daha güzel ve kaliteli şeyler yapmak için buradayım!

Koç Üniversitesi’nde aynı anda iki bölümü okuma 
şansı daha çok çalışmamı sağlıyor. Halk müziğini 
seven birisi olarak Türk Halk Müziği korosunda 
olmak ise eğlenceli vakit geçirmek ve yıl sonunda 
konser verebilmek için çok büyük bir fırsat. Eğitimimi 
sanatla birlikte sürdürmek, rahatlamamı sağlıyor. 
Bağışçımın ve okulumun desteğini her zaman 
arkamda hissetmek hep daha iyiye yöneltiyor beni. 
Psikoloji alanında keşfedilmeyi bekleyen yeni bilgileri 
araştırmak ve onları psikoloji literatürüne eklemek 
istiyorum. Yapacaklarımla ülkemin adını dünyaya 
duyurmak ve onurlandırmak yegâne amacım. Dünya 
standartlarında eğitim almamızı sağlayan Anadolu 
Bursiyerleri Programı, “Anadolu’dan gelen küçük 
yüreklerin büyük haykırışları”nı dünyaya duyuruyor. 

Yunus Çeven, Samsun  
Psikoloji  
Koton Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, ‘Anadolu’dan 
gelen küçük yüreklerin büyük haykırışları’nı 
dünyaya duyuruyor.

Biyoloji öğretmenlerim Fatoş Kudak ve Yasemin 
Alıcı’nın yardımları ve teşvikleri sayesinde 
bölge derecesi aldığım TÜBİTAK Biyoloji 
Olimpiyatları’na katıldım. Bu çalışmalar esnasında 
canlıların yaradılışındaki dengenin, sistemlerin 
kusursuzluğunun farkına vardım ve uğraşacağım, 
yenilikler üretmeye çalışacağım alanın tıp veya 
genetik olması gerektiğine karar verdim. Sonunda 
Çift Anadal Programı’yla her iki bölümde de 
olmaya imkân tanıyan Koç Üniversitesi’nde 
eğitim almayı seçtim. Sınavda aldığım puanlarla 
en iyi tıp fakültelerine girebiliyordum ancak 
Koç Üniversitesi’ni kazanmak pek mümkün 
görünmüyordu. Şansımın çok düşük olduğunu 
düşünmeme rağmen “denememiş olmamak” için 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurdum. 
Sürpriz bir biçimde geri dönüş yapıldı, Koç’ta 24 Saat 
Programı’na davet edildim. Bağışçım olan Amerikan 
Hastanesi’ne müteşekkir bir Anadolu Bursiyeri 
olarak beklentilerimin çok üstünde bir üniversitede 
okuyorum şimdi. 

Koç Üniversitesi’nde öğrenciler için sağlanan sosyal 
ortamın yanı sıra akademisyenlerle bire bir iletişim 
kurmamızı sağlayan sınıflar, sosyal ve aktif çalışan 
kulüpler var. Çoktandır merak duyduğum ebru ve 
Japonca için ben de kulüplere dahil oldum. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın iller haritasında Şanlıurfa’yı 
sönük görmek beni üzmüştü. Memleketimin ilk 
Anadolu Bursiyeri olarak, burada sınava hazırlanan 
arkadaşlarıma ışık tutacağıma inanıyorum.

Nur Muhammed Çınar, Şanlıurfa  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Memleketimin ilk Anadolu Bursiyeri olarak, 
burada sınava hazırlanan arkadaşlarıma 
ışık tutacağıma inanıyorum.
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Yabancı dillere, edebiyata ve psikolojiye karşı hep 
ilgim vardı. Anadolu Bursiyerleri Programı’yla dünya 
standartlarında eğitim alırken çok yönlü olma fırsatı 
yakaladığıma inanıyorum. Önümüzdeki dönemlerde 
Çift Anadal Programı’yla Psikoloji okumaya 
başlayacağım. 

Koç Üniversitesi sadece hayal ettiğim değil hayallerimi 
gerçekleştirmeye başladığım yer. Okulumun sağladığı 
pek çok sosyal aktivite var; Ebru Grubu’nda aktif 
olarak yer alıyorum. Konuşma grupları sayesinde 
anadili Almanca olan kişilerle konuşarak Almancamı 
da geliştirme şansı yakaladım. Japonca Kulübü’ne de 
katıldım. Kulüpler aracılığıyla severek takip ettiğim 
yazarların ve alanında başarılı insanların söyleşilerine 
katılma fırsatı buldum. Ayrıca KU Gönüllüleri’yle birlikte 
Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki okulları süsleyecek 
eserler yapıyorum. Yine bu kapsamda Sarıyer’deki 
çocuklara İngilizce dersleri vermeyi hedefliyorum. 
Uzun dönemdeki planlarım arasında değişim 
programlarından yararlanmak var. Böylece dünyanın 
en iyi üniversitelerinde deneyim kazanacağım. İleride 
başarılı bir yazar ve akademisyen ama en önemlisi 
bağışçılarım gibi faydayı sosyal sorumluluk haline 
getirmiş biri olmak istiyorum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde geleceğe yönelik hedeflerimi 
gerçekleştirme olanağına kavuştum. Düzenli olarak 
görüştüğüm bağışçılarımla çok güzel ilişkiler kurdum. 
Bir insanın hedefine ulaşması için yardım etmek çok 
değerli bir hassasiyet. Onlar bizim için birer rol model. 
Bu program için çalışan herkese sonsuz teşekkür 
ederim. 

Berfin Çiçek, Erzincan  
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat  
Çelebi Holding Bursiyeri  

Bir insanın hedefine ulaşması için ona 
yardım etmek çok değerli bir hassasiyet. 
Burs verenlerimiz bizim için birer rol model.

Üniversiteye giriş sınavının test odaklı yapısının 
yarattığı adaletsizliğin içinde kalanlardanım. Neyse 
ki Sosyal Bilimler Lisesi’nde okumanın da avantajıyla 
pek çok etkinliğin içinde bulundum. Tiyatrodan 
editörlüğe, fikir doğaçlamalarından sempozyumlara 
koştum durdum. Ancak üniversite sınavı zamanı 
geldiğinde karşılaştığım sadece testlerdi. “Bir 
virgül için ölünen bir dünya” düşlerken karşılaştım 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla. Sadece sınav 
sonuçlarımızı değil daha önce yaptıklarımızı göz 
önünde bulunduran bu program, bizi biz olduğumuz 
için üniversiteye kabul ediyor ve sistemin yaratmış 
olduğu eşitsizliği en aza indirmeye çalışıyor.

Koç Üniversitesi bir düş dünyası; burada hayallerin 
sınırı yok. Gerçek özgürlük ortamı sağlandığında 
öğrencilerin yapabileceklerinin sınırının olmadığını 
bilen bir üniversite. Hukuk okurken aynı zamanda 
Felsefe ve Sosyoloji bölümleriyle ilgilenmek; 
disiplinler arası çalışabilmek hayalimdi. Koç 
Üniversitesi öğrencilerine böyle bir olanağı sağlıyor. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nda emeği geçen 
herkese teşekkürü bir borç bilirim. Umarım bu 
program diğer eğitim kurumlarına da örnek olur.

Burak Dikmenler, Sakarya  
Hukuk  
Koton Bursiyeri  

Özgürlük ortamı sağlayan Koç Üniversitesi 
bir düş dünyası; burada hayallerin sınırı 
yok. 
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Babam öğretmenlik hayatında kazandığı disiplini 
bana da öğretti. Okula başladığım yıldan itibaren 
kendi öğrencilerinde gözlemlediği doğru davranışlara 
yönelmemi sağladı. İlkokulda ailemin desteğiyle 
başlayan sosyal hayatım aldığım başarılarla arttı. Aynı 
azimle Niğde Bor Fen Lisesi’ni kazandım. Annemin 
rahatlatıcı konuşmaları ve ailemin varlığı sayesinde lise 
hayatım çok güzel geçti.

Sınavlara sosyalliğimden ödün vermeden hazırlanmaya 
çalıştım fakat zaman daraldıkça heyecanım arttı. 
Sonuçlar açıklandığında Koç Üniversitesi’ne birkaç 
adım uzakta olduğumu gördüm. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla hayallerimin peşinden koşmaya 
devam edebileceğimi öğrendim. Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği’ni teknolojiye ve elektrik devrelerine 
olan ilgimden dolayı tercih ettim. Çift Anadal 
Programı’yla İşletme Bölümü okuyacağım; böylece 
hem elektrik-elektronik bilgisine sahip olacağım hem 
de hayal ettiğim teknoloji şirketini kurabileceğim. 
Türkiye’de alanında öncü akademisyenlerden eğitim 
alıyorum ve Koç Üniversitesi kulüplerinin sağladığı 
sosyal aktivitelerde stresimi atıyorum. Ayrıca buraya 
geldiğimde hedeflerimden biri olan ikinci yabancı dili 
öğrenmeye çoktan başladım. Bu programı bizlerle 
buluşturan Koç Üniversitesi’ne ve projeye destek olan 
bağışçılara şükranlarımı iletiyorum. Ülkemizde birçok 
öğrenci okutabilecek kurum ve kuruluş var, bu projeye 
onların da destek olmalarını istiyorum. Eğitimde fırsat 
eşitliği için hep beraber çalışmalıyız. Mezun olduğum 
zaman maddi yetkinliğe ulaşınca ben de bu programa 
destek olacağım. 

Salih Berk Dinçer, Niğde  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Kale Kilit Bursiyeri  

Bizleri alanında öncü akademisyenlerle 
buluşturan bağışçılara şükranlarımı 
iletiyorum.

Sınava hazırlanırken ailem, arkadaşlarım ve tüm 
öğretmenlerim bana destek oldu. LYS sonuçları 
açıklandığında puanlarımı yeterli bulmadım. Koç 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tam burslu olarak 
kazanamadım derken karşıma Anadolu Bursiyerleri 
Programı çıktı. Hayatımdaki en mutlu anlardan biri, 
bursiyer olmaya hak kazandığımı öğrendiğim andı. 
Özellikle liderlik konusundaki yeteneğimin bana faydası 
olacağını düşündüğüm için bu bölümü tercih ettim. Lise 
hayatımdan bu yana “İleride nerede olmak istiyorum?”, 
“Dünyaya nasıl faydalı olabilirim?” gibi kafamı kurcalayan 
sorulara cevap bulacağım yerde olmaktan mutluyum. 
Koç Üniversitesi’nde okumanın her açıdan ayrıcalıklı 
olduğunu düşünüyorum.

Haftada bir gün ebru dersine gidiyorum. Ayrıca KU 
Gönüllüleri Kulübü’nün Hayalimi Paylaş Projesi’nde yer 
alıyorum. Okulumuzda neredeyse haftanın her günü 
düzenlenen seminerlere birçok başarıya imza atmış 
bilim insanları, sanatçılar, öğretim üyeleri katılıyor. İlgi 
alanlarıma göre seminerlere katılıyorum ve kültürel 
açıdan kendimi geliştiriyorum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, üniversite sınavını başarının tek ölçütü olarak 
görenlerin tabularını yıkıyor. Umarım, zamanla bağışçı 
sayısı artar ve birçok Anadolu çocuğu, bu üniversite 
aracılığıyla hayallerine ulaşma şansına sahip olur. Bana 
bu imkânı tanıyan Koç Üniversitesi’ne, Kurumsal İlişkiler 
ve Kaynak Geliştirme Ofisi’ne, Rektörümüz Sayın Umran 
İnan’a, bağışçım ETİ’ye ve aileme teşekkür ederim.

Ecem Emur, Eskişehir  
İşletme  
ETİ Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı, üniversite 
sınavını başarının tek ölçütü olarak 
görenlerin tabularını yıkıyor. 
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Lise dönemim boyunca sorumluluklarının farkında 
olan, sosyal bir öğrenci oldum. Tiyatro oyunları 
yazmaktan, piyano çalmaktan, Türk edebiyatının 
derinliklerine inmekten ve tenisten çok keyif alırım. Koç 
Üniversitesi’nde de sunulan imkânlar sayesinde bana 
çok şey kattığına inandığım aktivitelere katılıyorum. 
Japonca öğrenmek, Hayalimi Paylaş Projesi’yle 
miniklerin hayallerini yaşatmak, Bisiklet Kulübü’yle 
yeni yerler keşfetmek, Work & Study Programı’yla 
birbirinden değerli akademisyenlerden her gün yeni 
şeyler öğrenmek, Yatırım Kulübü’nün derslerine 
katılmak bunlardan sadece birkaçı. Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği lise boyunca idealimdi. İnsan yaşamını 
son elli yılda bambaşka bir boyuta taşıyan elektroniğin 
muhteşem bir alan olduğunu düşünüyorum. İleride 
inovasyon ve Ar-Ge alanında çalışmak istiyorum. 
Ayrıca Çift Anadal Programı’yla Ekonomi okumayı 
planlıyorum. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ilk duyduğumda 
karşımda bize programı anlatmaya gelen heyecanlı bir 
ekip vardı. O gün benim için yeni bir dünyanın kapıları 
aralandı. Anadolu Bursiyeri olmak gerçekten çok özel; 
bence üniversite hayalleri kuran bir öğrencinin başına 
gelebilecek en güzel şey. Benim hayallerim Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla nefes alıyor. Bana bu şansı 
veren Rektörümüz Sayın Umran İnan’a, değerli bağışçım 
Tofaş’a ve Anadolu Bursiyerleri ekibine teşekkürlerimi 
sunarım. Her yıl daha da büyüyen bu ailenin parçası 
olmaktan gurur duyuyorum. 

Esin Eroğlu, Balıkesir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Tofaş Bursiyeri  

İnovasyon ve Ar-Ge alanında çalışmak 
istiyorum. Benim hayallerim Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla nefes alıyor.

Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum doktorluk 
mesleğine ilk adımımı attım. Ülkenin önde gelen 
doktor ve öğretim görevlilerinden oluşan bir 
kadrodan en iyi eğitimi alacağıma eminim. Ayrıca 
sunulan araştırma olanaklarının, sosyal aktivitelerin, 
kulüplerin ve çok farklı bölümlerde eğitim gören 
arkadaş çevremin beni, çağına uyum sağlayan 
bir birey olarak şekillendireceğini düşünüyorum. 
TurkMSIC, EMSA, Koç Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Topluluğu gibi tıp öğrencileri kulüplerine ek olarak 
KUIR, eKUal, bisiklet, psikoloji, bilim kulüplerine 
katıldım. Ayrıca Koç Üniversitesi Dans Kulübü 
bünyesinde dört dans grubunun derslerine 
gidiyorum. Sadece sosyal değil UNIV101, IR, kişisel 
gelişim seminerleri gibi akademik etkinliklerle de 
konularında uzman kişilerden bilgi alabiliyorum. 
Burada bu kadar mutluysam ve her güne “İyi ki 
buradayım!” diyerek başlıyorsam bunu Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na borçluyum. Bu program, 
ülkenin en iyi eğitim veren kurumlarından birinin 
kapılarını açarak çok önemli bir rol üstleniyor; 
gelecek vadeden ama maddi gücü yetersiz kalan 
öğrenciler bu sayede hak ettikleri eğitimi alıyorlar. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edilmenin 
avantajıyla ileride alanımın en iyileri arasında yer 
alacağımı düşünüyorum. Burs verenlerimize teşekkür 
ederken, bu programın ülkemiz için aslında ne kadar 
da önemli olduğunu hatırlatıp gücü yeten insanları, 
hak edip de okuyamayan daha nice öğrenciye destek 
olmaya davet ediyorum. 

Kaan Ersoy, İzmir  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Her güne ‘İyi ki buradayım!’ diyerek 
başlıyorsam bunu Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na borçluyum.
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Öğrenimimi dördüncü sınıfa kadar Seyrantepe 
İlköğretim Okulu’nda sürdürdüm. Sonrasında on 
yılımı geçirdiğim, her açıdan beni geliştiren ve bana 
destek veren Darüşşafaka Lisesi’ndeydim. Şimdi aynı 
desteği gördüğüm Koç Üniversitesi’nde Endüstri 
Mühendisliği okuyorum. 

Benim için erişilmesi çok zor gibi görünse de 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayalim 
gerçek oldu. Yenilikçi ve diğer kurumlar tarafından 
örnek alınması gereken Anadolu Bursiyerleri 
Programı, bu sene ilk mezunlarını verecek. Henüz 
çok yeni olmasına rağmen birçok gencin hayatına 
dokunuyor; Türkiye’nin her yerinden farklı yetenekleri 
topluma kazandırarak aslında uzun vadede ülkenin 
gelişmesine katkıda bulunuyor. Hatalarla dolu bir 
eğitim sisteminin içinde sadece öğrencilerin optik 
form üzerindeki becerisine bakmayıp bizleri biz 
yapan özelliklerimizi göz önünde bulundurmasıyla 
da öne çıkıyor. Koç Üniversitesi ise öğrencilerine her 
türlü fırsatı sunuyor. Bana kalırsa öğrencinin halinden 
en iyi anlayan okul burası. Hafta içinde birçok seminer 
düzenleniyor; ilgimi çeken o kadar çok etkinlik 
oluyor ki bazılarına yetişemiyorum bile! Profesyonel 
eğitmenler eşliğinde dans dersleri alıyorum, Japonca 
öğrenmeye başladım, Fransızcamı pekiştirmek için 
konuşma çemberlerine katılıyorum. İleride değişim 
programlarından faydalanmayı planlıyorum. Bize 
bu fırsatı sundukları için burs verenim Finansbank 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Aras’a, tüm 
bağışçılara ve Koç Üniversitesi ailesine minnettarım. 

Selen Esmer, İstanbul  
Endüstri Mühendisliği 
Finansbank Bursiyeri  

Koç Üniversitesi, öğrencilerine her türlü 
fırsatı sunuyor. Bana kalırsa öğrencinin 
halinden en iyi anlayan okul burası!

Hukuk Bölümü’nü seçerken kendimde cevaplamak 
zorunda kaldığım birçok soru oldu. Bunları 
yanıtladıktan sonra geriye sadece hangi okulda 
okumam gerektiğine karar vermek kalmıştı. 
Aslında 11. sınıfta okulumla yaptığımız ziyarette 
Koç Üniversitesi yegâne hedefim olmuştu. Bu 
hedefi belirlerken okulun hukuk alanındaki 
kalitesiyle birlikte beni en çok etkileyen şey/yer 
Suna Kıraç Kütüphanesi’ydi. Burada çalışmak için 
sabırsızlanıyorum. Şu an ise Hazırlık sınıfındayım; 
bu nedenle Conversation Circle’a katılarak farklı 
kültürden arkadaşlar edinirken İngilizce konuşma 
becerimi de geliştiriyorum. 

Koç Üniversitesi, kendinizi geliştirmeniz için birçok 
farklı kulüp ve aktiviteye sahip. Her kulüp ayrı bir 
aile... Herkes birbirine kucak açıyor, her konuda 
destek veriyor. Öğretim görevlileri ise kafanıza 
takılan en ufak bir konuda bile size yardımcı olmaya 
çalışıyorlar. Daha geleli bir ay olmasına rağmen sanki 
yıllardır buradaymış gibi hissediyorum kendimi. 
Bana ve arkadaşlarıma hayallerimizdeki okulda 
okuma şansı veren tüm bağışçılara ve Anadolu 
Bursiyerleri ekibine teşekkür ediyorum. Umarım 
günün birinde bizler de bir gencin hayatına böyle 
güzel bir şekilde dokunabiliriz. Anadolu Bursiyerleri 
Programı adaylarına söyleyebileceğim tek şey şu: 
“Her başarının ilk adımı hayal etmek! Burası Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla hayallerinizin gerçekleştiği 
yer.” 

Nimet Melisa Güçlü, İstanbul  
Hukuk  
Açı Okulları Bursiyeri 

Her başarının ilk adımı hayal etmek! 
Koç Üniversitesi, Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla hayallerinizin gerçekleştiği yer.
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İlköğretimi Mersin’de okuduktan sonra hayatımın en 
zor ama en doğru kararını vererek Kadıköy Anadolu 
Lisesi’ne geldim. Bu okulda geçirdiğim beş yıl 
bana çok şey öğretti. İleride yapmak istediklerimin 
şekillenmesinde ve meslek seçiminde okulumun 
bana büyük katkısı oldu. Şimdi ise lise yıllarım 
boyunca hayalini kurduğum Koç Üniversitesi’ndeyim. 
Koç Üniversitesi’yle okulumuzda düzenlenen kariyer 
günleri tanıtımlarında tanıştım. Okul hakkında 
anlatılanlar ve öğrencilerine sunduğu imkânlar 
beni çok etkiledi. Koç Üniversitesi’nde Ekonomi 
okumayı kendime hedef olarak belirledim. Sınava 
hazırlık süreci benim için de zorlu oldu. YGS 
sonucum istediğim gibi gelmişti ancak LYS puanımı 
öğrendiğimde hayal kırıklığına uğradım. Bu dönemde 
Anadolu Bursiyerleri Programı benim için büyük 
bir umut ışığı oldu. Buraya ilk defa mülâkatlar için 
geldim; üç gün içinde kendim ve hayallerim için en 
doğru yerde olduğumu anladım. Okulda geçirdiğim 
her gün, bu programa kabul edilmemin ne kadar 
büyük bir şans olduğunu görüyorum. 

Koç Üniversitesi, öğrencilerine hem akademik hem 
sosyal açıdan kendilerini geliştirmek için birçok 
imkân sunuyor. Hazırlık sınıfında olmama rağmen 
kulüplerin düzenlediği etkinliklere katılarak kendimi 
geliştirebiliyorum. Böyle bir okulda okuma imkânını 
bize sunduğu, bizlere kendimizin ve fikirlerimizin ne 
kadar önemli olduğunu hissettirdiği için Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na ve destek olan tüm 
bağışçılara teşekkür ediyorum. 

Gamze Günar, Mersin  
Ekonomi  
Bank of America Merrill Lynch Bursiyeri  

Okulda geçirdiğim her gün, bu programa 
kabul edilmemin ne kadar büyük bir şans 
olduğunu görüyorum.

İlköğretim sıralarındayken pilot olmak istiyordum. 
Sonra bu hayalim inşaat mühendisliğiyle yer 
değiştirdi ve en son bir hukukçu olmaya karar 
verdim. İyiliği, dürüstlüğü, dostluğu, düşünebilmeyi, 
empatiyi ve en önemlisi dünya vatandaşı olabilmeyi 
öğrendiğim Darüşşafaka’ya olan minnetimi ne 
kadar belirtsem az olur sanırım. Çevremi, insanları, 
yaşadığım ortamı analiz etmeye çalışırken, hayalime 
giden merdivenleri çıkmaya başladığımı yeni fark 
ediyorum. Darüşşafaka’da aldığım doğru eğitim 
ve öğretim anlayışına devam edebilme şansını 
Koç Üniversitesi’nde de yakaladım. Sahip olduğu 
sosyal ve akademik olanaklar açısından burada 
olmanın bir ayrıcalık olduğunun farkındayım. 
İnsanları hümanizme, dünya vatandaşı olmaya, 
anlamaya, anlatmaya yakınlaştırmak için uğraşırken 
bir yandan da bu kavramlara daha çok yaklaşmak 
için uğraşıyorum. İleride de bunun için çabalamaya 
devam edeceğim. Neresinden bakılırsa bakılsın 
hep mükemmel görünen bu program, zamanla 
çığ gibi büyüyerek eğitimsizliğin, cehaletin üstüne 
yıkılacaktır. 

Benim kalbimdeki bu titremelerin oluşmasını 
sağlayan, burada olmam için emeği geçen Anadolu 
Bursiyerleri Programı ekibine, rektörümüz Sayın 
Umran İnan’a, bağışçım Bülent Ünal ve Ayfer Ünal’a 
teşekkür ediyorum. Umarım dünyayı daha güzel bir 
yer haline getirmek için mücadele eden insanlar hep 
olur. 

Kaan İlısu, Ankara  
Hukuk   
TÜYAP Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı bağışçıları 
ve ekibi, dünyayı daha güzel bir yer haline 
getirmek için mücadele ediyor.
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12 yıldır satranç oynuyorum ve milli sporcuyum. 
Bunun getirisi olan analitik düşünme ve uzun vadeli 
planlar üretme yeteneğim matematik ilgimle birleşince 
Ekonomi Bölümü’nü tercih etmem kaçınılmaz 
oldu. Kişiliğimin oluşmasında, çok yönlü bir bireye 
evirilmemde, sosyal anlamda aktif bir kişilik olmamda 
ENKA Okulları’nın ve ENKA Okulları’nda yaşadıklarımın 
yeri çok büyük. Üniversite seçiminde akademik ve 
sosyal özelliklerimi karşılayabilecek bir okul benim 
için çok önemliydi. Ülkemizdeki mevcut eğitim 
standartlarıyla kıyaslandığında bu fırsatları sağlayan 
en iyi okulun Koç Üniversitesi olduğu düşünüyorum. 
Katıldığım seminerlerle akademik ve kültürel anlamda 
gelişirken, çeşitli kariyer etkinlikleri sayesinde alanın 
öncüleriyle fikir alışverişinde bulunuyor, katıldığım 
veya ilgilendiğim kulüpler sayesinde yeni arkadaşlar 
ediniyorum. Gelecek planlarımın hayata geçirilebilmesi 
yolunda Koç Üniversitesi benim için çok önemli bir 
durak. 

Dünyanın, ulusal ve uluslararası arenada her zaman 
farklılık yaratan, bilgi birikimini paylaşan, sürekli daha 
iyinin peşinde koşan, idealleri için savaşmaya hazır, 
etikten ve dürüstlükten sapmayan ekonomistlere 
ihtiyacı var. Bu felsefeyle ve Koç Üniversitesi’nin 
sağladığı imkânlarla geleceği şekillendiren ekonomistler 
arasında yer alacağımı biliyorum. Her anlamda özgür 
ve eleştirel düşünebildiğimiz bir dünyaya Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla sahip oldum. Ümit ederim 
bağışçı sayısı ve Anadolu Bursiyerleri Programı gibi 
programları uygulayan üniversite sayısı artar, bu sayede 
Anadolu’daki pek çok öğrenci bu imkânlara kavuşur. 

Mustafa Yılmaz Karabayır, Sakarya  
Ekonomi 
Anonim Bağışçı Bursiyeri  

Her anlamda özgür ve eleştirel 
düşünebildiğimiz bir dünyaya Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla sahip oldum.

Güneşin en güzel doğup battığı yer olan Nemrut’ta 
yani Adıyaman’da dünyaya geldim. Hayalim tıp 
okumaktı ama herhangi bir yerde değil; en iyi 
laboratuvar imkânına, en iyi akademik kadroya sahip 
ve özellikle, bana dünyadaki en iyi hastanelerde staj 
yapma imkânını sağlayacak olan bir tıp fakültesinde. 
Bu hayalimi karşılayacak tek üniversitenin Koç 
Üniversitesi Tıp Fakültesi olduğunu keşfettim ve 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurdum; şimdi 
Koç Üniversitesi’ndeyim. 

Koç Üniversitesi çok sayıda sosyal kulübüyle 
öğrencilerin sosyal hayatlarına da dokunarak 
gelişimlerine katkı sağlıyor. Salt doktor olarak 
değil, sosyal yönden de aktif bireyler olmanın ve 
başkalarının hayatlarını etkilemenin nasıl bir duygu 
olduğunu bizzat deneyimleyerek öğrenmelerini 
sağlıyor. Ben de Tıp Kulübü’nün etkinliklerine 
katılıyor ve tıp alanındaki tüm gelişmeleri 
öğrenmeye çalışıyorum. Sosyal anlamda gelişmek 
için Girişimcilik Kulübü ve Münazara Kulübü’nde 
yer alıyorum. Ruhumu ve zihnimi dengede tutmak 
için ise yoga etkinliğine katılıyorum. Ve bütün bu 
etkinlikler ücretsiz! Anadolu Bursiyerleri Programı, 
fırsat eşitliğine çok büyük bir katkı sağlıyor. Özellikle 
benim gibi imkânları kısıtlı olan yerlerde yaşayanlar 
için. Burada edindiğim birçok deneyim bana değerli 
olduğumu hissettiriyor. İleride başarılı bir doktor 
olarak memleketimin insanlarının sorunlarını çözmek 
ve ülkemin adını yurt dışında duyurmak istiyorum. 

Şevval Karadağ, Adıyaman  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, fırsat 
eşitliğine çok büyük bir katkı sağlıyor. 
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Söke’de doğdum. Yıllarca farklı sporlarla ilgilendim. 
Müziğe de hep ilgi duydum ve biraz gitar çalmaya 
başladım. Edebiyat, felsefe ve tiyatroyla ilgileniyorum. 

Koç Üniversitesi’ne ilk ziyaretim 11. sınıfta yaptığımız 
okul gezisiyle oldu. Eğitim olanakları ve sosyal 
yaşamıyla okul beni cezbetmişti. Ben, herkesin 
korkulu rüyası olan sınava bu okul için hazırlandım. 
Fakat YGS sonuçları açıklandığında Koç Üniversitesi 
benim için hayal olarak kaldı. Sonraki günlerde 
arkadaşım Taylan bana böyle bir program olduğunu 
anlattı. Açıkçası başvurmam için de çok uğraştı. Ve 
şimdi buradayım. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
sınavda istediğini elde edemeyen öğrencilere 
bir piyango ikramiyesi gibi. Koç Üniversitesi’nde 
okumak büyük ayrıcalık. Yabancı dil eğitimi, değişim 
programları, çift anadal imkânı... Ayrıca sosyal yönü 
de çok kuvvetli bir okul. Şimdiden birçok seminere, 
konsere, tiyatroya katıldım bile! Ayrıca yurt dışından 
gelen öğrencilerin fazlalığıyla okul çok renkli bir 
ortama sahip. Yurt dışına gitmeden bile burada 
yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz. 

Ben burs verenim sayesinde buradayım. Kendisiyle 
tanışamasak da bana bu imkânları sağladığı için 
teşekkür ederim. Umudum, bu programın yayılması 
ve daha çok burs verenin programa destek olması. 
Bu program fırsat eşitliğinin bir ütopya olmadığının 
kanıtı. 

Arman Karamanlıoğlu, Aydın  
Psikoloji  
Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, fırsat 
eşitliğinin bir ütopya olmadığının kanıtı.

Çocukluğumdan beri elektronik, matematik ve fizikle 
ilgiliydim; içimde bir üretme isteği her zaman vardı. 
Bütün bunlar beni bir elektrik-elektronik mühendisi 
olmaya yöneltti. Bu bölümü en iyi üniversitelerden 
birinde okumalıydım; ya kazanacaktım ya 
kazanacaktım! Ne yazık ki sınavda istediğim başarıyı 
elde edemedim. YGS’de yaşadığım hüsran sonrasında 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı duyunca çok 
ümitlendim. Başvurumu yapıp ön elemeyi geçtikten 
sonra Koç’ta 24 Saat Programı’na davet edildim. Çok 
güzel bir deneyimdi ve bulunmam gereken yerin 
burası olduğuna karar verdim. Hayallerinin sadece 
bir kısmını gerçekleştirmiş birisi olarak şu anda Koç 
Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Bölümü, Hazırlık 
sınıfı öğrencisiyim. Koç Üniversitesi, öğrencilerine 
etkinlik ve kulüpler açısından çok geniş bir yelpaze 
sunuyor. Kulüpler sayesinde istediğiniz alana 
yöneliyor, kendinizi geliştirip sesinizi istediğiniz 
yere ulaştırabiliyorsunuz. Ben IEEE’ye (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) katıldım ve 
kulübün Marmara Bölge Toplantısı’nda görev aldım. 
Ayrıca RAS’a (Robotics and Automation Society) 
da üyeyim. Hayalini kurduğum robot projelerini bu 
kulüp sayesinde gerçekleştirmeyi düşünüyorum. 
Uluslararası bir yarışmaya elektrikli araba hazırlayan 
grubun da üyesiyim. 

Burada tek sınırın hayal gücünüz olduğunu da 
söylemek istiyorum. Benim hayalimi gerçekleştirdiği 
ve karanlıkta kalmış birçok hayale ışık tuttuğu için 
Kale Kilit’e ve tüm bağışçılara teşekkür ediyorum. 

Mirza Muhammed Karlidağ, Elazığ  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Kale Kilit Bursiyeri  

Benim hayalimi gerçekleştiren ve karanlıkta 
kalmış birçok hayale ışık tutan bağışçılara 
teşekkür ederim.
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Diyarbakır’da doğup büyüdüm. Rekabet Kurumu 
Cumhuriyet Fen Lisesi’nden mezun oldum. 
Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü’nde 
okuyorum. Bu sene Koç Üniversitesi’ndeki ilk senem 
ve Hazırlık okuyorum. Aynı zamanda müzikle de 
ilgileniyorum.

Bilim dünyasında yeni sayılan “sentetik vücutlar” 
konusu üzerine kendimi geliştirmek istiyorum. Her 
türlü organın üretilip insanların ömrünü uzatacak 
olan sentetik vücutlar konusu, insanlığa büyük katkı 
sağlayacak. Bu konuda araştırma yapabilmem için 
gerekli olan bilgi ve imkâna Koç Üniversitesi’nde 
erişebileceğim kanısındayım. Okulumuzda kültürel 
ve akademik olanaklar, gelişmemiz için bizlere geniş 
seçenekler sunuyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
benim bu imkânlara ulaşmamda başrolü üstleniyor. 
Hiçbir kâr amacı gütmeden, tamamen iyi niyetli 
duygularla ve benimle önceden bir hukuku olmadığı 
halde bana burs veren, aynı zamanda hemşehrim 
de olan Sayın Torkom Demirjian’a teşekkürlerimi 
sunarım. Bu programa bağış yapan, yapacak olan ve 
yapıp yapmama konusunda kararsız olanlar, şundan 
emin olmalısınız ki bağışlarınız topluma en faydalı 
olacak bireyleri yetiştirmek için kullanılıyor. 

Anadolu Bursiyerleri Programı, işini büyük bir istek ve 
heyecanla yapanların yanı sıra buna maddi-manevi 
destek veren yürekli, yardımsever insanların gönüllü 
olarak üstlendiği kutsal bir görevin en mütevazı 
özetidir. 

Lokman Kaya, Diyarbakır  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Sn. Torkom Demirjian Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, insanların 
gönüllü olarak üstlendiği kutsal bir görevin 
en mütevazı özetidir.

YGS’den sonra Koç Üniversitesi’ne girebileceğime dair 
umutlarım neredeyse sıfırlanmıştı. Bir günde tekrar 
ettiğim konu ve çözdüğüm test sayısının geleceğimi 
belirleyen en önemli unsur olması beni demotive 
ediyordu. Kaderimi belirleyecek sınavlar dizisinin ilk 
adımının sonuçları açıklandığında Koç Üniversitesi’ni 
aklımdan çıkarıp kendimi daha düşük hedeflere 
hazırlamayı kabullenmiştim. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’ndan haberdar olunca gerekli belgeleri 
topladım ve başvurumu yaptım. Şimdi o günlere 
dönüp baktığımda, iyi ki kendime şans tanımışım, 
diyorum. Koç Üniversitesi’ne geldikten sonra ne 
kadar doğru bir karar verdiğimi tekrar anladım. 
Burada neredeyse her gün seminerlere, kulüplere ve 
diğer etkinliklere katılıyorum. 

Koç Üniversitesi’nde kendinizi her anlamda 
geliştirmek için pek çok olanağa sahipsiniz. Burada 
okuma şansına sahip olmak, hayatta karşıma çıkan 
belki de en güzel fırsat; bu fırsatı sonuna kadar 
değerlendirmek için hiçbir çabayı esirgemeyeceğim. 
Bana bu şansı tanıyanlara gönül borcumu ödemenin 
en güzel yolu ise okulun tüm imkânlarından 
yararlanarak önce kendime, sonra dünyaya 
faydalı olabilmek. Üniversiteye dair umutlarım ve 
heyecanlarım tükenmişken beni ikinci bir şansa layık 
gördükleri için Koç Üniversitesi’ne, ismini açıklamak 
istemeyen bağışçıma ve diğer tüm bağışçılara minnet 
duyuyorum. Potansiyel bağışçıları ise bizden sonraki 
adaylara bir şans tanımaya ve böylece ülkemizin 
geleceğine güzel bir yatırım yapmaya davet 
ediyorum. 

Serenay Kekeç, İstanbul  
Psikoloji  
Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde okuma şansına sahip 
olmak, hayatta karşıma çıkan belki de en 
güzel fırsat.
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Yazılılar, ödevler bir de son sene sınavlar 
derken kaybettiğimi düşündüğüm enerjimi Koç 
Üniversitesi’nde yeniden buldum. Seminerler, kulüp 
etkinlikleri ve kurslar sayesinde dolu dolu geçen bir 
üniversite hayatının ortasında olduğumu fark ettim. 
Ayrıca Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
alanında sayılı profesörler ve iş adamlarıyla tanışma 
fırsatı buldum. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın ülkemizin geleceği 
için titizlikle planlanmış ve uygulanmış bir program 
olduğunu düşünüyorum. Böyle bir eğitim sistemi 
içinde unutulan süzgeçlerden geçerek burada olmak 
bana gurur veriyor ve geleceğe umutla bakmamı 
sağlıyor. Öğrenciyi merkezine alan, daha iyiye nasıl 
gidebileceğimizi araştıran, kabuklarımızı kırarak 
kendimiz olmamızı sağlayan bu muazzam programa 
son dakikada başvurdum. Üniversiteyi gezmeye 
geldiğimizde bu sıcacık ortamı görünce burası benim 
için bir tutkuya dönüştü. Gerçekten isteyince engeller 
küçülüyor. Zaten programın amacı da bu engelleri 
azaltmak. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın daha 
çok öğrenciye ulaşması gerektiğini düşünüyorum. 
Bize karşılıksız olarak her konuda destek çıkan, 
kariyer konusunda oldukça geniş fırsatlar sunan 
bağışçılarımıza tüm arkadaşlarım adına teşekkür 
ediyorum. Umarım ileride bizler de tıpkı onlar gibi 
Anadolu’daki gençlerin hayallerini bir adım ileriye 
taşıyacağız.

Tutku Kılıçaslan, Kayseri  
Endüstri Mühendisliği  
BASF Bursiyeri  

Öğrenciyi merkezine alan bu programın 
daha çok kişiye ulaşması gerektiğini 
düşünüyorum.

Benim için en uygun alanın tıp olduğunu 
biliyordum ama “Hangi üniversite?” sorusunu 
yanıtlayamıyordum. Üniversiteleri araştırırken Koç 
Üniversitesi tercihlerim arasında birinci sıraya yerleşti. 
İdeallerimdeki okulda okumak gerçekten muhteşem. 
Koç Üniversitesi’nde okumanın yanında Anadolu 
Bursiyeri olmak insana daha geniş bir vizyon katıyor. 
Koç Üniversitesi’nde, istediklerinizi gerçekleştirmek 
için olanaklar sınırsız. Sosyal hayatınızdan akademik 
hayatınıza, gelişiminize katkıda bulunacak her 
fırsatı sağlıyor. Henüz Hazırlık sınıfında olmamıza 
rağmen bizi bilimsel çalışmalar konusunda teşvik 
eden akademisyenler kariyerleriyle gözlerimizi 
kamaştırıyor ve geleceğimiz konusunda bize yol 
gösteriyorlar. Dahil olduğum Tıp Kulübü sayesinde 
tıp seminerlerine katılabiliyor, üst dönemlerin 
tecrübelerinden faydalanıyorum. Ayrıca tıp eğitimi 
ve halk sağlığı alt kollarında yaptığımız etkinlikler 
sayesinde Tıp Fakültesi’ne başlamadan önlük 
giyiyor ve sağlık için faydalı işler yapıyorum. Okulun 
sunduğu sosyal imkânlar hayallerimin de ötesinde. 
Sualtı Kulübü’nün düzenlediği gezide eğitim alarak 
sertifikalı dalgıç olmayı planlıyorum. Ayrıca dans 
kurslarına katılıyorum ve boş zamanlarımda okulun 
kapalı havuzunda yüzüyorum. 

Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitim sistemindeki 
asimetrinin karşısında bizim için en büyük fırsat. Bu 
fırsatı bize verdikleri için kendi bağışçım Dr. Kadriye 
Toprak başta olmak üzere diğer tüm bağışçılara, 
programda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Mirac Nur Musaoğlu, Giresun  
Tıp  
Sn. Dr. Kadriye Toprak Bursiyeri  

İstediklerinizi gerçekleştirmek için Koç 
Üniversitesi’nde olanaklar sınırsız. 
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Genel olarak insanlarla iletişim kurmanın, insanlığa 
ve bilime hizmet etmenin beni mutlu edeceğini 
düşündüğümden benim için en doğru bölümün tıp 
olduğuna karar verdim. 

Koç Üniversitesi’yle ilk kez 11. sınıftayken, 
üniversitenin düzenlediği bir çalıştayda tanıştım. 
Bundan sonra Koç Üniversitesi’nde tıp okumak en 
büyük hayalim oldu. Birçok genci hayallerinden eden 
yerleştirme sınavının sonucunun beklentilerimin 
altında gelmesi beni hayal kırıklığına uğrattı. 
En büyük hedefim olan Koç Üniversitesi’nden 
vazgeçmek zorunda olmak beni çok üzdü. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın varlığından haberdar olmak 
benim için her yer karardıktan sonra tünelin sonunda 
görünen ve kurtuluşu simgeleyen bir ışık gibi oldu. 
Bizlere fırsat eşitliği sağlayan bu program sayesinde 
öğrencilere birçok imkân sunan hayalimdeki 
üniversiteye girebildim. Bu bölümde beni nelerin 
beklediğini gördükçe heyecanım katlanarak artıyor. 
İleride araştırmacı olarak radyoloji alanında çalışmalar 
yaparak tıp bilimine katkıda bulunmak istiyorum. 
Okula adım attığım günden beri üniversitenin 
bünyesindeki kulüplerin düzenlediği etkinliklere 
katılarak farklı tecrübeler edinme ve yeni insanlarla 
tanışma fırsatı buldum. Bu kulüpler boş zamanlarımı 
en iyi şekilde değerlendirmemi sağlıyor. Bizler 
için büyük fedakârlıklar yapan bağışçılarımıza çok 
teşekkür ediyorum. Umarım Anadolu Bursiyerleri 
Programı gelecek yıllarda daha çok bağışçı 
bularak bizim gibi birçok gencin daha hayallerini 
gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Eren Melih Öymen, Çorum  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı benim için 
tünelin sonunda görünen ve kurtuluşu 
simgeleyen bir ışık oldu.

Herkes gibi son senesi biraz yoğun bir lise hayatım 
oldu ama inanılmaz eğlenceli dört yıl geçirdim. 
Tiyatroya katıldım, basketbol takımında oynadım, 
enstrüman çalmayı öğrendim... İleride otomotiv 
sektöründe çalışmak ve bu yönde kendimi 
geliştirmek istediğim için, Makine Mühendisliği en 
çok istediğim bölümdü. Okulumuzda ilgili kulüpler ve 
etkinlikler sayesinde her şeyden haberdar oluyorum. 
Bu da bölümümle ilgili heyecanımı artırıyor. Ayrıca 
alanında her yönden çok başarılı akademisyenlerden 
ders almak için sabırsızlanıyorum. Üniversitenin 
bence en harika kısmı her zevke hitap eden, her 
konuyla ilgili bir kulübün olması. Bunun yanında 
istediğiniz bir konuyla ilgili kulüp bulamadıysanız 
arkadaşlarınızla bunu kurabiliyorsunuz. 

Anadolu Bursiyerleri Programı, bir insana hayatının 
fırsatını sunup onun hayatını her yönden değiştiren 
ve ona inanılmaz imkânlar sunan bir program. 
Hayatımın en büyük fırsatı olarak gördüğüm bu 
programı en iyi şekilde değerlendirmek için elimden 
gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Mezun olduktan 
sonra yüksek lisans yapmak istiyorum. Ardından 
otomotiv sektöründe Ar-Ge ve işletme konularında 
görev almak istiyorum. Türkiye’nin büyük otomotiv 
üreticisi olan ülkelerin arasına girebilmesi için 
yapılacak atılımlarda yer almak ya da bunları bizzat 
yönetmek istiyorum. Bağışçılarımızın hepsine; bana 
ve arkadaşlarıma hayatımızın fırsatını sundukları için 
sonsuz teşekkürler.

Behçet Berk Özdemir, Düzce  
Makine Mühendisliği  
Tofaş Bursiyeri 

Üniversitenin bence en harika kısmı her 
zevke hitap eden, her konuyla ilgili bir 
kulübün olması. 
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Koç Üniversitesi, lisedeyken birçok arkadaşımın ve 
benim hayallerimizi süslüyordu. Bu okul, Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla eğitimde fırsat eşitliğini ilke 
edinerek dünyaya ve insanlığa ışık olacak gençleri 
aydınlatmayı hedefliyor. Aynı ilkelere sahip bir okulda 
yetişmiş biri olarak bu programa katılmak benim için 
çok önemliydi. Sanat hayatımın önemli bir parçası 
olduğundan çevre baskısıyla istemediğim bir alana 
yönelmekten korkuyordum. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuru ve mülâkat 
aşamasında kendimi yalnızca bir sınav sıralaması 
olarak değil, özgün bir birey olarak hissettim. Güçlü 
ve zayıf yönlerimin farkına vardım ve hedefimi 
netleştirdim. Hedefim dünyayla yazarak iletişim 
kurmak, insanları sanat aracılığıyla düşünmeye ve 
sorgulamaya sevk etmek. Bölümüm ve aldığım 
dersler tam da amacıma yönelik içerikleriyle, beni 
sanat aracılığıyla bilgilendiriyor. Tüm öğretim 
kadrosuna kolayca ulaşabiliyor olmak mutluluk verici. 
Okulumuzdaki kulüpler, kişisel gelişim ve sosyalleşme 
açısından öğrencilere büyük imkânlar sunuyor. Ben 
ilk senemde Tiyatro ve Sualtı kulüplerine katılmayı 
tercih ettim. Yeni insanlar tanımak ve onlarla zaman 
geçirmek, bir proje üzerine beraber kafa yormak 
beni heyecanlandırıyor. Hayallerimi süsleyen 
imkânları bize sağladıkları için Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Özge Nur Özden, İstanbul  
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat  
TÜYAP Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde tüm öğretim 
kadrosuna kolayca ulaşabiliyor olmak 
mutluluk verici. 

Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi mezunuyum. 
Bu yıl Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yerleştim ancak 
şu an Hazırlık öğrencisiyim. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla 11. sınıfta katıldığım Koç’ta 24 Saat 
Programı sayesinde tanıştım. Koç Üniversitesi lise 
hayatım boyunca en büyük hayalimdi ve bu program 
sayesinde bu hayalimi gerçekleştirebildiğim için çok 
mutluyum.
 
Koç Üniversitesi de, üniversite hayatı da benim için 
çok yeni o yüzden henüz alışma dönemindeyim. 
Ancak bu üniversitede istediğim her şeyi 
yapabileceğimin farkındayım. İleriki dönemlerde 
çeşitli spor ve meslek kulüplerinde yer almak 
istiyorum. Başta bağışçım Onur Air olmak üzere tüm 
bağışçılara bize böyle güzel bir fırsat sundukları için 
çok teşekkür ediyorum.

Nil Özgüven, Antalya  
Uluslararası İlişkiler  
Onur Air Bursiyeri  

Koç Üniversitesi lise hayatım boyunca 
en büyük hayalimdi. Bu hayalimi 
gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum.
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Çalkantılı bir sınav hazırlık döneminin ardından Koç 
Üniversitesi’ne Anadolu Bursiyeri olarak yerleştim. 
Liseye başladığım yıl bu kararı çoktan vermiştim 
zaten. Şimdi kendime “Ne yapmak istiyorsun?” diye 
sorduğumda bütün cevapları Koç Üniversitesi’nde 
bulduğumu fark ediyorum. Bu yıl Hazırlık 
öğrencisiyim ve meslek hayatım boyunca bana çok 
lazım olacak İngilizceyle uğraşıyorum çoğunlukla. 
Okulumuz adına faydalı işler yapan gönüllülük 
projelerine katılıyorum. Edebiyat ve felsefeye olan 
ilgimi burada kulüplerle devam ettiriyorum ve 
her geçen gün kendime yeni bir pencere açtığımı 
hissediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitim sistemindeki 
sorunları gösteriyor bize. Bizler sadece rakamlarla 
ifade edilen başarılardan oluşan bireyler değiliz. 
Buraya geldiğinizde herkesin duyabileceği bir ses 
diyor ki “Sen ne istiyorsan, onu yapabilirsin!” Başarılı 
bir meslek sahibi olmak dışında kendimiz olabilmek 
için de bütün imkânlara sahibiz.

Umarım bu program sayesinde benim gibi hayalleri 
olan diğer arkadaşlarımızın da yolu buraya düşer. Bu 
programı destekleyen bağışçım Ford Otosan’a ve tüm 
bağışçılara teşekkür ederim. 

Selda Öztürk, Kocaeli  
Endüstri Mühendisliği  
Ford Otosan Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’ne geldiğinizde herkesin 
duyabileceği bir ses ‘Sen ne istiyorsan, onu 
yapabilirsin!’ diyor.

Son seneyi saymazsak çok güzel bir lise hayatı 
geçirdim. Tiyatroyla tanıştım. İki sene boyunca okul 
kulübüyle beraber oyun çıkarıp yarışmalara katıldım. 
İleride de oyunculuğu sürdürmek istiyorum. Lise 
boyunca fikrimde dalgalanmalar olsa da bana en 
uygun bölümün makine mühendisliği olduğuna 
karar verdim. Biyoteknoloji alanında çalışmalar 
yapmak istiyorum ve bunu Koç Üniversitesi’nde 
başarabileceğimi biliyorum. Özellikle sosyal ve 
akademik kulüpler bu düşüncemi destekliyor. O kadar 
çok kulüp var ki hepsine vakit ayıramayabiliyorsunuz. 
Ben, Tiyatro Kulübü’ne katıldım. Hayalimi Paylaş 
Projesi’nde de görev alıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı programa kabul 
edilen bir arkadaşım sayesinde öğrendim. Başvuru 
aşamasında beni kabul etmeyecekleri korkusuna 
kapıldım. Kabul edildiğimi öğrendiğimde ise 
çok heyecanlandım. Bu program sadece sınav 
başarımıza odaklanmadan gerçekleştirmeyi 
hedeflediğimiz planlara bakarak seçiyor bizleri. Bu 
program, mağaranın ucunda gördüğümüz ışık gibi 
bize umut oluyor ve hayallerimize ulaşmamızda 
bizlere yepyeni bir kapı açıyor. Tabii bunda çok 
değerli bağışçılarımızın önemi çok büyük. Onlar 
sayesinde ben ve benim gibi onlarca arkadaşım artık 
hayallerimizin imkânsız olduğunu düşünmüyoruz. 
Bağışçım Coca-Cola İçecek’e ve tüm bağışçılara, 
bizlere bu fırsatı tanıdıkları için çok teşekkür 
ediyorum. 

Muhammed Latif Satır, Kocaeli  
Makine Mühendisliği  
Coca-Cola İçecek Bursiyeri  

Ben ve benim gibi onlarca arkadaşım 
artık hayallerimizin imkânsız olduğunu 
düşünmüyoruz.
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İşletme hayalimdeki bölümdü. Sayısal öğrencisi 
olduğum ve TÜBİTAK olimpiyatlarına hazırlandığım 
için herkes mühendis olmamı bekliyordu. 
Çevremdekileri hayalimdeki bölüm için alan 
değiştirmem gerektiğine inandırmak ise oldukça 
zordu. Ben bunu başardım; benim gibi hayallerinin 
peşini bırakmayan yüzlerce örnek var.

Hazırlık öğrencisi olmama rağmen kulüp aktiviteleri 
ve her hafta düzenlenen akademik seminerler 
sayesinde okulumu daha yakından tanıdım. Koç 
Üniversitesi’nde kendinizi geliştirmek için çok 
vaktiniz ve imkânınız var. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, fırsat eşitliği sorununa bir nebze de olsa 
su serpmiş durumda. Diğer vakıf üniversitelerinin de 
benzer programlar yapmaları Türkiye’yi bulunduğu 
yerden çok daha yükseklere taşıyacaktır; buna 
tüm kalbimle inanıyorum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurmak konusunda karasız kalanlar 
buraya geldiklerinde değer göreceklerini, öğrencilere 
sunulan sınırsız sosyal ve akademik olanakla 
karşılaşacaklarını bilmeliler.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı destekleyenlere 
teşekkür ediyorum. Onlar sadece biz bursiyerleri 
desteklemekle kalmıyor, ülkenin geleceği için 
de büyük adımlar atıyorlar; Anadolu’dan doğan 
güneşlerin tüm dünyayı aydınlatması için destek 
sağlıyorlar. 

Mücahit Taksim, Kocaeli  
İşletme  
Tüpraş Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı burs 
verenleri, Anadolu’dan doğan güneşlerin 
tüm dünyayı aydınlatması için destek 
sağlıyorlar. 

Küçüklükten beri mühendis olmak istiyordum ve 
şu an bu hayalimi gerçeğe dönüştürmek için eşsiz 
bir fırsata sahibim. Makine mühendisliğinin beni 
en çok etkileyen dalları Havacılık ve Mekatronik 
oldu. İleride bu bölümlerle ilgili dersler üzerine 
yoğunlaşmak istiyorum. Bunun için erken olsa da Çift 
Anadal Programı’yla Ekonomi okumak da hedeflerim 
arasında.

Üniversite eğitimime başladığımdan beri kendimi 
birçok alanda geliştirdim ve yeni arkadaşlıklar 
edindim. Birçok kulübe üye oldum ve bu kulüpler 
sayesinde kendimi daha da geliştireceğim. Bize 
bu fırsatları sunan Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde birçoğumuz hayallerimize kavuştuk ve 
ideallerimizdeki okul olan Koç Üniversitesi’ndeyiz. 
Bizleri en iyilerin arasına taşıyacak eğitim kadrosuna, 
eğitim şartlarına ve birçok fırsata burada sahip olduk. 
İleride ülkeme faydalı ve alanında iyi bir mühendis 
olmak istiyorum ve bana bu hayalime ulaşmamda 
yardımcı olacak harika bir okula sahibim.

Burada olmamı sağlayan burs verenim Tüpraş’a 
teşekkür ediyorum. Umarım Anadolu Bursiyerleri 
Programı, Türkiye’nin her yerinden gelen daha çok 
bursiyere fırsat sunabilmek için daha da yaygınlaşır. 
Rektörüm Sayın Umran İnan’ın dediği gibi bu 
program, “Anadolu’dan akan bir ırmak”… Umarım bu 
ırmak dolar taşar ve ülkemizi yarınlara güvenle taşır. 

Mert Topsoy, Karabük  
Makine Mühendisliği  
Tüpraş Bursiyeri  

Bizleri en iyilerin arasına taşıyacak eğitim 
kadrosuna, eğitim şartlarına ve birçok 
fırsata Koç Üniversitesi’nde sahip olduk.
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T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Fen Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
Koç Üniversitesi’ne kabul edildim. İstediğim bölümü 
okuyor olmanın verdiği mutluluğun yanında 
bu okulda okuduğum için ayrıca heyecanlıyım. 
Öğrencilere sunulan fırsatlar beni en baştan beri çok 
etkiledi. Kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili 
size yardımcı olacak her türlü desteği verebilecek 
bir okul burası. Birçok kulübün aktif olarak çalışması 
ve bunun getirdiği sosyallik kendinizi burada hiçbir 
zaman yalnız ve sıkılmış hissetmeyeceğinizin 
garantisi. Derslerin yanı sıra dil eğitimine verilen 
önem, global bir amaca yönelmemize ve çok yönlü 
düşünebilen bireyler olmamıza katkı sağlıyor. Bu 
okuldan mezun olduktan sonra kendinizi her açıdan 
donanımlı ve ideal bir birey olarak görebileceğinizin 
şimdiden farkına varabiliyorsunuz.

Burada gelecekte ne yapacağınız konusunda 
hemen karar vermek gerçekten zor. Seminerler, 
tanıtımlar, etkinlikler ve tanıştığımız insanlar bize 
yeni ufuklar açıyor. Bu da kendimizi ve hedeflerimizi 
sorgulamamıza, hedeflerimizi belirlememize yardım 
ediyor. Geleceğe dair hedefleri olan öğrencilerle, 
bu hedefe destek veren bağışçıları bir araya getiren 
Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitime hizmet ediyor. 
Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. 

Burcu Tüfekçi, Balıkesir  
Endüstri Mühendisliği  
Betek Boya Bursiyeri  

Dil eğitimine verilen önem, global bir amaca 
yönelmemize ve çok yönlü düşünebilen 
bireyler olmamıza katkı sağlıyor.

Küçüklükten beri girişimciliğe merakım vardı; 
ablam sayesinde hayallerimi burada daha kolay 
gerçekleştirebileceğimin farkına vararak ekonomi 
alanına yöneldim. Kurduğum hayalleri hangi 
üniversitede verimli olarak hayata geçirebileceğimi 
düşünürken bana en iyi şartları sağlayacak üniversitenin 
akademik kadrosu, öğrencilerine sunduğu imkânlar 
ve yurt dışı bağlantılarıyla Koç Üniversitesi olduğunu 
öğrendim. Kısa zamanda da bu fikrimde yanılmadığımı 
gördüm.

Burada Ekonomi Kulübü sayesinde hem dünyadaki 
ekonomik gelişmeleri takip ediyor hem de etkinlik 
ve seminerlerle alanında başarılı insanları dinleyerek 
ufkumu genişletmeye çalışıyorum. Koç Üniversitesi’nin 
yurt dışındaki üniversitelerle bağlantısı ve iş 
piyasasındaki saygınlığı burada aldığımız teorik bilgileri 
pratiğe dönüştürme ve senaryoları daha öğrenciyken 
deneyimleme fırsatı veriyor. Mezun olduğumda 
globalleşen dünyanın istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
deneyime sahip olacağımı bilmek bana gelecek kaygısı 
yaşatmıyor. Böylece sadece geleceği planlamaya 
odaklanmak yerine; ülkem için daha iyi neler 
yapabilirim sorusuna da cevap arıyorum.

Anadolu’nun dört bir yanını kucaklayan, ülkemizin 
saklı cevherlerini gün yüzüne çıkaran ve kurumaya yüz 
tutmuş fidanlarına can suyu olan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nı hayata geçiren Koç Üniversitesi’ne, bu 
programı yaşatmak için destek veren tüm bağışçılara 
ve bana bu imkânı sağlayan Eti’ye teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Kerim Alper Uçar, Malatya  
Ekonomi  
ETİ Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı ülkemizin 
saklı cevherlerini gün yüzüne çıkarıyor.
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Yorucu ve stresli sınava hazırlık döneminden sonrası 
için hayaller kuruyordum. Kusursuz bir sonuç elde 
etmem gerekiyordu ama Koç Üniversitesi’nde, 
istediğim bölümde öğrenim görmek için puanım 
yeterli değildi. Tam hayallerime ulaşamayacağımı 
düşündüğüm sırada Anadolu Bursiyerleri Programı 
elimden tuttu.

Koç Üniversitesi’nin yenilikçi ve çağdaş eğitim 
anlayışının yanı sıra öğrencilere sunduğu sosyal ve 
akademik olanakların sınırsızlığı burayı kendime 
hedef olarak belirlememde etken oldu. Üniversiteye 
geldiğimden beri kulüplerin çok aktif olduğunu 
gördüm. Neredeyse her kulüp, geniş çaplı etkinlikler 
düzenliyor. Bu etkinliklere katılmak için şimdiden 
can atıyorum. Alanında uzman kişilerin verdiği 
seminerlerle de farklı bakış açıları kazandığımı 
düşünüyorum. Şu anda IEEE Kulübü’nün üyesiyim; 
kulübün Marmara Bölge Toplantısı okulumuzda 
düzenlendi, bu etkinlikte görev aldığım için çok 
mutluyum.

Beni her konuda besleyecek bu ortamda hayallerime 
her gün biraz daha yaklaşmanın verdiği mutlulukla, 
ileride ülkemin önde gelen mühendislerinden olmak 
istiyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, her sene 
benim gibi birçok Anadolu gencine eğitimde maddi 
açıdan fırsat eşitliği sağlıyor. Bana ve benim gibi 
birçok gence bu imkânı sunan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın, her sene daha çok desteklenerek 
Anadolu’nun her köşesine ulaşmasını diliyorum. 

Ökkeş Uğur Ulaş, Hatay  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Tırsan Bursiyeri  

Tam hayallerime ulaşamayacağımı 
düşündüğüm sırada Anadolu Bursiyerleri 
Programı elimden tuttu.

Spora ilgim, lisede beden eğitimi öğretmenlerimin 
teşvikiyle başladı. Ama ders çalışmak zorunda 
olduğumdan hiçbir dalda tam olarak ilerleyemedim. 
Türkiye’nin gözde liselerinin birinden okul birincisi 
olarak mezun olsam da üniversite sınavında 
yaşadığım terslikler sıralamamın beklediğimden 
çok daha kötü gelmesine neden oldu. En çok tercih 
ettiğim bölüme giremiyordum ve hayatım boyunca 
mutsuz olacağım bir seçim yapmak zorundaydım. 
Bu nedenle Anadolu Bursiyerleri Programı’nı bir 
kahramana benzetiyorum. Bu okula bu programla 
gelmek büyük şans.

Lisede asosyal geçen yılların ardından Koç 
Üniversitesi’ne gelince birçok aktiviteye katılma 
şansım olduğunu gördüm. 90’a yakın kulübün 
birbirinden eğlenceli, ilgi çekici ve aktif olması 
doğrusu beni çok şaşırttı. Kariyer günlerinde 
dünyaca ünlü firmaları okulda görünce bu 
şaşkınlığım daha da arttı.

Bağışçımla tanıştığım gece gerçekten çok güzeldi. 
Dünyaca ünlü bir firmanın okuttuğu bir öğrenci 
olmak benim için bir onur. Gönüllülük gerektiren 
ama sonunda çok büyük hayallerin gerçekleşmesini 
sağlayan daha birçok bağışçı olmasını ve ileride 
kendimi o bağışçılar arasında görmeyi dört gözle 
bekliyorum. 

Ayşe Ustabaş, Balıkesir  
Kimya-Biyoloji Mühendisliği  
Cargill Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı bir 
kahramana benzetiyorum.
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Hep iyi bir avukat olabilmeyi ve adaletin gereğini 
layıkıyla yerine getirebilmeyi hedefliyordum. Bu 
nedenle hukuk okumaya karar verdim. Lise hayatım 
boyunca birçok sosyal aktiviteye katıldım. Fakat son 
sınıfta üniversite sınavı diye bir gerçekle karşılaştım 
ve bazı şeylerden fedakârlık yapmak kaçınılmaz 
oldu. Hayatımı belirleyecek olan o sınava hayallerim 
için çalışıyordum çünkü gelecek kaygısı, istediğim 
yere gidemezsem korkusu, sınava hazırlanmaktan 
daha zordu. Neyse ki Anadolu Bursiyerleri Programı 
geleceğimizi şekillendirmek konusunda bizi 
üniversite sınavı gibi tek bir ölçütle sınırlandırmıyor. 
Tecrübelerimizi, yeteneklerimizi, bizi biz yapan 
her şeyi değerlendiriyor elimizden tutarak bize yol 
gösteriyor.

Koç Üniversitesi sadece eğitimiyle değil sosyal 
imkânlarıyla, kampüs olanaklarıyla, akademik 
kadrosuyla da mükemmelliğe ulaşmış bir üniversite. 
Buraya geldiğim andan itibaren bunu çok daha iyi 
anlamaya başladım. Anadolu Bursiyerleri Programı 
benim hikâyemin baş kahramanı. Başlangıçta hayal 
gibi görünen bu fırsata sahip olduğum için çok 
mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum.

Hepimiz hayallerimiz olduğu sürece varız ve var 
olacağız. Hayallerime ulaşmamda bana yardımcı 
olan aileme, Araştırma Destek Eğitim Vakfı’na ve Koç 
Üniversitesi’ne sonsuz teşekkürler. 

Esra Uzun, Zonguldak  
Hukuk  
Araştırma Destek Eğitim Vakfı Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, bizi biz yapan 
her şeyi değerlendiriyor, elimizden tutarak 
bize yol gösteriyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na Mersin Yahya 
Akel Fen Lisesi’nde aldığım nitelikli eğitimle dahil 
olabildim. Sosyal bilimler gibi kapsayıcı olduğundan, 
idari bilimlerdeki anlayışı sunduğundan ve 
mühendislik bakış açısı kazandırdığından dolayı 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü tercih ettim. 
Verimlilik, optimizasyon ve entegre sistemler 
üzerine çalışmak istiyorum. Ayrıca, özgün fikirlerle 
girişimciliği birleştirip “start-up” bir şirket kurmak 
hedeflerim arasında. Koç Üniversitesi’ne geldiğim 
günden beri beni heyecanlandıran, sosyo-kültürel 
aktiviteler ve kulüpler arasından, ilk olarak IES 
Kulübü’ne dahil oldum. IES’in Şirket İlişkileri 
Koordinatörlüğü’nde aktif olarak görev alıyorum 
ve Dans Kulübü’nde vals yaparak üniversiteler arası 
yarışmalara hazırlanıyorum.

Koç Üniversitesi; doğru ve nitelikli bilgiye, dünya 
standartlarında eğitime ve dilediğiniz sosyal 
olanaklara özgürce ulaşabileceğiniz bir köprü. 
Anadolu Bursiyerleri Programı ise bu köprüye 
ulaşırken yaşadığınız imkânsızlıkları en aza indiren, 
doğru arkadaşlarla seyahat etmenizi amaçlayan ve 
güzel bir yolculuk vadeden aracı. Koç Üniversitesi’nin 
ve Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bana sunduğu 
imkânları kişisel özelliklerimle birleştireceğim. Ulusal 
ve uluslararası bilgi sermayesine erişerek, Atatürk 
ilkeleri doğrultusunda özgürce yaşamak ve evrensel 
barışa katkı sağlamak en büyük hayalim. Hayallerimizi 
gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda bize destek 
olan Anadolu Bursiyerleri bağışçılarına teşekkürü 
borç bilirim. 

Ali Sertan Yaka, Mersin  
Endüstri Mühendisliği  
Deloitte Eğitim Vakfı Bursiyeri  

Atatürk ilkeleri doğrultusunda özgürce 
yaşamak ve evrensel barışa katkı sağlamak 
en büyük hayalim.
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Lise hayatım boyunca bir türlü karar veremediğim, 
son yıl ilahi bir mesaj gibi kafamın içine giren Hukuk 
bölümünün beni tüm benliğimle yakalayan yegâne 
bölüm olduğunu buraya geldiğimde daha iyi anladım. 
Daha eğitim dönemi başlamadan akademisyenlerle 
ve Hukuk Fakültesi dekanımızla yaptığım sohbet, 
bu bölüm adına içimde biriktirdiğim fakat bir türlü 
bulamadığım heyecanları bir anda gün yüzüne 
çıkardı.

Üniversiteye girdikten sonra burasının gerçekten 
çok farklı bir dünya olduğunun farkına vardım. İlk 
zamanlarda hafif bir kültür şoku yaşadım. Fakat 
sonrasında müthiş bir hızla derslere ve sosyal ortama 
uyum sağladım. Hukuk Kulübü, Türk Sanat Müziği 
Kulübü, Folklor Kulübü aktif olarak görev almak 
ve etkinliklerinde bulunmak istediğim kulüpler. 
Ayrıca Dans Kulübü sayesinde tango öğrenmeye de 
başladım.

Herkes, çevresinin, şehrinin, ülkesinin, yaşadığı 
dünyanın daha güzel, daha yaşanılası bir yer 
olmasını mutlaka dilemiştir. Bu saf ve zor isteği 
gerçekleştirmek benim de hayatıma yön veren 
önemli bir güç. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
hayallerime ulaşmamı sağlayan sihirli bir köprü 
oldu. Bu köprünün kurulmasında emeği olan ve 
sağlamlaştırılması adına çalışmalar yapan herkese 
teşekkür ediyorum. 

Arif Furkan Yaşar, Kahramanmaraş  
Hukuk  
Tadım Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerime 
ulaşmamı sağlayan sihirli bir köprü oldu.

Küçük yaşlardan beri bilgisayarla çok zaman 
geçirmem bilgisayar mühendisi olmak istememin 
sebeplerinden biri. Aynı zamanda matematiği ve 
problem çözmeyi çok seviyorum. Uzun zamandır 
hayalim olan bu meslek için sadece akademik 
bilginin yeterli olmayacağını ve bu yüzden Koç 
Üniversitesi gibi sosyal yönden de gelişme fırsatı 
bulabileceğim bir yerde olmam gerektiğini 
biliyordum. Hayalini kurduğum bu mesleği en iyi 
şartlarda okuyacağım için çok mutluyum.

Koç Üniversitesi ve Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
sunduğu fırsatlarla gelecek planlarım şimdiye kadar 
öngöremeyeceğim kadar büyük hedeflere yöneldi. 
Şu anki eğitim şartlarıyla ve yurt dışı imkânlarıyla, 
kendi alanımda en iyi olabileceğime inanıyorum. 
Ayrıca sosyal etkinlikler, kulüp faaliyetleri ve gelişim 
programları kendimizi her alanda geliştirmemiz için 
mükemmel fırsatlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı eğitimde fırsat eşitliği 
sağlayarak Anadolu’nun dört bir yanından gelen 
öğrencilere Koç Üniversitesi’nde okuma fırsatı 
sunuyor. Sunulan bu fırsatın hayatlarımızı tamamen 
değiştirdiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki ben 
ve benim gibi büyük hedefleri olanlar, sunulan bu 
fırsatları özveriyle çalışarak değerlendiren diğer 
arkadaşlarım; bu ülkenin geleceğinin temellerini 
oluşturacağız. Bu yüzden değerli bağışçılarımızın 
bağışları bizler için çok önemli. 

Cüneyt Emre Yavuz, Aydın  
Bilgisayar Mühendisliği  
Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde sunulan fırsatları 
değerlendirerek bu ülkenin geleceğinin 
temellerini oluşturacağımıza inanıyorum.
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İzmir Kız Lisesi’ni kazandıktan sonra ailemden 
ayrı olarak okulun yurdunda yaşamaya başladım. 
İzmir’deki son senemde bir arkadaşım sayesinde 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı öğrendim. Bir 
animasyon tutkunu olarak, Medya ve Görsel Sanatlar 
Bölümü’ne ileride kendi kurguladığım ve yazıp 
yöneteceğim animasyonları yapmak için girdim. 
Bu doğrultuda okulda yeni kurulan animasyon 
topluluğuna katıldım. Ayrıca Tiyatro Kulübü ve 
Japonca Kulübü’ne de katıldım. En büyük hayalim 
ileride bir animasyon ekibi kurup kafamdaki çeşitli 
kurguları ekrana dökebilmek ve elbette ülkemizde 
gelişmemiş olan animasyon sektörüne katkıda 
bulunabilmek.

Anadolu Bursiyerleri Programı ülkemizin gündeminde 
çok daha fazla yer alması gereken bir konu olan 
fırsat eşitsizliğinin ortadan kalkmasını sağlamaya 
çalışan, çok değerli bir program. Keşke daha fazla 
kişiye ulaşabilse, böylece çok daha fazla öğrenci Koç 
Üniversitesi gibi bir okulun imkânlarından yararlanıp, 
geleceklerini istedikleri gibi özgür bir okul ortamında 
şekillendirebilse... Bu programı bize sunduğu için 
okuluma minnettarım. 

Dicle Yaz, Aydın  
Medya ve Görsel Sanatlar  
Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri  

Keşke daha fazla öğrenci Koç Üniversitesi 
gibi bir okulun imkânlarından yararlanıp, 
geleceklerini istedikleri gibi şekillendirebilse...

Tıp Fakültesi öğrencisiyim, henüz Hazırlık sınıfında 
olduğum için tıpla ilgili dersleri heyecanla bekliyorum. 
Her hafta yapılan tıp seminerleri kendimizi akademik 
düzeydeki eğitime hazırlamamızı sağlıyor. Koç 
Üniversitesi’nde kendimizi geliştirebileceğimiz birçok 
kulüp, program ve aktivite var; bunları keşfetmeye 
çalışıyorum. Şu an aktif olarak Ebru Grubu’nda yer 
alıyorum. Dünyayı, olanı biteni suyun üzerinde anlatıp 
bir çırpıda kağıda almaya çalışıyoruz. Bu sanat dalı, 
muazzam düzeyde bir sabır istiyor. Ayrıca Japonca 
öğrenmeye çalışıyorum. Küçük çocuklara hafta sonları 
ders veriyoruz. Tıp kulüplerinde ise çeşitli projeler 
hazırlıyoruz.

Koç Üniversitesi’nde olmayı Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na borçluyum. Sıkıntılı bir eğitim sisteminin 
içinde bu program kurak topraklara yağan yağmur 
gibi. Her damlası düştüğü yeri yeşillerle süslüyor. 
Yarınlara umut ekiyor. Ülkemizin geleceği adına kendi 
çapında bir nevi devrim yapıyor. Bizler bu program 
sayesinde hayallerimize kavuştuk. Şimdi zirveye çıkmayı 
hedefliyoruz. Umarım daha çok burs veren olur ve 
bu müstesna program daha çok öğrencinin hayatına 
dokunur. 

İçimizdeki güzel ışıkla dünyayı aydınlatabiliriz. Daha 
güzel bir dünya bizden çok da uzakta değil, ona 
ulaşmak bizim elimizde. Bu amaç için kendi yolumuzu 
inşa ederken yanımızda yer alan ve bizden desteklerini 
esirgemeyen Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi’ne 
minnet duyuyorum. 

Fatma Yıldırım, Gaziantep  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı kurak topraklara 
yağan yağmur gibi. Her damlası düştüğü yeri 
yeşillerle süslüyor; yarınlara umut ekiyor. 
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Endüstri mühendisliğini seçmemin nedeni geniş bir 
çalışma yelpazesi sunması ve somut bir varlık ortaya 
çıkarmaktan ziyade onu nasıl geliştireceğinin üzerine 
çalışması. Lisanslı bir basketbol oyuncusu ve lisanslı 
bir basketbol hakemiyim. Sportif faaliyetlerin yanında 
müzisyen kimliğim de var, gitar ve yan flüt çalıyorum.

Koç Üniversitesi’ne girmemle birlikte hayatımda bazı 
değişiklikler oldu. İlgimi çeken kulüplere kaydoldum. 
Dans Kulübü ile hip-hop ve tango öğrenmeye 
çalışıyorum. Ayrıca fırsat buldukça Sualtı Kulübü’nün 
etkinliklerine katılıyorum. İES ve Ekonomi Kulübü 
gibi bölümüm gereği katıldığım kariyer kulüpleri de 
mevcut. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak da KU’lu 
Kanaryalar üyesiyim. İlerideki yıllarda, çift anadal 
ve değişim programlarından faydalanarak buradan 
aldığım eğitim ve kazandığım becerilerle maddi ve 
manevi olarak dünyaya katkıda bulunmak; ülkemi, 
yurt dışında başarıyla temsil etmek istiyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı eğitim sistemimizde 
eksik olan bir yanı tamamlıyor, aynı zamanda fırsat 
eşitsizliğini ortadan kaldırıyor. Nobel İlaç ve Ulkar 
Holding’in kurucusu Sayın Hasan Ulusoy ve eşi 
Sayın İrden Ulusoy olmak üzere, bizlere bu fırsatı 
veren tüm bağışçılara, Kurumsal İlişkiler ve Kaynak 
Geliştirme Ofisi’ne ve rektörümüz Sayın Umran İnan’a 
teşekkürlerimi sunarım.

Mustafa Kaan Yılmaz, Erzurum  
Endüstri Mühendisliği  
Nobel İlaç Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitim ve 
kazandığım becerilerle maddi ve manevi 
olarak dünyaya katkıda bulunmak istiyorum.

Lisede basketbol takımlarında yer aldım ve çeşitli 
proje yarışmalarına katıldım. Koç Üniversitesi’ne 
gelmeden önce birey olarak ne yapabileceğimin, 
neleri değiştirebileceğimin farkında bile değildim. 
Burada kendinizi aktivite, kulüp toplantısı, seminer 
ve daha birçok etkinlikte yer almak zorunda 
hissediyorsunuz. Çünkü hepsi birbirinden güzel 
hepsi kaçırılmaması gereken etkinlikler… Sevdiğiniz 
şeylerden, daha çok sevdiğiniz şeyler için 
vazgeçtiğinizde Koç Üniversitesi’nde olduğunuzu 
hissediyorsunuz.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla yorucu sınav 
maratonunda şans eseri karşıma çıkan arkadaşım 
Büşra sayesinde tanıştım. Başvuru sürecimde boş 
yere uğraştığıma dair çok fazla söylemle karşılaştım. 
Koç’ta 24 Saat Programı’na çağrıldığımda ise önümde 
bambaşka bir kapı açılmıştı artık. Bu programın 
sonunda seçilmesem dahi seçilen kişinin burayı 
mutlaka hak edeceğini düşündüm.

Anadolu Bursiyerleri Programı, Anadolu’da sadece 
birkaç sınavla hayatını hak etmediği yerlerde 
sürdürmek zorunda kalan birçok gence umut 
ışığı oluyor. Ben de bana sunulan bu imkânlar 
doğrultusunda yetkin ve alanında uzman bir hukukçu 
olarak uluslararası kurum ve kuruluşlarda ülkemi 
temsil etmek istiyorum. Bir Anadolu Bursiyeri olarak 
öncelikli hedefim, bizlere güvenen bağışçılarımıza 
programın güzelliğini başarılarımızla kanıtlamak ve 
Anadolu’daki kardeşlerimize referans olabilmek. Bu 
program, ülkemizde keşfedilmemiş cevherleri ortaya 
çıkarmak için bulunmaz bir fırsat.  

Burak Sayit Yorulmaz, Rize  
Hukuk  
Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri  

Sevdiğiniz şeylerden, daha çok sevdiğiniz 
şeyler için vazgeçtiğinizde Koç Üniversitesi’nde 
olduğunuzu hissediyorsunuz.
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Lise hayatımın ve okulumun bana çok şey kattığına 
inanıyorum. Toplumumuzda ne yazık ki makine 
mühendisliği mesleğinin kadınlar için uygun 
olmadığı düşünülüyor ama kadın mühendisler 
ülkemizde birçok imkâna sahip ve iş hayatında büyük 
destek görüyorlar. Ben de bu bölümde okumaktan 
çok mutluyum ve herkesin mutlu olduğu mesleği 
yapması taraftarıyım. Okulumu bitirdikten sonra 
makine mühendisliği alanında iyi yerlere gelmek ve 
kadın mühendislerin başarısını özellikle ülkemizde 
kanıtlamak istiyorum.

Koç Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği 
Bölümü’nün akademik kadrosu insana heyecan 
veriyor. Buradaki sosyal hayat ve aktiviteler de 
seçimimde önemli rol oynadı. Hazırlık öğrencisi 
olduğum için şimdilik kendimi akademik anlamda 
geliştiremiyor olsam da sosyal alanda birçok avantaja 
sahibim. Bazı kulüplere katıldım ve kulüplerde aktif 
olarak görev almaya çalışıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, bir peri masalının 
başlangıcı; umutların tükendiği anda devreye giriyor 
ve hayatınızın dönüm noktası oluyor. Çoğu Anadolu 
Bursiyeri gibi benim de en büyük hayalim ileride burs 
verebilecek duruma gelmek ve bu programa destek 
olmak.

Vildan Yurt, Giresun  
Makine Mühendisliği  
Ford Otosan Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, umutların 
tükendiği anda devreye giriyor ve hayatınızın 
dönüm noktası oluyor.
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2014 Bursiyerleri 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 

anlatıyor... 
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Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. 
12 yıllık eğitimimi Sinop’ta tamamladım. Hukuk 
Fakültesi öğrencisiyim, şu anda Hazırlık sınıfındayım. 
Koç Üniversitesi Türkiye’nin önde gelen yenilikçi ve 
çağdaş üniversitelerinden biri, öğrenciyi merkeze 
alan bir okul. Her şey öğrencilerin ihtiyaçları için 
düşünülmüş, planlanmış ve uygulanmış; size sayısız 
fırsat, altyapı sunan ve çok büyük destek sağlayan 
bir sistem yaratılmış. Akademik eğitimin yanında 
sosyal ve mental gelişimi de esas alan bu sistem, 
öğrencilerin iş ve özel hayatlarında başarılı olmaları 
için gereken yetileri kazandırırken uluslararası 
düşünüşü kavramalarına ve entelektüel bir karakter 
oluşturmalarına yardımcı oluyor. Dünya vatandaşı 
kavramını tam olarak yaşatıyor. Böyle bir üniversitede 
eğitim gördüğüm için mutluyum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye için büyük bir 
kazanç ve emsali az görülen bir program. Çok yönlü 
ve yenilikçi öğrenci seçimi sistemiyle, fırsat eşitliği 
anlayışının nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Koç 
Üniversitesi, Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
bana unutulmaz fırsatlarla ve sosyal aktivitelerle dolu 
bir üniversite yaşamının kapılarını açtı. Bu programa 
destek veren ve bu programın gelişmesine katkıda 
bulunan herkese teşekkür ederim. Umarım Anadolu 
Bursiyerleri Programı diğer eğitim kurumlarına da 
örnek olur.

Olcay Acar, Sinop  
Hukuk  
Onur Air Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı bana 
unutulmaz fırsatlarla ve sosyal aktivitelerle 
dolu bir üniversite yaşamının kapılarını 
açtı.

Koç Üniversitesi’nde eğitim hayatının yanı sıra 
kampüs hareketliliği içerisinde kendimi sosyal 
anlamda geliştirme şansı buldum. Alanında önde 
gelen firmaları ağırladığımız etkinlikler, paha 
biçilemez tecrübeler hepimiz için. Sadece bunlarla 
yetinmeyip bir yandan da araştırma ve projelerde 
yer alarak hem akademik birikimimi artırıyor hem 
de akademisyenlerimle bağlarımı güçlendirme şansı 
yakalıyorum. Şimdiden sektördeki birkaç firmayla 
staj ve yarı zamanlı çalışma imkânları hakkında 
görüşmeye başladım. Bu görüşmelerden aldığım haz 
sayesinde hız kesmeden devam etme hevesim dur 
durak bilmiyor.

Bana bu şansı sunan Anadolu Bursiyerleri Programı, 
gençlere geleceğe dair umut veren eşsiz bir girişim. 
Geleceği şekillendirme ve hayallerimizi sevgiyle 
geleceğe ulaştırma amacını benimseyen bu 
program, engellerin aşılabildiğini hatırlatıyor ve “Asla 
vazgeçme!” diyor. Her an daha da yaklaştığımızı 
hissettiğimiz hayallerimiz, en iyiye ulaşmak ve 
dünyayı güzelleştirmek paydasında buluşuyor. 
Geleceğin çok yönlü liderlerinden biri ve başarılar 
elde etmekten yılmayan bir iş adamı olmak benim 
hayallerimi süslüyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
destek verenler ise, fırsatları ayaklarımızın altına 
serip şans ipini elimize tutuşturan, geleceğin parlak 
yıldızlarından olmamız için bize el uzatan, mucizelerin 
gerçekliğini bize bir kez daha ispatlayan bir sevgi 
topluluğu. 

Mehmed Said Adar, Ardahan  
Endüstri Mühendisliği  
Fırat Plastik Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, engellerin 
aşılabildiğini hatırlatıyor ve ‘Asla 
vazgeçme!’ diyor.
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Koç Üniversitesi’ndeki ikinci yılıma başlamış olmanın 
tatlı heyecanını yaşıyorum. İlk izlenimlerimle 
kendim için en doğru tercihin Hukuk Fakültesi 
olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hayata 
hukuk penceresinden bakabilmeyi, işleyişi bu yolla 
anlayabilmeyi ve aksaklıklara çözüm üretebilmeyi 
öğrenmeyi hedefliyorum. Ayrıca uluslararası hukuk 
konusunda yetkinleşmeyi arzuluyorum.

Koç Üniversitesi’ndeki öğrenci kulüpleri yaşamın 
ayrılmaz bir parçası. Münazara Kulübü sayesinde 
bilgi birikimimi, ikna kabiliyetimi ve fikirlerimi 
geliştirebiliyorum. Meridyen Derneği IV. Münazara 
Şampiyonası’nda kulübümüzün eski başkanı Görkem 
Bostancı’yla şampiyonluğa eriştik. Önümüzdeki ay 
okulumuzu Moskova’da temsil edeceğiz. Bisiklet 
Kulübü’nde ise okulumuz çevresinde kısa ve orta 
mesafeli bisiklet turları düzenledik. Bunlara ek 
olarak geçen sene Avrupa’da trenle beş ülke gezdik. 
Bölgenin tarihini ve kültürünü yakından tanıma 
fırsatını yakaladık.

Tüm bu güzel olanakları sağlayan Anadolu 
Bursiyerleri Programı, değerli bağışçılarının 
desteğiyle beşinci yaşını doldururken yüzlerce 
gencin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 
Program, maddi bir destekten çok daha ötesini 
sunarak bizlere duyulan inancı somut hale getiriyor. 
Gelecekte ben de Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
destekleyicilerinden olup benden sonrakilere olan 
inancımı bu sayede hissettireceğim. 

Burakhan Adar, Malatya  
Hukuk  
Hayat Kimya Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, maddi bir 
destekten çok daha ötesini sunarak bizlere 
duyulan inancı somut hale getiriyor.

Başaramama korkusu, meslek seçimi, sınav telaşı 
derken Anadolu Bursiyerleri Programı’yla Koç 
Üniversitesi’ne yerleşmiş olarak buldum kendimi. 
Üniversiteye girdikten sonra birçok kulübün 
katkılarıyla okulda seminerler veren yazarlar, 
yapımcılar, politikacılar ve akademisyenlerle tanışma 
şansım oldu. Severek katıldığım Tiyatro Kulübü ise 
benim için en güzel zamanlarımı geçirdiğim yer 
oldu. Kısacası Koç Üniversitesi’nde okuyor olmak 
eşsiz bir fırsat ve ben bu fırsatı yakaladığım için çok 
mutluyum.

Sınavı istediği gibi geçmeyen ve hayallerine ulaşma 
yolunda kötü bir darbe alan biz gençlere uzatılan 
bir elin ne kadar değerli olduğunu gösteren 
Anadolu Bursiyerleri Programı; barışı ve bilimi ön 
planda tutan, sevgi ve saygının içine işlediği bir 
topluma dair ümidimi canlı tutuyor. Eşit koşullarda 
yarışmayanlara şans verme yürekliliğinde bulunuyor. 
Böyle programların yaygınlaştırılmasının ülkemiz 
eğitim sistemine ve geleceğine sunacağı katkıların 
çok büyük olduğu kanaatindeyim. Bu okulda 
okuyarak hedeflerime ulaşmamı sağlayan desteği 
için bağışçım Turcas ailesine, Kurumsal İlişkiler ve 
Kaynak Geliştirme Ofisi’ne ve Koç Üniversitesi’ne 
teşekkürlerimi sunarım. 

Ahmet Al, Şırnak  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Turcas Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde okuyor olmak eşsiz bir 
fırsat ve ben bu fırsatı yakaladığım için çok 
mutluyum.
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Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden mezun 
oldum ve geçen sene Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla Koç Üniversitesi’ne geldim. Bu dönem 
de Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde ikinci 
dönemimi okuyorum. Önyargıyla yaklaşan çoğu 
insanın düşündüğünün aksine bölümümü ilgim 
doğrultusunda seçtim. Koç Üniversitesi’nde sunulan 
büyük dünyanın çok küçük bir kısmını görmeme 
rağmen bir şeyler üretebiliyor olmak beni harika 
hissettiriyor ve her geçen gün ne kadar doğru bir 
karar verdiğimi anlıyorum. Burada geçirdiğim bir yıl, 
bana hayatımın önceki yıllarından çok daha fazla 
şey kattı. Akademik olarak gösterdiğim gelişme 
bir yana, sosyal yönden edindiğim tecrübeler 
kesinlikle hayal edebileceğimin ötesinde. Sanırım 
bunda en büyük katkı kulüplerin. Böylesine aktif 
bir şekilde öğrencilerin sosyal hayatına yön veren 
kulüplere bolca vakit ayırıyorum. Katıldığım kulüplere 
gerçekten emek veriyorum ve bunun karşılığını 
da aldığımı hissediyorum. Edindiğim arkadaşlar, 
katıldığım aktiviteler geçen yılın en güzel anılarından.

Bana bu şansı veren Anadolu Bursiyerleri Programı 
kesinlikle eşsiz bir fikir. “Hâlâ güzel insanlar var!” 
dedirten, ihtiyaçları nedeniyle eğitimlerini askıya alan 
güzel insanlara ikinci bir şansı veren, beni hayallerime 
ulaştıran bir mucize! Umarım daha fazla bağışçı bu 
programa destek verir ve bu sayede daha fazla genç 
hayallerine kavuşur. 

Bana göre tıp doktorluğu, kişinin hayatından yaptığı 
fedakârlığın büyüklüğüne karşın ona güç verecek, 
diğer insanların yaşam kalitesini yükseltmek için 
olanca çabayı sarf ederken yüksünmemesini 
sağlayacak manevi bir mutluluk ve güç kaynağı. 
Ben Nöroloji dalını ilgi çekici buluyorum ve 
gelecekteki kariyerimde bu dalla ilgili çalışabileceğimi 
düşünüyorum.

Koç Üniversitesi’nde geçtiğimiz bir yıllık süre zarfında 
vizyonumu genişleten ekonomi, sanat tarihi gibi 
alanlarda bilgi sahibi oldum. İnsan hakları ve eşitlik 
temalı kulüp etkinliklerinde görev aldım. Farklı 
dallardan bilgi edinmenin bana gelecekte evrensel 
değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere karşı kayıtsız 
olmayan, donanımlı bir doktor olmamda fayda 
sağlayacağını düşünüyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, tek sınava dayalı 
sisteme bir alternatif olarak bizlere fırsat eşitliği 
sunuyor. Gelecekte iyi bir doktor ve bilim insanı 
olarak yetkin bir biçimde ülkeme ve dünyaya hizmet 
vermemi sağlayacak olma hayalim bu okulda aldığım 
eğitimle mümkün olacak. Bu nedenle burs veren 
kurumların artması ülkemizin yarınları adına herkese 
faydalı olacaktır. Bu program, sağladığı fırsat eşitliğiyle 
bizleri hayallerimize yaklaştırıyor. Beni hayallerime bir 
adım daha yaklaştırdığı için, burs verenim Amerikan 
Hastanesi’ne ve programda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 

Çisem Altan, Balıkesir  
Bilgisayar Mühendisliği  
Yırcalı Holding Bursiyeri  

Merve Aslı Altıntaş, Denizli  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, ‘Hâlâ güzel 
insanlar var!’ dedirten, beni hayallerime 
ulaştıran bir mucize!

Gelecekte iyi bir bilim insanı olarak 
dünyaya hizmet vermemi sağlayacak olma 
hayalim, Koç Üniversitesi’nde alacağım 
eğitimle mümkün olacak.
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Koç Üniversitesi’nin beklentilerimi fazlasıyla karşılıyor 
olduğunu geride bıraktığımız seneye bakınca çok 
daha iyi anlıyorum. Okulumuzdaki çeşitli imkânlar 
sayesinde kendimi her gün bir öncekinden daha 
bilgili, daha olgun, daha faydalı bir birey olarak 
görüyorum. Çünkü buradaki kulüpler sayesinde yeni 
insanlar tanıma, çeşitli etkinliklere katılma, akademik 
imkânlar edinme, şirketlerle iletişim kurabilme gibi 
fırsatlardan yararlanabiliyoruz.

Bölüm derslerime başlamak beni akademik hayatım 
konusunda da fazlasıyla heyecanlandırdı; çünkü 
geleceğe dair çok fazla hayalim var ve bu yolda 
adımlarımı en sağlam şekilde atmak istiyorum. Her 
ne yaparsam yapayım, içinde kendimden bir şeyler 
olsun ve birilerine faydam dokunsun, “Ben yararlı bir iş 
yapıyorum.” diyebileyim isterim. Bu hayallerimi ancak 
böyle bir eğitim alarak, kaliteli öğretim üyeleri ve 
arkadaşlarla paylaşımda bulunarak gerçekleştirebilirim. 
Bu yüzden Koç Üniversitesi benim için en doğru adres 
ve bu okulda Anadolu Bursiyeri olarak okuyabildiğim 
için gerçekten mutluyum.

Anadolu Bursiyerleri Programı; umut vadeden, 
gençlerin yolundaki bazı engelleri kaldırıp onlara 
güzel bir geleceğin kapılarını aralayan bir program. 
Bu nedenle, bu değerli projeye katkıda bulunan 
herkese kendim ve arkadaşlarım adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. İleride ben de gençlerin geleceklerine ışık 
tutabilmeyi temenni ediyorum. 

Sinem Aris, Bursa  
Ekonomi  
Tofaş Bursiyeri  

Geleceğe dair çok fazla hayalim var ve bu 
yolda adımlarımı en sağlam şekilde atmak 
istiyorum. Koç Üniversitesi benim için en 
doğru adres.

Lise hayatımı dolu dolu yaşadım ve hiç kopmayacağım bir 
arkadaş ortamına sahip oldum. Üniversiteye hazırlanma 
süreci herkes gibi beni de bir hayli zorladı. Lise çağımın 
en zorlu döneminde ihtiyacım olan tek şey destekti; 
bunu ailemden ve öğretmenlerimden fazlasıyla 
görüyordum. Geriye sadece kendime güvenmek 
kalıyordu. Bunu sağlayarak başarıyı yakaladım. 
Başarımın en büyük hediyesi ise Koç Üniversitesi’nden 
geldi. Anadolu Bursiyeri olarak kabul edilmek, 
hayallerimi hedeflerime dönüştürme yolunda attığım 
en büyük adımdı.

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencileri her 
yönüyle değerlendirerek kabul eden ve üniversite 
hayatı boyunca bursiyerlerin her türlü ihtiyacını 
karşılayabilmek hedefiyle titizlikle hazırlanmış bir 
eğitim desteği. Programın en önemli parçasını 
öğrenciler oluşturuyor. Hem biz öğrenciler hem Koç 
Üniversitesi hem de bağışçılar, programı ülkemizin her 
bir noktasına yaymak ve daha çok öğrenciye ulaşmak 
için çok fazla efor sarf ediyoruz. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, bağışçıların destekleri sayesinde amacına 
ulaşmak yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Koç Üniversitesi’ne Arçelik Bursiyeri olarak yerleştim 
ve bunun için kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Burs verenler benimle ve diğer arkadaşlarımla 
yakından ilgilenip, arkamızda olduklarını her 
zaman hissettiriyorlar. Hem Koç Üniversitesi’nin bir 
parçası hem de Anadolu Bursiyeri olmaktan gurur 
duyuyorum. 

Osman Arslan, Mersin  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Arçelik Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencileri 
her yönüyle değerlendiren, titizlikle 
hazırlanmış bir eğitim desteği.
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Üniversite sınavına hazırlanırken herkes gibi 
ben de büyük bir endişe içindeydim. Hayalimde 
Koç Üniversitesi vardı ama YGS sınavında hayal 
kırıklığına uğradım. Daha sonra Anadolu Bursiyerleri 
Programı’ndan haberim oldu. Hayallerime 
ulaşabilmem için büyük bir umut ışığıydı bu. 
Programa kabul edildiğim haberini alınca çok 
sevindim, çünkü bu ülkede en iyi imkânlara sahip 
olan bir üniversiteye kabul edilmiştim. Türkiye’de 
birçok nitelikli öğrenci sadece iki saatlik bir sınav 
yüzünden hayallerinden oluyor. Bu anlamda Anadolu 
Bursiyerleri Programı, sadece benim için değil 
gelecek nesiller için de büyük bir umut ışığı.

Koç Üniversitesi’nde hayallerin sınırı yok. Öğrenci 
kulüplerinden sportif aktivitelere, akademik imkânlara 
kadar her şeye ulaşmak mümkün. Lisede oynadığım 
masa tenisine devam ettim burada ve okul takımına 
girdim. Okuduğum bölümün, ülkeme hizmet 
vermem ve kendimi en iyi şekilde ifade etmem 
için ideal olduğunu düşünüyorum. Okulumuzun 
akademik imkânları, bu yolda benim en büyük 
yardımcım durumunda. Ülkemizde birçok hukuksal 
sorunla karşı karşıyayız ve bilinçli bir vatandaş 
olarak bunlara kayıtsız kalmamam gerektiğinin de 
farkındayım. Hayallerime ulaşmam için bana bu 
kadar imkân sunan iyi kalpli insanların bulunduğunu 
bilmek gerçekten mutluluk veriyor. Umarım bu 
programın bağışçıları gibi bir gün ben de öğrencilere 
destek verebilirim. Anadolu Bursiyerleri Programı’nda 
emeği geçen herkese teşekkürler.

Muhammet Mirsat Arslan, Samsun  
Hukuk  
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, sadece 
benim için değil gelecek nesiller için de 
büyük bir umut ışığı.

Lise yıllarımda tiyatroyla ilgilendim. Öncesinde 
İzmit’te yolum Kocaeli Şehir Tiyatroları’yla kesişti. 
Sonrasında da Tiyatro Okulu’nda gördüğüm eğitimle 
beraber Genç Sahne’de yer aldım. O zaman ne kadar 
çok “iyi ki” dediğim anılar biriktirdiğimi fark ettim ama 
dahası lazımdı. Ertesinde de ben ve hayallerim, tam 
kadro Koç Üniversitesi’ne geldik.

Koç Üniversitesi ile birbirimizi artık az çok biliyoruz. 
Burada “Ne istiyorsan buyur gel, onu yap!” işleyişi 
olduğundan öğrenciler tarafından oturtulmuş şahane 
bir düzen mevcut. Bu düzende Koç Oyuncuları’yla 
tanıştım, ardından Oda Tiyatrosu Festivali’ne 
katıldım ve “En Kısa Zamanda Görüşmek Üzere… 
Sevgiler” adlı oyunu yazıp sahneledim. Sevgi 
Gönül Tiyatro Günleri’nde “Bahar Noktası”nda yer 
aldım. Önümüzdeki haftadan itibaren de KURadyo 
kapsamında, GIY-BET adlı radyo programına 
başlayacağım.

Bana umut olan Anadolu Bursiyerleri Programı, 
hayatımda nice iyi ki’lere şans verdi. Kendi 
kendine samimiyetle “Ne yapmak istiyorsun?” diye 
soramadığın bir eğitim sisteminde ben “Üretmek 
istiyorum!” dedim. Hareket ettikçe çabalamaya, 
çabaladıkça hayal etmeye başladım ve “Hayatımın 
neresinde olursam olayım, sanat bende bir yerlere 
ilişsin, sinsin!” dedim. Bizim gibi hayalleri, heyecanları 
ve daha nice umutları olan gençlere verilen bu şansı 
sağlayan tüm bağışçılara ve Koç Üniversitesi’ne 
teşekkür ederim.

Şevval Balkan, Kocaeli  
Medya ve Görsel Sanatlar  
Koç Üniversitesi Bursiyeri  

‘Ne yapmak istiyorsun?’ diye sormayan bir 
eğitim sisteminde ben ‘Üretmek istiyorum!’ 
dedim.
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Lisede uzun bir süre boyunca bir meslek hedefi 
koyamadım kendime. Yaşadığım ortam, çevremdeki 
insanlar sürekli fikir değiştirmeme neden oluyordu. 
Karar verme aşamasını sürekli erteledim. Daha sonra 
Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberdar oldum. 
Başlangıçta kabul edileceğimi pek düşünmemiştim 
ama Koç’ta 24 Saat Programı’na katılmam bile 
kendime güvenmemi sağladı. Bu programda 
bölümler hakkında edindiğim bilgiler ve deneyimler 
ileride severek yapıp başarılı olabileceğim mesleğin 
endüstri mühendisliği olduğunu bana gösterdi. 
Koç Üniversitesi’nin bu sıcak ortamını tanıma fırsatı 
buldum.

Anadolu Bursiyeri olmaya hak kazandığımı öğrenince 
ailem de en az benim kadar mutlu oldu. Çünkü onlar 
da benim için en iyisinin Koç Üniversitesi olduğunu 
biliyorlardı. Anadolu Bursiyerleri Programı, burayı 
diğer üniversitelerden ayıran en önemli özelliklerden 
biri. Bu program sadece ders çalışan, test çözen veya 
derece yapmak zorunda olan öğrencileri değil sosyal 
anlamda da kendini gösterebilecek, toplumda başarılı 
birer birey olabilecek gençleri ülkeye kazandırmayı 
amaçlıyor.

Koç Üniversitesi benim için özgürlüğün ve 
hayallerin anahtarı gibi… Burada olmak istediğim 
gibi davranabiliyorum ve tamamen kendi kararlarım 
doğrultusunda her türlü organizasyonda yer 
alabiliyorum. Bu programa katkısı olan herkese 
minnettarım. Umarım Anadolu Bursiyerleri Programı 
her yıl daha da gelişerek 81 ilde de aktif hale gelir ve 
daha nice başarılı insan topluma kazandırılır. 

Aslen Kahramanmaraşlıyım fakat liseyi Gaziantep 
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi’nde yatılı olarak okudum. 
Şu an, çok arzu ederek geldiğim Koç Üniversitesi’nde 
Hukuk Fakültesi’nde okuyorum. Hayalinizdeki 
bölüm ne olursa olsun Koç Üniversitesi’nde ilginiz 
dahilinde birçok şey bulabilir, yeni şeyler keşfedip 
farklı alanlarda da kendinizi geliştirebilirsiniz. 
Mesela ben merak ettiğim için Dans Kulübü’ne 
gittim ve çok çeşitli danslarla tanıştım. En azından 
meraklarımı giderme, fikir edinme imkânı buldum. 
Koç Üniversitesi, sosyal ve akademik açıdan birçok 
kulüp, etkinlik ve alanında uzman kişilere ev sahipliği 
yapıyor. Ben de bu etkinliklerin çoğuna katılarak 
akademik ve sosyal hayata dair önemli tecrübelere 
sahip kişilerin fikirlerinden yararlanıyorum; geleceğim 
hakkındaki düşüncelerimi şekillendirme ve gözden 
geçirme imkânına sahip oluyorum. Burada her alana 
hitap eden geniş sosyal aktivite yelpazesi hayatın 
her alanında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Bu da 
önyargılarımızı yok ediyor ve en önemlisi hayata 
bakış açımızı genişletiyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, bu güzel ortamda 
bulunmamı sağlayan ve giderek daha çok 
güçlenmesini umduğum bir program. Burada birçok 
fırsat içinde eğitim görmemi sağlayan burs verenim 
Collezione’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum 
ki bu programla bize bu imkânları sağlayan 
bağışçılarımız daha da artar ve Koç Üniversitesi’nin 
sunduğu fırsatlara sahip olmayı hak eden daha fazla 
kişiye ulaşabilir. 

Ecenur Baloğlu, Gaziantep  
Endüstri Mühendisliği  
Erdemoğlu Holding Bursiyeri  

Cüveyriye Bekar, Kahramanmaraş  
Hukuk  
Collezione Bursiyeri  

Koç Üniversitesi benim için özgürlüğün ve 
hayallerin anahtarı gibi…

Koç Üniversitesi’nin her alana hitap eden 
geniş sosyal aktivite yelpazesi hayatın her 
alanında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
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Hedeflediklerimin oldukça altında gelen sınav 
sonucumdan sonra, Koç Üniversitesi’nin sunduğu bu 
fırsat tekrar motive olmamı sağladı. İlk dönemimin 
sonunda Anadolu Bursiyerleri’ne tanınan staj 
imkânları sayesinde iş hayatını erkenden gözlemleme 
ve deneyimleme şansına eriştim. İşletme Bölümü’nün 
beni en çok heyecanlandıran özelliklerinden biri 
çalışma alanının çok geniş olması. İleride yönetim 
danışmanlığı ve pazarlama konusunda uzmanlaşmak 
istediğim için akademik hayatım boyunca bu alanda 
karşıma çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışacağım. 
Daha bölümdeki ilk yılım olmasına rağmen kariyer 
anlamında kendimi geliştirebileceğim pek çok fırsat 
yakaladım. Burada bizlere sunulan sayısız olanak 
sayesinde kariyerimde iyi bir noktaya yükseleceğime 
şimdiden eminim.

Anadolu Bursiyerleri Programı, akademik başarının 
sınav sisteminde tek ölçüt olmaması gerektiğini 
ülkemizde temsil eden ilk ve tek program. Koç 
Üniversitesi’nin ülkemizdeki diğer üniversitelere 
her anlamda örnek olmasını istediğim gibi, pek 
çok gencin akademik ve sosyal gelişimlerini bu 
özgür düşünce ortamında tamamlayabilme fırsatını 
yakalayabilmesini umuyorum. Beni hayallerime 
taşıyacak bu basamak sayesinde ileride ben de 
ideallerini gerçekleştirmeleri için başkalarına katkıda 
bulunmak istiyorum. Eğitime gönül vererek bizlere 
bu imkânları sağlayan tüm bağışçılarımıza ve bu 
güzel programın mimarları olan Kurumsal İlişkiler ve 
Kaynak Geliştirme Ofisi’ne kocaman teşekkürler. 

İstediğim üniversite ve bölüme tam burslu olarak 
girmeyi düşünürken açıklanan sınav sonuçları benim 
için kötü bir sürpriz oldu. Hayallerimin ellerimden 
alındığını düşünürken, karşıma 2011 yılında kök salmaya 
başlayan bir çınar çıktı. Bu çınar, bugün tam 232 
fidanıyla dokunabildiği kadar yaşama dokunuyor ve o 
yaşamlar için bir dönüm noktası oluyor; öğrencilere 
hayallerine erişebilmeleri için fırsat tanıyor. Bu yüzden 
bu satırları okuyan adaylara bir mesajım var: Ne olursa 
olsun hayallerinizin yakasından tuttuğunuzda ellerinizi 
geri çekmeyin, çünkü hayaller gerçekleştirilmeyi bekler.

Koç Üniversitesi’ne geldiğinizde size sadece 
hayallerinize erişmek kalıyor. Nerede olacağınız 
isteklerinize ve yeteneklerinize bağlı. Koç 
Üniversitesi’nin kültürüyle yetişerek evrensel bir dünya 
vatandaşı olma yolunda sunulan fırsatlar, kulüplerle 
desteklenerek kendinizi geliştirmenizi sağlıyor. 
Bu fırsatlar sadece kariyer üzerine odaklanmakla 
kalmıyor, çoğu sosyal aktiviteyi de önünüze seriyor. 
IEEE ve Girişimcilik kulüplerinin yönetim kurullarında 
yer alıyorum. Bu kulüplerde aktif olarak görev 
almak bana çok şey kazandırıyor. Anadolu Bursiyeri 
olmak, hayallerime uzanan merdivende yükselirken 
perspektifimi genişleten imkânlara sahip olmak, bu 
yolda yalnız yürümemek anlamına geliyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, ders dışındaki başarıların 
da önemli olduğunu bizlere hatırlatan ve hayallerinin 
yakasını bırakmayan öğrencilere sunulan eşsiz bir 
fırsat. Coca-Cola İçecek’e ve tüm bağışçılarımıza 
teşekkürlerimi iletiyorum. 

İrem Bekar, Zonguldak  
İşletme  
Erdemir Bursiyeri  

Mehmet Samed Biçer, Niğde  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Coca-Cola İçecek Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde bizlere sunulan 
sayısız olanak sayesinde kariyerimde iyi bir 
noktaya yükseleceğime eminim.

Hayallerinizin yakasından tuttuğunuzda 
ellerinizi geri çekmeyin, çünkü hayaller 
gerçekleştirilmeyi bekler.
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Samsun Fen Lisesi’nden mezun oldum. Sonrasında 
kendimi Koç Üniversitesi’nde buldum. Lise yıllarımda 
matematik ve fiziğe olan ilgimi bu üniversitede 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü seçerek 
devam ettirdim. Koç Üniversitesi herkesin kendini 
önce kaybedip sonra yeniden bulduğu bir dünyaya 
açılan kapı. Her kültürü, her fikri içinde barındıran 
bu güzel kapıdan içeri girebilmek, benim için tarif 
edilemez bir mutluluktu. Koç Üniversitesi sadece 
akademik eğitim veren bir kurum değil aynı zamanda 
sosyal yaşantınızı da geliştiren bir yer. Burası çok 
sayıda öğrenci kulübü barındıran, istediğiniz kulübe 
katılabildiğiniz, kendi öğrenci topluluğunuzu 
kurabildiğiniz özgür bir dünya.

Koç Üniversitesi’nin bize yarattığı bu imkânlar ve 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde bu özgür 
havayı soluyabilmemiz büyük bir şans. Bu program, 
sınavda birkaç soru kaçırdık diye öğrencileri eleyen 
sınav sitemine karşı gelerek dinleyen, değer veren, 
kısacası bizlere şans bahşeden bir program. Koç 
Üniversitesi artık benim yerim, yurdum, okulum, 
resim atölyem, arkadaşlarımla oturup çay kahve 
içtiğim mekan. Bu güzel dünyada gözlerimi yeniden 
açma fırsatı yaratan bağışçım Arçelik’e, diğer tüm 
bağışçılarımıza ve Koç Üniversitesi’ne teşekkür 
ediyorum.

Koç Üniversitesi çok uzun süredir olmak istediğim 
yerdi, çünkü burada özellikle diğer tıp fakültelerinin 
aksine aynı anda farklı disiplinlerle çalışabileceğimi, 
daha yaratıcı ve üretken olarak yetişebileceğimi 
ve donanımlı kampüsümüz sayesinde çok çeşitli 
aktivitelere katılabileceğimi biliyordum. İlk sene 
Hazırlık Programı’nda olsam da katıldığım seminerler 
ve izleme fırsatı bulduğum ameliyatlar sayesinde 
tıp için de hazırlık yaptım. Okuldaki ilk senemde 
arkadaşlarımla daha önce de profesyonel olarak 
ilgilendiğim Satranç Kulübü’nü kurduk ve üniversiteler 
arası organizasyonlarda okulumuzu temsil ettik. Bunun 
yanında okuldaki tiyatrolara, konserlere, festivallere 
ve kulüplerin düzenlediği çeşitli aktivitelere katıldım. 
Hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden 
miniklerin imkânsız olarak düşündükleri hayallerini 
gerçekleştirmeyi hedefleyen Hayalimi Paylaş Projesi’ne 
de katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ayrıca Dağcılık 
Kulübü’nün aktif bir üyesiyim.

Sabahları mutlu bir şekilde “İyi ki buradayım.” 
diyerek uyanmamı sağlayan Anadolu Bursiyerleri 
Programı, tek tip sınav sisteminin oluşturduğu 
boşlukları doldurarak eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlıyor. Bağışçılarımız bizlere hayalini kurduğumuz 
geleceğin kapılarını açan anahtarı vermekle kalmıyor, 
aynı zamanda her zaman yanımızda olduklarını 
da hissettiriyorlar. Bu program kaliteli bir eğitim 
imkânı sunmanın yanı sıra, bizleri yaşam boyu sahip 
olacağımız ikinci bir aileyle tanıştırıyor. Amerikan 
Hastanesi’ne ve bu programa destek veren tüm 
bağışçılara teşekkürlerimi sunuyorum. 

Nil Burumoğlu, Samsun  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Arçelik Bursiyeri  

Kardelen Cemhan, Denizli  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Koç Üniversitesi herkesin kendini önce 
kaybedip sonra yeniden bulduğu bir 
dünyaya açılan kapı.

Bağışçılarımız bizlere hayalini kurduğumuz 
geleceğin kapılarını açan anahtarı 
veriyorlar.



68

2014 Bursiyerlerimiz

Tıp Fakültesi’nin yoğun ders programı ve 
rekabet ortamıyla hayatıma kattığı değerlerden 
memnunum. Burada düşüncelerimin olgunlaştığını 
hissedebiliyorum; en büyük kazancım ise zamanımı 
verimli kullanmayı öğrenmek oldu. Gün içerisinde 
dersler bittikten sonra vaktimi akademik araştırmalara 
ayırıyorum. Profesyonel bir hekim olmak için, güçlü 
bir teorik temelin yanında akademik araştırmalar 
da bir o kadar mühim. Ayrıca sosyal aktivitelerle 
hayatımı renklendirmeye de dikkat ediyorum. Geçen 
dönem bir parçası olduğum Dağcılık Kulübü’nde 
doğa tutkumu keşfettim. Hafta sonları katıldığım 
kamplarda, tırmanış faaliyetlerinde ve yürüyüşlerde 
akademik yorgunluğumu atıyorum.

Bütün bu imkânlardan Anadolu Bursiyeri olarak 
faydalanabildiğim için çok şanslı olduğumu 
düşünüyorum. Bu program sayesinde akademik 
başarımızı artırırken kendimizi çeşitli alanlarda 
geliştirebileceğimizin farkına vardım. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, geleceğe ışık tutan gençlere bir 
şans verdiği için diğer üniversitelere de emsal olmalı. 
İleride sıradan bir doktor değil; bir araştırmacı, işinin 
erbabı, tanınan ve parmakla gösterilen sanatkâr bir 
hekim olmayı hayal ediyorum. Koç Üniversitesi bu 
hayalimi gerçekleştirmek için doğru adres. Eğitimin 
elinden tutarak ülkemizin geleceğini aydınlattıkları 
için burs verenlerimize minnettarım. Sağlığın, barışın 
ve birlikteliğin hem ülkemizde hem de dünyada yok 
olmaması tek temennim. 

Çok küçük yaşlarımdan beri bilgisayar yazılımları 
ve yeni teknolojilere meraklıydım; tereddütsüz 
bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Koç 
Üniversitesi bu alanda en derin teorik ve pratik 
bilgileri öğrenebileceğim yer. Özellikle geleceğin 
teknolojilerini düşündüğümde çalışabileceğim alanlar 
beni daha da heyecanlandırıyor.

Burada geçen bir yıla baktığımda hem akademik 
hem sosyal alanda çok daha farklı bir noktada 
olduğumu görüyorum. Girişimcilik Kulübü, IEEE 
gibi okulumuzun en aktif kulüplerinde birçok 
organizasyonun parçası oldum; çeşitli sorumlulukları 
severek üstlenmenin bana neler kazandırdığını 
gördüm. Şu an akademik asistanlık da yapıyorum. 
Koç Üniversitesi’nde kendime kattığım her değerin, 
her bilginin arkasında Anadolu Bursiyerleri Programı 
var.

Anadolu Bursiyerleri Programı, yıllarca süren 
çalışmalarımızı birkaç saatlik tek yönlü sınavlarla test 
edebileceğini iddia eden eğitim sistemimizin aksine; 
çok yönlülük vurgusuyla, kendimize kattığımız 
değerlere, bireysel yeteneklere ve ilgi alanlarımıza 
da önem veriyor. Hayallerinin peşinden koşmak 
isteyen öğrenciler için beş yıldır başarıyla devam 
eden bu programın daha fazla kişiye ulaşması en 
büyük isteğim. Geleceğe umutla bakmamı sağlayan 
Koç Üniversitesi’ne, bağışçım Reysaş Holding’e ve 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek veren tüm 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. 

Merve Çapacı, Erzurum  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Zafer Çavdar, Sinop  
Bilgisayar Mühendisliği  
Reysaş Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde düşüncelerimin 
olgunlaştığını hissedebiliyorum; en büyük 
kazancım ise zamanımı verimli kullanmayı 
öğrenmek oldu.

Koç Üniversitesi’nde kendime kattığım her 
değerin, her bilginin arkasında Anadolu 
Bursiyerleri Programı var.
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Belirlemiş olduğum ders programı doğrultusunda 
başarılı bir dönem geçireceğime inanıyorum çünkü 
Koç Üniversitesi’nde sadece akademik hayatta 
değil, günlük hayatta da kullanabileceğim bir eğitim 
alıyorum. Geçen dönem Hazırlık Programı’nı bitirdim 
ve Mısır’da kadın haklarıyla ilgili bir sorumluluk 
projesinde yer aldım. Proje kapsamında gerek 
yapmış olduğum sunumlarda gerekse de insanlarla 
kurduğum iletişimde çok daha başarılı olduğumu fark 
ettim; öğrendiklerimin kitaplardaki bilgilerle sınırlı 
kalmadığını anlamak beni çok mutlu etti. Gördüğüm 
eğitimi uygulamak, bana özgüven kazandırdı. Bunun 
yanı sıra, okulumda kendi ilgi alanım doğrultusunda 
birçok sportif aktiviteye katıldım.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın birkaç üniversiteye 
örnek olduğuna şahit olduktan sonra ne kadar titiz, 
yararlı ve teşvik edici olduğunu bir kez daha fark ettim. 
Bize hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı verdiği için 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın çok özel olduğunu 
düşünüyorum. İnsanlığa, ülkesine ve kendisine yararlı 
bireyler olmak isteyen bizler; bu programla olmak 
istediğimiz her şeye birkaç adım daha yakınız.

Anadolu Bursiyerleri Programı kan bağı olmaksızın 
kocaman bir aile olabileceğimizin ispatı. Bizler, 
program koordinatörlerimiz ve kıymetli bağışçılarımız 
mutlu bir ailenin parçalarıyız. Giderek büyüyen 
ailemizde yer almayı düşünen herkes için yerimiz 
hazır. 

Küçüklüğümden beri içimde bitip tükenmek bilmeyen 
bir eğitim heyecanı barındırıyorum. 12. sınıfa 
geldiğimde mecburen sınav gerçeğiyle yüzleştim. Bu 
sınavı amaçlarıma ulaşmakta bir araç olarak gördüm. 
YGS ise heyecanımı bir sene sonrasına saklamamı 
öğütlüyordu. Neyse ki lambadan o cin çıktı ve karşıma 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın tanıtım kitapçığını 
koydu. Bu program sayesinde ülkemizde bana en iyi 
eğitimi verebilecek yerde; Koç Üniversitesi’ndeyim. 
Eğitimimi tamamladıktan sonra Nöropsikoloji alanında 
uzmanlaşmak, insanlığın ihtiyaçlarına çözüm getirecek 
çalışmalar yapmak istiyorum. Bu okulun öğrencisine 
Koç Üniversitesi’nde olduğunu fark ettiren bir özelliği 
akademik yetkinliğiyse, diğeri de öğrenci kulüpleri. 
Geçtiğimiz yıl okulumuzda birincisi düzenlenen 
Psikoloji Günü’nde görev alarak birbirinden farklı 
alanlardan akademisyenlerle tanışma fırsatı bulmuştum. 
Bu yıl Çevre Topluluğu’nun gönüllü lideri oldum. 
Bölümümde ve kulübümde yepyeni etkinlikler 
düzenlemek için sabırsızlanıyorum. Gün geçtikçe 
hayallerime ve amaçlarıma daha da yaklaşıyorum.

Benimkinden çok daha zor hayatların olduğunun 
farkındayım. Amacım, bu hayatları bulup onlara 
yanlarında olduğumu hissettirebilmek, günü gelince 
bu programda bağışçı olarak yer alabilmek. Her zaman 
varlığıyla bana destek olan anneme, tüm imkânlarıyla 
arkamda duran babama, katılımlarıyla hayatımızı 
değiştiren bağışçılarımıza ve hiçbir karşılık beklemeden 
iyilik yapan insanların olduğunu fark etmemi sağlayan, 
beni aile sıcaklığıyla karşılayan Cankut Bagana’ya ve 
Onur Air’e teşekkür ediyorum. 

Berfin Çetin, Gaziantep  
Medya ve Görsel Sanatlar  
Atlasjet Bursiyeri  

Candan Çetin, Çanakkale  
Psikoloji  
Onur Air Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı kan 
bağı olmaksızın kocaman bir aile 
olabileceğimizin ispatı.

Amacım, hayatını zorluklarla sürdüren 
insanlara destek olabilmek için Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nda bağışçı olarak 
yer almak.
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Lise hayatım boyunca yapmam gerekeni yapmaya 
çalıştım, ne fazlasını yapmak için uğraştım ne 
de bunları eksik olarak yaptım. Zaman daralınca 
çalışmaya başlayanlardan olmadım. Sınav yaklaştıkça 
çalışma tempom arttı ve düzenli çalışmamı 
sürdürdüm. Sonunda istediğim başarıyı elde ettim ve 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde istediğim 
bölüme yerleştim. Lise hayatı boyunca gitmek 
istediği üniversite ve okumak istediği bölüm belli 
olan, bu hedef uğruna çalışmalarını sürdüren bir 
öğrenci için bu program bulunmaz bir nimet.

Programa kabul edildiğimi öğrendiğim zamanki 
sevincim kelimelerle anlatılamaz. Hem ben hem ailem 
hem de çevremdekiler çok sevindi. Lise döneminde 
yapılan üniversite gezileri sayesinde Koç Üniversitesi’ni 
görme ve üniversite hakkında bilgi alma imkânım 
olmuştu. İlk olarak mimarisi ve çevresi hakkında olumlu 
fikirlerim oluştu, daha sonra eğitim kalitesi hakkında… 
Biraz araştırma yaptıktan sonra “Ben bu üniversitede 
okumalıyım.” diye kararımı verdim.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç 
Üniversitesi öğrencileri arasındayım. Bizlere destek 
veren bağışçılarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bu 
programın sunduğu avantajlardan biri de gelecekteki 
iş hayatınız için üst düzey yöneticilerle bağlantı 
kurmanıza yardımcı olması. Bağışçılarımıza çok 
teşekkür ediyorum. Umarım onların bağışlarıyla 
yetişen bu gençler, bir gün onların yerini alır ve onlar 
gibi genç nesillere umut olmaya devam ederler. 

Dördüncü sınıfa başlarken Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları’na girdim ve liseyi bitirene kadar eğitimime 
orada devam ettim. Okul hayatım boyunca tenis, 
basketbol, yüzme gibi sporlarla ilgilendim. Dört 
sene boyunca saksafon çaldım, okulumuzun Robot 
Kulübü’nde görev aldım. Robot takımımla beraber 
yurt dışında ve Türkiye’de birçok yarışmaya katılarak 
ödüller aldık. Üniversite sınavına hazırlık dönemi 
benim için çok yorucu bir sene oldu. Sonucum 
beklediğim gibi, hatta beklediğimden biraz daha iyi 
geldi.

Darüşşafaka’dan Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
katılan ve Koç Üniversitesi’nde okumaya başlayan 
öğrenciler aracılığıyla bu programdan haberim 
oldu. Programa kabul edildiğimi öğrendiğimde 
çok sevindim. Üniversite sınavı sürecinin sonunda 
bittiğini ve en çok istediğim üniversite ile bölüme 
girdiğimi anladım. Ailem sonucumdan çok memnun 
olduğunu, benimle gurur duyduğunu söyledi.

Anadolu Bursiyerleri Programı çölde bulunan bir 
vaha gibi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
yetenekli, başarılı ve fırsat eşitliği konusunda sıkıntı 
yaşayan birçok öğrenci için muhteşem bir olanak. 
Mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi’nde aldığım 
eğitimle çok güzel yerlere geleceğime ve başarılı 
bir birey olacağıma dair şüphem yok. Bu programı 
destekleyen tüm bağışçılara böyle önemli ve yararlı 
bir programı destekledikleri için minnettarım. 

Osman Doğuhan Çiftçi, Balıkesir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Tofaş Bursiyeri  

Onur Çolakel, İstanbul  
İşletme  
Koç Üniversitesi Bursiyeri  

Burs verenlerin desteğiyle yetişen bu 
gençler, bir gün onların yerini alacak ve 
onlar gibi genç nesillere umut olmaya 
devam edecekler.

Anadolu Bursiyerleri Programı çölde 
bulunan bir vaha gibi. Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen birçok öğrenci için 
muhteşem bir olanak.
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Sadece sıradan bir doktor değil aynı zamanda 
çok yönlü bilim insanları ve hekimler yetiştirmeyi 
amaçlayan, öğretim kadrosuyla olduğu kadar 
sağladığı araştırma imkânlarıyla Türkiye’deki en iyi 
tıp eğitimini veren kurumlar arasında çok çabuk yer 
edinen bir fakülte, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi. 
Doktor olmaktan çok cerrah olmayı istediğim için 
bu okulun benim için en doğru yer olduğunu 
düşünüyorum. Beyin cerrahisinde uzmanlaşmak 
istiyorum ama eğitimimin o kadar başındayım ki bu 
fikrim zamanla değişebilir.

Koç Üniversitesi, akademik anlamda gelişmemi ve 
farkındalığımın artmasını sağladı. Öğrenci kulüpleri ve 
etkinlikleriyle de zengin bir üniversite burası. Geçen 
sene birçok etkinliğe katıldım ve çoğu organizasyonda 
görev almaya çalıştım. Bir sosyal farkındalık projesi 
olan Yaşayan Kütüphane’nin organizasyonunda 
aktif olarak görev aldım, Tıp Kulübü’nün projelerine 
katıldım; arkadaşlarımla vakit geçirmeyi de 
unutmadım.

Anadolu Bursiyerleri Programı, böyle bir üniversiteye 
gelmenizi sağlayan en güzel yol. Sizi bir sonuç 
belgesinden daha fazlası olarak gören ve ne 
düşündüğünüzle, hatta ne hissettiğinizle ilgilenen 
bir program. Programın gelişmesine katkı sağlayan 
herkes, bizimle samimiyetle ilgileniyor ve bizleri 
notlarımızdan çok daha fazlası olarak görmeye devam 
ediyor. Bana bu fırsatı verdiği için Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na ve bağışçım Anadolu Grubu’na çok 
teşekkür ediyorum. 

Üniversite sınavına hazırlanırken son yılımı çok 
verimli geçirip iyi bir derece çıkardım. Ancak bu, Koç 
Üniversitesi’nde burslu okumam için yeterli değildi. 
Bu program olmasaydı Koç Üniversitesi’nde okumak 
benim için bir hayalden öteye gidemeyecekti. 
Sınav karmaşası içinde “Neden onlardan biri ben 
olmayayım?” dedim ve başvurumun ardından kabul 
edildim.

Koç Üniversitesi’nde yoğun ve keyifli bir tempoda 
buluyorsunuz kendinizi. Burada istediğiniz her alanda 
gelişmeniz mümkün. Okula gelir gelmez katıldığım 
IES’te bu yıl proje koordinatörlüğü yapmaya başladım. 
Bu görev iş hayatımda ihtiyaç duyacağım birçok 
özelliği kazanmamı sağladı. Dağcılık, dalış ve eskrim 
eğitimi de almak istiyorum. Bu okulda hepsini yapacak 
fırsatım var. Hayal etmenin, keşfetmenin, özgürlüğün 
sınırının olmadığı bir dünyada yani Koç Üniversitesi’nde 
yaşamak gerçekten çok keyifli.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bana kattığı en 
güzel şeylerden biri de bağışçımla kurduğum ilişki 
oldu. Tanıştığımızdan beri beni ilgiyle dinleyen, 
tavsiyeye ihtiyacım olduğunda danışabileceğim 
birileri var artık hayatımda. Anadolu Bursiyerleri 
Programı; öğrencileri yalnız akademik başarılarıyla 
değil, bir bütün olarak değerlendiriyor. Umarım 
Türkiye’de birçok kuruma öncülük ederek benim 
gibi birçok gencin hayatına dokunur. Bana sağladığı 
imkânlar için Açı Okulları ailesine teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Elif Demirtaş, Kocaeli  
Tıp  
Anadolu Grubu Bursiyeri  

Hilal Doğru, Uşak  
Endüstri Mühendisliği  
Açı Okulları Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
gelişmesine katkı sağlayan herkes, 
bizimle samimiyetle ilgileniyor.

Hayal etmenin, keşfetmenin, özgürlüğün 
sınırının olmadığı bir dünyada yani Koç 
Üniversitesi’nde yaşamak gerçekten çok 
keyifli.
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Endüstri mühendisliği lise boyunca hayalini 
kurduğum bir bölümdü. Bunun ne kadar doğru bir 
karar olduğunu, aldığım dersler sayesinde daha iyi 
anlıyorum. Ancak tabii ki her şey akademik hayat 
değil. Koç Üniversitesi’nin sınırsız sosyal imkânları 
ve değişik kulüpleri sayesinde kendimi birçok alanda 
geliştirme imkânı buldum. Buz pateni sporuyla 
ilgilenme şansı yakaladım; IES sayesinde kariyerimin 
temellerini daha hazırlık okurken attım.

Anadolu Bursiyerleri Programı, YGS-LYS’nin her 
şey demek olmadığını, puanların seçiminizi 
etkilemediğini gösteren bir program. Eğitimde fırsat 
eşitliği sağlayan ve Anadolu’nun dört bir köşesinden 
gelen öğrencilere kapısını açan bu program 
sayesinde Koç Üniversitesi benim için hayal olmaktan 
öteye geçti.

Kariyer planlarım arasında ülkemde belli bir başarıya 
ulaştıktan sonra yurt dışına açılmak ve kendimi 
orada da ispatlamak var. Tabii hayallerim sadece 
kariyerden ibaret değil. İleride bağışçılarımız gibi ben 
de bu programa elimden geldiğince destek vermek 
istiyorum. Ayrıca bağışçıma ve tüm bağışçılarımıza, 
bu kadar çok öğrencinin hayallerinin gerçeğe 
dönüşmesini sağladıkları ve hem başarılı hem de çok 
yönlü bireyler olarak yetişmemize destek oldukları 
için teşekkürlerimi iletmek isterim.

Koç Üniversitesi’ndeki aile ortamı kendimi buraya 
ait hissetmemde büyük rol oynuyor. Aynı zamanda 
Endüstri Mühendisleri Kulübü’nde (IES) Okul İçi 
Tanıtım Proje Lideri olarak aktif görev alıyorum. 
Derslerimden geriye kalan zamanlarda da kulüp 
aktivelerine katılıyorum. Bu aktivitelerin çeşitliliği 
sayesinde kişisel gelişimimdeki farkı şimdiden 
hissedebiliyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, mevcut sınav 
sistemine karşı bizlere farklı bir yol sunuyor. 
Hayatımıza büyük ölçüde yön vereceğimiz üniversite 
seçimimizde sadece bir sınava bağlı kalmaksızın 
hayatımız boyunca edindiğimiz birikimlere de 
değer veriyor. Sadece akademik bilgimizi değil aynı 
zamanda yaptıklarımızı ve yapabileceklerimizi de 
değerlendiriyor. Hedeflerimize ulaşmamız için bir 
basamak görevi üstleniyor. Aynı zamanda günden 
güne kendimizi her alanda geliştirebilmemiz 
ve geleceğimize istediğimiz doğrultuda yön 
verebilmemiz için bize fırsat sunuyor.

Dolu dolu bir yılımı geçirdiğim bu ortamda olduğum 
için kendimi çok şanslı hissediyorum. Koç Üniversitesi 
ailesinin bir parçası olmaktan çok memnunum. Bu 
programa destek veren bağışçılarımıza, bir şeyleri 
değiştirmek adına atılan bu adımın parçası oldukları 
için teşekkür ediyorum. 

Filiz Ekin Doğruer, Aksaray  
Endüstri Mühendisliği  
Alarko Eğitim Kültür Vakfı Bursiyeri  

Nazlı Durmaz, Trabzon  
Endüstri Mühendisliği  
Turcas Bursiyeri  

Bağışçılarımız hayallerimizi gerçeğe 
dönüştürürken hem başarılı hem de çok 
yönlü bireyler olarak yetişmemize destek 
oluyorlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı, 
hedeflerimize ulaşmamız için bir 
basamak görevi üstleniyor.



73

2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

Hayallerinin peşinden ancak yorulmadan 
koştuğunuzda başarılı olabilirsiniz. Koç Üniversitesi 
benim için ulaşılmaz bir hayaldi ama bende de 
bitmeyecek bir enerji vardı. Sınav sonucum geldiği 
zaman başarımı tam olarak ölçemeyecek bir sınav 
yüzünden hayallerimin uçup gitmesini izlemek 
istemedim. Anadolu Bursiyerleri Programı, göğe uçan 
hayallerimin ardından beni de göğe çıkardı. Başvuru 
sürecinden kabul sürecine kadar ayaklarım yere 
basmadı. Beni Koç Üniversitesi ailesinin parçası yapan 
bu program, daha yüzlerce öğrenciyi bu aileye katmak 
için hazır. Elinde bu kitapçık varsa ve hayallerinin 
peşinden koşuyorsan, durma!

Koç Üniversitesi’nde hayallerin sınırı yok. Buradaki 
hayatımın rehberi bu cümle oldu. MAVA Kulübü’ne 
katıldım ve MAVA Fest kapsamında birçok insanla 
tanıştım. Edebiyat Kulübü’nün yönetim kuruluna 
seçildim ve bu sene için planlar yapmaya başladık. 
Okuldaki birçok etkinliğe katılma fırsatı buldum. Koç 
Üniversitesi öğrenciler için sadece eğitim ve araştırma 
imkânı sunmuyor. Öğrencilerin kendini tanımasını da 
sağlıyor.

Bu aileye beni dahil eden bağışçıma ve bütün 
bağışçılara, rektörümüz Sayın Umran İnan’a, Anadolu 
Bursiyerleri Programı için emek veren herkese 
ve bütün Koç Üniversitesi ailesine teşekkürlerimi 
sunarım. Eğitimde fırsat eşitliğinin en somut adımı 
olan Anadolu Bursiyerleri Programı, aramıza katılacak 
yeni arkadaşlar ve bağışçılarla beraber genişlemeye 
devam edecek. 

Geçen sene aldığım İngilizce Hazırlık eğitimiyle hem 
İngilizcemi geliştirdim hem de Koç Üniversitesi’nin 
eğitim profesyonelliği ve uluslararası vizyonunu 
yakından deneyimledim. Yıllardır hayalini kurduğum 
Hukuk Fakültesi’ne adım atmaksa bambaşka bir 
heyecan. Aldığımız Çekirdek Program dersleri 
sayesinde kendimizi her alanda geliştirme imkânı 
bulabiliyoruz. Bu dersler, farklı ilgi alanlarına sahip 
öğrencileri ortak bir paydada buluşturuyor.
 
Koç Üniversitesi’nde, akademik imkânların yanı 
sıra sosyal olanakların bu kadar çeşitli ve çok yönlü 
olması sayesinde üniversite yaşamımı dolu dolu 
geçirebiliyorum. Şu anda IES’te tasarımlar proje lideri ve 
Çevre Topluluğu’nda aktif üye olarak görev yapıyorum. 
Ayrıca KUrikatür ve Ekopolitik kulüpleri üyesiyim. Work 
& Study Programı’yla geçen sene Mezunlar Derneği’nde 
çalıştım. Bu sayede, okulumuz mezunlarından meslek 
yaşantıları hakkında bilgi aldım ve kendimi geliştirme 
fırsatı yakaladım. Bu sene de aynı program sayesinde 
asistan öğrenci olarak çalışıyorum. Burada bir tiyatro 
ekibinde yer alma hayalimi de gerçekleştirmek adına ilk 
adımımı attım. Şeyler Sanat Topluluğu’nda operasyon 
koordinatörlüğü görevini yürütüyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, bana hayal etmeyi 
ve bunu gerçekleştirmek için yılmadan çalışmam 
gerektiğini öğretti. Bu program sayesinde yepyeni bir 
yaşama başladım ve kendimi her geçen gün büyüyen 
bir ailenin içerisinde hissediyorum. Bağışçılarımıza, bize 
hayallerimizi yaşattıkları için çok teşekkür ederim. 

Enes Ertürk, Karaman  
Medya ve Görsel Sanatlar  
Aras Kargo Bursiyeri  

Behiye Gökçeli, Denizli  
Hukuk  
Koç Üniversitesi Bursiyeri  

Koç Üniversitesi öğrenciler için sadece 
eğitim ve araştırma imkânı sunmuyor. 
Öğrencilerin kendini tanımasını da 
sağlıyor.

Koç Üniversitesi’ndeki akademik imkânların 
yanı sıra, sosyal olanakların çok yönlü olması 
sayesinde üniversite yaşamımı dolu dolu 
geçiriyorum.
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Koç Üniversitesi’nin tüm alanlarda Türkiye’nin en 
iyisi olduğu gerçeği hemen hemen herkes tarafından 
kabul ediliyor. Üniversitemizde Ekonomi Bölümü 
ise ayrı bir öneme sahip. Yüksek lisanslarını Harvard, 
Columbia, Northwestern gibi çok iyi okullarda 
tamamlamış akademisyenler bölümümüzün kalitesini 
ispatlıyor. Bu durum, planlarımı ve hayallerimi 
gerçekleştirmek için büyük bir fırsat.

Koç Üniversitesi’nin sağladığı geniş yurt dışı imkânları 
vesilesiyle lisans eğitimimin ardından yurt dışında 
yüksek lisans yapmayı hedefliyorum. Türkiye’deki 
eğitim sisteminde tüm öğrenciler için aynı koşulların 
ve eşit fırsatların var olduğunu söylemek mümkün 
değil. Anadolu Bursiyerleri Programı tam da bu 
noktada sorunları çözen, koşulları ve fırsatları herkes 
için dengeleyen avantajları sayesinde Türkiye’deki 
eğitim sistemi için bir ilaçtır, bir kilit açıcıdır.

Bağışçılarımızın sağladıkları katkılar Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın temelini oluşturduğu için 
bu katkılar programın koordinatörleri, mevcut tüm 
bursiyerler ve programa aday öğrenciler için çok 
büyük önem arz ediyor. Verdiği katkılardan ötürü 
bağışçım Erdemoğlu Holding’e, holdingin Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’na ve tüm 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın hedef kitlesi olan 
sınav hazırlığındaki öğrenciler, idealleri konusunda 
neredeyse hiç söz sahibi olamıyor. Üniversite sınavı 
dediğimiz hayat belirleyici olguya gece gündüz 
çalışıp birkaç saatte hayatımızı belirleyecek seçimler 
yapıyoruz. Lisede Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
karşılaştığım gün anlamıştım hayatımın bu programla 
çok büyük ölçüde yön değiştireceğini. Çünkü 
yaptığım projelere, katıldığım müsabaka, seminer 
ve eğitimlere önem veren, hayat görüşümü ve 
ideallerimi kriter alan bir programdı bu. Yoğun bir 
çabanın ardından programa kabul edildim.

Koç Üniversitesi’nde adını yalnızca kitaplarda 
görebildiğim akademisyenlerle tanıştım, liseden bu 
yana ilgilendiğim tiyatroya ilgimi devam ettirerek 
kulüp yönetim kuruluna girdikten sonra bir tiyatro 
oyununda rol aldım. Geleceğimi yönlendirmeye 
yönelik seminerlere katılıp hayat görüşümü 
şekillendirerek ideallerime daha sağlam adımlarla 
yürümeye başladım. Anadolu Bursiyerleri Programı 
kapsamında yapılan toplantılarda daha ilk yıldan 
staj teklifleri aldım. Şirket ve fabrika ziyaretleriyle 
kendi alanıma adapte olma gibi ayrıcalıklı fırsatlara 
eriştim. Hem tiyatro hem edebiyat hem de 
mühendislik bilimiyle aktif olarak ilgilenen biri 
olarak söylüyorum ki, Koç Üniversitesi kendinizden 
parçalar bulabileceğiniz ve bu parçaları korkusuzca 
hayata yerleştirebileceğiniz bir okul. Bu ayrıcalığı 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla en üst düzeyde 
deneyimlemekse tarifi olmayan bir duygu. 

Mustafa Gül, Adıyaman  
Ekonomi  
Erdemoğlu Holding Bursiyeri  

Mustafa Alpkan İncegön, Kayseri  
Makine Mühendisliği  
Parsan Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri sorunları çözen, 
koşulları ve fırsatları herkes için 
dengeleyen avantajlarıyla eğitim 
sistemimizde bir kilit açıcıdır.

Koç Üniversitesi kendinizden parçalar 
bulabileceğiniz ve bu parçaları korkusuzca 
hayata dökebileceğiniz bir okul.



75

2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

Hayallerim konusunda hep mütevazı davrandım, 
gözümü hiç yükseğe dikmedim. Ta ki lise son sınıfa 
gelene kadar... İlk günden hedefim Koç Üniversitesi 
oldu. Kendimi o şekilde şartladım ve bu uğurda 
çalıştım ancak geçirdiğim ameliyattan ötürü tüm 
cesaretimi kaybettim. Bu süreçte Anadolu Bursiyerleri 
Programı’ndan haberdar oldum ve şansımı bu yönde 
denedim. Şimdi Koç Üniversitesi’ndeyim. Bu okul, 
umudumu kaybettiğimi sandığım anda bana elde 
edemeyeceğim bir fırsat sundu.

Geçen sene okulun her türlü sosyal ve kültürel 
faaliyetlerinden yararlanmaya çalıştım, Koç 
Üniversitesi’nde yapabileceğiniz şeylerin bir sınırı 
olmadığından sene bittiğinde kendimi hiçbir şey 
yapmamış gibi hissediyordum. Hep ilgi duyduğum 
sanatsal alanlara yönelmeye ve hayallerime adım 
adım yaklaşmaya başladım. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nda emeği geçen herkese ve kendi burs 
verenime, bana sundukları tüm bu fırsatlar için 
teşekkürü borç bilirim. Umarım ileride ben de bu 
onurlu sosyal sorumluluk projesinde rol alma imkânı 
bulurum. 

Her zaman kendime büyük hedefler koyup kendi 
sınırlarımı aşmaya çalıştım. Üniversite hayatımda 
da hedeflerimi ve sınırlarımı geliştirmek istiyordum. 
İşte tam bu noktada Anadolu Bursiyerleri Programı 
karşıma çıktı. Nasıl bir eğitim almak istediğimi 
belirlediğimde; hayallerimi gerçekleştirebileceğim tek 
yerin Koç Üniversitesi olduğunu anladım.

Ailemin destekleriyle sosyal bir çocuk olarak 
yetiştim. Yıllarca keman çaldım, tiyatro eğitimi 
aldım. Fakat sınavlar ilgi duyduğum sanattan 
ve yeteneklerimden beni alıkoydu. Burada Koç 
Üniversitesi Dans Festivali’nde iki gösteride sahne 
aldım. Gösterilere hazırlanma aşamasında ve 
sonrasında unutamayacağım deneyimler yaşadım. 
Bu yıl da dans sporları eğitimi alıyorum. Koç Üniversitesi 
Eğitim Topluluğu’nda ortaokul seviyesindeki öğrencilere 
gönüllü olarak ders veriyoruz ve onların sosyal 
faaliyetlerde bulunmalarını sağlıyoruz. Eğitimde fırsat 
eşitliği tanıyan böyle bir projenin içinde yer almak 
benim için çok önemli. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı hayatımın en iyi 
fırsatı olarak görüyorum. Bu program karşıma birçok 
fırsat çıkardı, kariyer planlarımın da kapısını aralamış 
oldu. Bağışçımla kurduğumuz ilişki bu programı 
benim için daha da anlamlı kıldı. Bağışçım Özaltın 
Holding’e, benim gibi birçok gence umut ışığı olan, 
programa destek veren ve programda emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi sunarım. 

Nezir Kalkan, İstanbul  
Medya ve Görsel Sanatlar  
Procter & Gamble Bursiyeri  

Simge Kavtelek, Samsun  
Hukuk  
Özaltın Holding Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, umudumu 
kaybettiğimi sandığım anda bana elde 
edemeyeceğim bir fırsat sundu.

Anadolu Bursiyerleri Programı karşıma 
birçok fırsat çıkardı, kariyer planlarımın da 
kapısını aralamış oldu.
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Kendimi bildim bileli sorumluluklarımı ve 
gerçekleştirmek istediklerimi minik bir kâğıt 
parçasına yazarım. Amaçlarımın ve hayallerimin 
elimdeki o kâğıt parçasında olmasından cesaret 
alırım. 9 yaşında elime kalemi alıp yapmam 
gerekenleri yazdığım günü hiç unutmuyorum. 
Beslenme çantamı evde unutmayacaktım ve geniş 
yakalı siyah kıyafetler giyen bir avukat olacaktım. 
Beslenme çantamı evde unutmaya devam etmem 
diğer yapmam gerekenlerin gerçekleşmesine 
engel değildi. Lise sonda, o kâğıt parçasından çok 
uzaktaydım ama nerede olmak istediğimi çoktan 
belirlemiştim. Koç Üniversitesi’ni kazanacaktım ve 
başarılı bir birey olacaktım.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla bu zorluğu 
aşabileceğimi biliyordum. Koç Üniversitesi’nde 
düşüncelerinizi elle tutulur bir kalıba koyabilmek 
için ihtiyacınız olan her şey mevcut. Ortaya attığınız 
işlenmemiş, çıkarma imkânı dahi bulamadığınız 
nice yetenek; organize edilen sosyal aktiviteler, 
konferanslar, kulüpler ve daha bambaşka olanaklarla 
şekillenip yeniden biçimleniyor. Ben, Edebiyat 
Kulübü’nde ve eKUal’da aktif olarak rol almaya 
çalışıyorum. Severek uğraştığım fotoğrafçılık için de 
KuShot’ın çalışmalarına katılmak planlarımın arasında.

Verdikleri sonsuz destek ve önümüze serdikleri tüm 
olanaklar için bağışçım, tüm bağışçılarımıza, Anadolu 
Bursiyerleri Programı ekibine, rektörümüze ve Koç 
Üniversitesi’ne teşekkürü borç bilirim. 

Liseden beri hayalini kurduğum ve ilgilendiğim 
alanları geliştirebilmek için doğru bir üniversite tercihi 
yapmam gerekiyordu. Sınav döneminde katıldığım 
Koç’ta 24 Saat Programı’yla benim için en doğru 
tercihin Koç Üniversitesi olduğuna karar verdim. 
Geçen yıl, öğrencilere sunulan sınırsız imkânların ve 
verilen eğitimin kalitesinin farkına vardım. Burada her 
öğrenci, farklı bir dünya ve herkes kendi dünyasında 
istediği gibi yaşayabilme özgürlüğüne sahip.

Okulumuzda yapılan tüm aktiviteler öğrencileri 
kaynaştırırken onlara yeni insanlarla ve ortamlarla 
tanışma imkânı sağlıyor. Ben de mühendislik alanında 
faaliyet gösteren IES ve IEEE kulüplerinde tanıtım 
komitelerinde görev alıyorum. Liseden beri ilgi 
duyduğum dans ve kick boks alanlarında eğitim 
almaya başladım.

Böyle bir ortamda eğitim almamızı ve kendimizi 
uluslararası bir yelpazede geliştirmemizi sağlayan 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na ve programa 
öncülük eden herkese teşekkür ediyorum. Benim 
isteğim, bu programın daha da büyümesi, daha çok 
sayıda özgür ve yaratıcı fikirlere sahip öğrencinin bu 
programa dahil edilmesi. Bana Koç Üniversitesi’nde 
okuma şansı veren burs verenim Hayat Kimya’ya da 
teşekkür ediyorum. Dileğim, yıllar sonra bu programa 
burs veren olarak katılmak ve geleceğe umutla bakan 
bireyler yetiştirmektir.

Sedanur Keleş, Erzurum  
Hukuk  
Aras Kargo Bursiyeri  

Mehmet Onur Kırteke, Malatya  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Hayat Kimya Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde düşüncelerinizi 
elle tutulur bir kalıba koyabilmek için 
ihtiyacınız olan her şey mevcut.

Koç Ünivesitesi’nde her öğrenci, farklı bir 
dünya ve herkes kendi dünyasında istediği 
gibi yaşayabilme özgürlüğüne sahip.
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Lise yıllarımda hızla gelişen nanoteknolojiyle 
ilgileniyordum. Makine mühendisliği okuyarak 
nanoteknoloji alanında ilerlemek istedim. Bu bölümü 
seçmemdeki diğer sebep, bölümün geniş etki alanı. 
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunları, kendi 
şirketlerini kurabiliyor, büyük şirketlerde üst düzey 
yöneticilik yapabiliyor veya Ar-Ge departmanlarında 
çalışabiliyorlar.

Koç Üniversitesi, kendinizi geliştirmeniz için her türlü 
olanağı sunuyor. Öğrenci kulüpleriyle daha önce 
yapmaya fırsat bulamadığınız etkinliklerde görev 
alabiliyorsunuz. Benim daha önce dağa tırmanmak 
gibi bir düşüncem olmamıştı ama Dağcılık Kulübü’yle 
karşılaşınca “Neden olmasın?” dedim. Bunun yanında 
KU Gönüllüleri aracılığıyla sosyal sorumluluk 
programlarında yer alıyorum. Okulda sürekli devam 
eden seminerler ve eğitimler derslerinize yardımcı 
olabiliyor, farklı bölümler hakkında fikir sahibi olmanızı 
sağlıyor ve sizi hayata hazırlıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, yarışa dayalı sınav 
sistemi içinde öğrencilere sosyal ve araştırmacı 
olmaları için bir fırsat sunuyor. Öğrencileri yalnızca 
sınav sonuçlarına göre değerlendirmiyor, onların 
birey olduklarını da görüyor ve onlara hak ettikleri 
eğitimi sunuyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
destek veren bağışçılara ve mevcut sınav sisteminin 
öğrenciler üzerindeki etkisini düşünerek, böyle emek 
gerektiren bir programı organize ederek başarıyla 
sürdüren Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak 
Geliştirme Ofisi’ne teşekkür ederim. 

Sayılarla uğraşmayı sevdiğim, sistemin ve çevrenin 
daha iyiye götürülmesi fikrini temel aldığı için 
endüstri mühendisliği okumaya karar verdim. 
Akademik olarak daha fazla bilgi sahibi olduğumda 
çift anadal yapmayı ve aklımda olan bazı projeleri 
hayata geçirmeyi istiyorum. Koç Üniversitesi’nde 
farklı ilgi alanlarına hitap eden birçok kulüp var ve 
hepsi size bir şey katıyor. Şu anda Ultimate Frisbee ile 
ilgileniyorum. Farklı alanlarla uğraşmayı sevdiğim için 
geçtiğimiz yıl okulun Münazara Kulübü’ne katıldım. 
Bu bana toplum önünde konuşurken nasıl daha 
iyi olabileceğimi gösterdi. Bu dönem, KUSWE yani 
Kadın Mühendisler Kulübü’nün aktif bir üyesi olmayı 
planlıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı fırsat eşitliği yaratan 
duyarlılık, sevgi, saygı ve özveriyle ortaya çıkan 
bir program. Sınav sisteminin öğrenciler üzerinde 
yarattığı stres, yorgunluk ve hayatın bir yarış olduğu 
algısı bu program sayesinde yok oluyor. Bursiyerlere 
sunulan imkânlar yeni bir dünyanın kapılarını 
aralamakla kalmıyor, yanında birçok güzelliği 
de beraberinde getiriyor. Bunun için Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na destek veren tüm bağışçılara 
teşekkür ederim. Koç Üniversitesi’nden aldığım 
eğitimle, kazandığım becerilerle insanlık için faydalı 
işler yapmak istiyorum çünkü herkesin iyi ve eşit bir 
hayatı hak ettiğine inanıyorum. 

Hasan Baran Konca, Kocaeli  
Makine Mühendisliği  
Ford Otosan Bursiyeri  

Cansu Korkmaz, Ankara  
Endüstri Mühendisliği  
Anonim Şahsi Bağışçı Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencilerin 
birey olduklarını da görüyor ve onlara hak 
ettikleri eğitimi sunuyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı fırsat eşitliği 
yaratan, duyarlılık, sevgi, saygı ve özveriyle 
ortaya çıkan bir program.
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Küçüklüğümden beri bilgisayarlara meraklıyım. 
Liseye geldiğimde hayalimdeki meslek bilgisayar 
mühendisliğiydi. Kaliteli imkânlarıyla eğitimde 
Türkiye’nin nadir okullarından biri olan Koç 
Üniversitesi karşımda duruyordu. Aslında üniversite 
sınav sonuçlarından sonra pek karşımda sayılmazdı; ta 
ki Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edilene dek.

Koç Üniversitesi’nde ilk senem İngilizce Hazırlık 
ile başladı. Lise yıllarımdan gelen merakla ikinci 
bir yabancı dil öğrenmeye karar verdim. Bu kadar 
geniş yelpazede imkânı bir arada görmek gerçekten 
inanılmazdı. Japonca, Çince, Fransızca, Almanca 
ve daha birçok dil öğrenmek için çeşitli kulüp ve 
topluluk faaliyetleri mevcut. Ben de bu süreçte 
Japonca topluluğunda derslere katıldım. Her ne 
kadar futbol takımına katılamasam da futbol benim 
vazgeçilmezim. Bu konuda da okuldaki futbol 
sahasını istediğim zaman kullanabilmek benim için 
bir fırsat oldu. Bu okul, tüm öğrencilere açık çeşitli 
konferans ve seminerlerle kendime yeni ufuklar 
açmamı sağladı. Öyle ki, lisedeki hayal ve hedeflerimi 
gözden geçirmem gerektiğinin farkına vardım.

Bu imkânlarla buluşmamıza vesile olan 
bağışçılarımıza, Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 
organize eden üniversitemize ve Kurumsal İlişkiler ve 
Kaynak Geliştirme Ofisi’ne; bizlere Koç Üniversitesi 
ailesine katılma fırsatı sağladıkları için teşekkür 
ederim. Umarım bu programla daha birçok genç Koç 
Üniversitesi’nde olmanın mutluluğunu yaşar! 

Küçüklüğümden beri istediğim Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü’nde olduğum ve bu bölümü 
kaliteli bir okulda okuduğum için çok mutluyum. 
Mühendislikte epey yol kat etmemi sağlayacak 
akademisyenleriyle bana iyi bir eğitim veren Koç 
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yurt dışında 
çalışmayı hedefliyorum. Kendimi programlama 
alanında geliştirmek istiyorum.

Geçen yıl benim için çok güzel geçti. Hazırlık 
okurken kulüp ve okul aktivitelerinde bilgilendiren 
ve kişisel gelişimi sağlayan birçok seminere katıldım. 
Güzel dostluklar edindim ve kendime vakit ayırdım. 
Anadolu Bursiyeri olmak, hayatımı birçok açıdan 
değiştirdi. Özgüvenim arttı, düşüncelerim netleşti, 
geleceğim aydınlandı. Kariyerinde çok büyük 
başarılara imza atmış insanlarla sohbet etme imkânı 
buldum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, YGS ve LYS’de Koç 
Üniversitesi’ne burslu olarak girebilmek için yeterli 
başarıyı gösterememiş parlak insanları bulan bir 
program. Bu programla Koç Üniversitesi’ne kabul 
edilen arkadaşlarımın birçoğunun ufukları ve 
fikirleri hayret verici derecede güzel. Bu programa 
bağışta bulunan firmaların yaptığı fedakârlık da yok 
sayılamaz. Bizlere, hiç tanımadıkları halde bu şansı 
sundukları için burs verenim Ata Holding’e ve tüm 
burs verenlere teşekkür ederim. Hayatımızın şansı 
olarak nitelendirdiğim bu programa ümit ederim ki 
sizler de katılırsınız. 

Ahmet Talha Mendeş, Kütahya  
Bilgisayar Mühendisliği  
Atasay Bursiyeri  

Muhammed Talha Okatan, Ankara  
Bilgisayar Mühendisliği  
Ata Holding Bursiyeri  

Umarım Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
daha birçok genç Koç Üniversitesi’nde 
olmanın mutluluğunu yaşar!

Anadolu Bursiyeri olmak, hayatımı 
birçok açıdan değiştirdi. Özgüvenim 
arttı, düşüncelerim netleşti, geleceğim 
aydınlandı.
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Kahramanmaraş’taki köyümde okul olmadığı için daha 
6 yaşındayken yatılı okula gittim. Ya okumayacaktım 
ya da aile sevgisini, en muhtaç olduğum zamanda 
geleceğim için feda edecektim. Daha o zamanda 
başlayan zorluklar benim için kamçı hükmündeydi. 
İlkokulu birincilikle bitirerek en sonuncu sıradan 
yerleştiğim Bitlis Hikmet Kiler Fen Lisesi’nde yatılı 
okudum. Hayat kendi ayaklarım üstünde durmayı 
öğretmişti bana. Bunlar sonuncu girdiğim liseyi 
birincilikle bitirmemi, YGS ve LYS’de il birincisi olmamı 
sağladı. Puanım, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi için 
yeterli değildi. Sonra hayatımı güneş gibi ışıklandıran 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı tanıdım. Hâlâ bir 
şansım olduğunu öğrendiğimde dünyanın en mutlu 
insanı bendim. Başvurumu yaparken içim kıpır kıpırdı.

Koç Üniversitesi her türlü düşünceye değer veren 
bir okul olduğundan bütün önyargılarımı altüst 
etti. Burada Türkiye şampiyonu olduğum güreş 
sporuna da devam etme şansı yakaladım. Geçen yıl 
rektörümüzün desteğiyle de güreş takımı kurduk. 
TürkMSC’de (Uluslararası Tıp Kulübü) aktif olarak yer 
alıyorum. Zamanım oldukça da buz pateni yapıyorum. 
Dedim ya, burada çok önemlisiniz. Tıp alanında 
dünya çapında başarılar yakalamak için tüm koşullara 
sahip olan Koç Üniversitesi’nde okuma fırsatını bana 
sağlayan Amerikan Hastanesi’ne, rektörümüze ve 
Zeynep Hanım’a ileride dünya çapında bir doktor 
olacağımın teminatını veriyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı hayallerimi 
gerçekleştirerek İşletme okumama imkân verdi. 
Geçen yıl Hazırlık okurken her anı dolu dolu 
kocaman bir yıl geçirdim. Hazırlık yılının okula 
yeni başlayanlar için kendilerini geliştirme, sosyal 
faaliyetlere katılabilme, okulu tanıma ve arkadaş 
edinme açısından avantajlı bir yıl olduğunu 
düşünenlerdenim. Yeni girişli öğrencilerin 
gözlerindeki heyecanı gördükçe okula ilk geldiğim 
günler geliyor aklıma; ne kadar uzun bir yoldan geçip 
ne kadar geliştiğimizi daha iyi anlıyorum.

Öyle güzel, öyle büyülü bir yer ki burası, Koç 
Üniversitesi ailesinin bir parçası olabildiğim için ne 
kadar şanslı olduğumu bilerek geçiriyorum günlerimi. 
Büyük korkularla geçirdiğimiz sınav yılından 
sonra şimdi ‘’Başardım!’’ diyebilmenin rahatlığını 
kelimelerle ifade etmek imkânsız. Gözlerindeki ışıkla 
geleceği, daha onlarca genci aydınlatacak insanların 
arasına siz de gelin, zincirin parçası olun ve hep 
birlikte büyüyelim. Anadolu Bursiyerleri Programı 
hayal etmekten vazgeçmeyen, düşünen, araştıran, 
görünenle yetinmeyip üreten öğrenciler için öncü 
olmaya devam ediyor. Anadolu’nun her noktasına 
elini uzatmaktan çekinmeyen bağışçılarımız ve 
destekleyenlerimizle kocaman bir aileyiz. Bizlere 
inandığınız için hepinize teşekkür ederim. 

Fatih Ortabakan, Kahramanmaraş  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Umut Öklük, Ordu  
İşletme  
Henkel Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencilerin 
birey olduklarını da görüyor ve onlara hak 
ettikleri eğitimi sunuyor.

Anadolu’nun her noktasına elini uzatan 
bağışçılarımız ve destekleyenlerimizle 
kocaman bir aileyiz.
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Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nü seçmemin 
sebebi, çizime ve tasarıma olan sonsuz ilgim. Bir 
tasarım okulunda okuyup da kutsal bir kimliğe 
büründürdüğüm sanatı, tasarımı veya yaratıcılığı; bir 
zorunluluk kalıbı altına yerleştirmek istemedim. O 
nedenle, Koç Üniversitesi’nde medya eğitimi alırken 
güzel sanatlar okuma şansı da buldum.

Koç Üniversitesi’nin bir parçası olmak bana enerji 
veriyor. Geçen yıl KUGlobalAid olarak Hindistan’a 
gittik ve oradaki önemli su sorunları üzerine zorlu ve 
başarılı bir proje gerçekleştirdik. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın desteğiyle büyük bir enerji şirketinin 
Kurumsal İlişkiler departmanında başarılı bir staj 
tamamladım. Ayrıca tango ve buz pateni yapmak gibi 
hobileri de bu okulun verdiği imkânlarla edindim.

Kayıt stüdyoları, atölyeler, MAVA öğrencilerine özel 
ekipman deposu ve nitelikli akademik kadrosuyla, 
üniversite eğitimim beklediğimden de neşeli ve 
hareketli geçiyor. Bu programın hayalleri gerçek 
kılan ve hatta hayat kurtaran bir program olduğunu 
düşünüyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
Türkiye’nin her yerinden yetenekli ve başarılı 
çocukları bir noktada buluşturan bir paylaşma, 
yardımlaşma programı. Başarılı insanları, parıltı 
taşıyan çocuklarla buluşturduğu için desteklenmesi 
gereken büyük bir sosyal proje. Aileme, Koç 
Üniversitesi’ne, bağışçım Mavi’ye ve tüm burs 
verenlere müteşekkirim. 

Beş yıl yatılı okuduğum Kabataş Erkek Lisesi, eğitim 
ve yaşam tecrübesi olarak bana en sağlam temeli 
kazandırdı. Şimdi de hayata beni en iyi şekilde 
hazırlayacak Koç Üniversitesi’ndeyim. Bölümümün 
benim için en iyi tercih olduğunu düşünüyorum. Lise 
döneminde fizik ve matematik dersleriyle uğraşmayı 
seviyordum. Şimdi de dinamik ve makine tasarımı 
ilgimi çekiyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatım 
için önemli bir dönüm noktası oldu. Uzun süreli ve 
yorucu bir sınavın ardından yetersiz bulduğum bir 
sonuç elde ettim. Ailemin maddi durumu ve aldığım 
puan sebebiyle istediğim eğitimden uzak kalacağımı 
hissederken bu program sayesinde Türkiye’nin en iyi 
üniversitelerinden birinde okuma fırsatını buldum.

Koç Üniversitesi; kampüs yapısı, her türlü sosyal 
ve sportif olanakları, öğretim üyelerinin seçkinliği 
ve öğrenci profiliyle daha ilk seneden beni oldukça 
geliştirdi. Bu üniversitede hayatın her alanında 
karşıma çıkabilecek fırsatlar yakalamaya başladım. 
Bana bu kadar değerli bir eğitim fırsatını sağladığı 
için bağışçım Orhan Holding’e, bu fırsatı benim gibi 
öğrencilere sunan bağışçılarımıza ve bu programda 
emeği olan herkese teşekkür ederim. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, öğrencileri sadece sınav 
başarılarıyla değil bir bütün olarak değerlendirmenin 
gerekliliğini ön plana çıkarıyor. 

Tuğçe Özateş, Konya  
Medya ve Görsel Sanatlar  
Mavi Bursiyeri  

Mert Özden, Bursa  
Makine Mühendisliği  
Orhan Holding Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın hayalleri 
gerçek kılan ve hatta hayat kurtaran bir 
program olduğunu düşünüyorum.

Koç Üniversitesi’nde hayatın her alanında 
karşıma çıkabilecek fırsatlar yakalamaya 
başladım.
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Koç Üniversitesi kariyer, gelişim ve hatta hayat tarzıyla 
iyiyi hedefleyen herkes gibi benim de hedefimdi. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanışmamla birlikte 
Koç Üniversitesi’ndeki maceram da başlamış oldu. 
Burası, üniversite kavramını hassasiyetle benimseyen 
ve bunu öğrencisine her an hissettirebilen bir 
kurum. Okulun bize sunduğu fırsatlar ise tahmin 
edebileceğinizin de ötesinde. Kaliteli, modern, yabancı 
dil odaklı eğitim sunmasının yanı sıra öğrencisine 
her alanda Türkiye ve dünya çapında sınırsız 
avantaj sağlıyor. Koç Üniversitesi bence Türkiye 
standartlarının çok üzerinde ve diğer üniversitelerin 
ancak yıllar sonra yetişebileceği bir çıtada. Okulun 
başarı sırasını söylememe zaten gerek yok, ama 
tüm bölümleri Türkiye’nin en iyi öğrencileriyle dolu. 
Kendimi burada şanslı bir öğrenci ve ileride çok iyi 
yetişmiş bir hukukçu olarak görüyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı gerçekten Türkiye’nin 
dört bir yanındaki başarılı öğrenciler için büyük bir 
fırsat. Ben bu programın bir parçası olduğum için 
çok mutluyum. Bu program; kendini başarılı ve özel 
hisseden, uluslararası alanda adını duyurup, daha 
kaliteli bir öğrencilik hayatı isteyen her öğrencinin 
hakkı. Koç Üniversitesi de bence Türkiye’de en iyi 
eğitimi isteyen öğrencilerin ilk tercihi olmalı. 

Birçoğumuz sınava hazırlanırken sürekli yeni fikirler 
üretir ve onları kafamızda döndürür dururuz. Kimi 
zaman umutsuzluğa kapılsak da, kimi zaman 
hayallerimize sanki gerçeklermiş gibi bağlanırız. 
Benim de kafamda hep dönüp duran bir hayalim 
vardı. Bu hayali kurmamı sağlayan kişi beni ona 
o kadar inandırdı ki, artık üniversite için değil Koç 
Üniversitesi için çalışır hale geldim. En sonunda, 
çalıştığım her saniyenin karşılığını alarak kendimi 
burada buldum.

Birçoğumuz üniversite hayatının yoğunluğundan, 
derslerin ağırlığından zaman zaman şikayet etsek 
de genel tabloya baktığımızda burada olmak 
geleceğimiz için çok büyük bir şans. Dersler, kahve 
molaları, kulüp toplantıları, yemek araları, kulüp 
faaliyetleri dizisinin oluşturduğu keyif verici bir 
yorgunluk buradaki. Aklınıza gelmeyecek konuların 
dahi kulübünü burada bulabilirsiniz. Ben kendim için 
Pazarlama Kulübü’nü seçtim.

Anadolu Bursiyerleri Programı, adil olmayan bir sınav 
sisteminde size ikinci bir şans veriyor. Bu program 
öğrencilere sunduğu bireysel fırsatların yanı sıra ülke 
geleceğine büyük katkıda bulunuyor. Geçtiğimiz 
aylarda Avrupa’da aldığı ödülle de uluslararası 
arenada bunu kanıtlamış oldu. Umarım ülkemize ve 
bizlere bu kadar büyük katkı sağlayan bu program 
büyüyerek uzun yıllar devam eder. Burs verenler 
ile Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi’ne 
teşekkür ediyorum. 

Emre Özdoğan, Bilecik  
Hukuk  
Koç Üniversitesi Bursiyeri  

Hüseyin Furkan Öztürk, Kahramanmaraş  
Ekonomi  
Yapı Kredi Bankası Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, kendini 
başarılı ve özel hisseden, uluslararası 
alanda adını duyurmak isteyen her 
öğrencinin hakkı.

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencilere 
sunduğu bireysel fırsatların yanı sıra ülke 
geleceğine büyük katkıda bulunuyor.
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Üniversite sınavlarına hazırlanmak, ileriki hayatımızı 
planlamanın getirdiği kaygı ve stresten dolayı büyük bir 
özveri gerektiriyor. Ben de bu zorlu dönemden geçtim. 
Motivasyonumu yüksek tutmamı sağlayan en büyük 
etmenlerden biri de Anadolu Bursiyerleri Programı oldu. 
Motivasyonum yüksekti; çünkü Koç Üniversitesi’nde 
akademik hayatımın yanında kişisel becerilerimi 
geliştirebileceğimi, hayallerimi gerçeğe dönüştüren 
kapıları aralayacağımı biliyordum. Nitekim öyle de oldu.

Geçen yıl Hazırlık okurken yabancı dil bilgimi 
geliştirmemin yanı sıra hemen hemen her konuda 
verilen konferanslara ve ilgi duyduğum kulüp 
faaliyetlerine katıldım. Burada Arjantin tango dersleri 
alarak yeni bir hobi edinmiş oldum. Ayrıca gelecekte 
iş hayatımı olumlu etkileyecek kazanımları elde 
edebileceğimi düşündüğüm kulüplere dahil oldum. 
Koç Üniversitesi, yenilikçi ve dinamik yapısıyla dünya 
bilimine ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayacak 
öğrenciler yetiştiriyor. Mezun olduğumda kendini 
akademik ve sosyal alanda geliştirmiş, yepyeni fikirlerle 
dolu, başarılı bir mühendis olacağım. 

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerinin ötesine 
ulaşmak için çaba sarf eden gençlere sunulmuş eşsiz 
bir armağan. Çünkü bizler bu programla yalnızca maddi 
olarak destek almıyoruz, aynı zamanda bağışçılarımızla 
gönül bağı kurarak yeni aileler ediniyoruz. Bize bu 
imkânları sunan Koç Üniversitesi ailesine ve bağışçım 
Siemens’e teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sınava hazırlandığım yıl, ben de her öğrenci 
gibi karasızlıklar yaşadım. İleride “ne” olacağımı 
bilmiyordum. Sağladığı imkânlarla hem her iş kolunu 
görmemi hem de kendimi geliştirmemi sağlayacak 
bir üniversitenin hayalini kuruyordum. Okulumla 
Koç Üniversitesi’ni ziyaret ettikten sonra buranın 
benim için en doğru yer olduğunu anladım. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nı da bu sayede öğrendim. 
Öğrencilerden sadece çoktan seçmeli soruların 
cevaplarını istemeyen bir sistemin varlığı beni motive 
etti. Çünkü Koç Üniversitesi bu programla öğrencilere 
gerçekten kendini kanıtlama şansı tanıyor, buraya 
gelmeden önceki her saniyemiz değer kazanıyordu.

Koç Üniversitesi, öğrencilerine sadece bir meslek 
kazandırmıyor, ileride istedikleri birey olmalarını 
sağlıyor. Kişiliğimizin ve geleceğimizin şekillendiği 
bir ortamda okumak hayalimdi. İstediğim sonucu 
alamayınca geleceğimle ilgili kaygı duymaya başladım. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edildiğimi 
öğrendiğimde ise başarının sadece bir rakamdan 
ibaret olmadığını anladım. Artık başarının anlamının 
“vazgeçmeden çalışmak” olduğunu biliyorum.

Koç Üniversitesi’nde aldığım derslerde ve katıldığım 
kulüplerle edindiğim bilgiyle hayallerime emin adımlarla 
ilerliyorum. Böyle bir imkânı bize sunduğu için önce 
Koç Üniversitesi ailesine ve tüm bağışçılarımıza teşekkür 
ediyorum. İleride bu eğitim ve donanım sayesinde 
bulunduğum yerin en iyilerinden olacağıma eminim. 
Bizim gibi gençlere böyle imkânlar sağlayacağıma da 
tüm kalbimle söz veriyorum. 

Beyza Paşaoğlu, Nevşehir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Siemens Bursiyeri  

Selin Sağım, Bursa  
Endüstri Mühendisliği  
Tat Bursiyeri  

Koç Üniversitesi, yenilikçi ve dinamik 
yapısıyla dünya bilimine ve teknolojik 
gelişmelere katkı sağlayacak öğrenciler 
yetiştiriyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul 
edildiğimi öğrendiğimde başarının sadece 
bir rakamdan ibaret olmadığını anladım.
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Hazırlık Programı’nı bir dönemde tamamladığım için 
bölümüme ikinci dönem başladım. Ortak mühendislik 
dersleri olan fizik, matematik, kimya gibi temel fen 
bilimleri derslerini aldım. Şimdilik tek bölüm dersim 
var ama bu bile kendim için ne kadar doğru bir seçim 
yaptığımı gösteriyor. Çift Anadal Programı’yla da ilgi 
duyduğum bir başka bölümde daha yetkin olmak 
istiyorum. Koç Üniversitesi’nde katıldığım seminerler, 
yer aldığım kulüp etkinlikleri, buz pateni ve Fransızca 
gibi önceden de ilgi duyduğum alanlarda bir şeyler 
yapabilmek, beni kültürel ve sosyal açıdan üst 
seviyelere ulaştırdı.

Anadolu Bursiyerleri Programı benim için bir kurtarıcı 
niteliğinde, çünkü hayal ettiğim bölümü iyi bir 
üniversitede okuma şansını bu sayede edindim. 
Mevcut eğitim sisteminin bizi birer yarış atına 
çevirdiği tekdüzelikten kurtaran bu programla kendimi 
farklı bir şekilde ifade etme imkânı bulabildim. En 
büyük hayalim ülkemizin ve dünyanın en büyük 
sorunlarından olan kadın-erkek eşitsizliğine çözüm 
üretebilmek. Bunu yapabilmek için uluslararası alanda 
tanınmış bir iş kadını kimliğimle özellikle genç kızlara 
güçlü bir rol model olmayı hedefliyorum.

Bağışçım Dimes’e ve tüm bağışçılarımıza çok teşekkür 
ederim. Bu program aracılığıyla pek çok öğrenciye 
hayal bile edemeyecekleri bir dünyanın kapılarını 
açtınız. Ülkenin gençlerine katkıda bulunmak, ülkenin 
geleceğine katkıda bulunmaktır; desteğinize devam 
etmeniz en büyük temennim. 

Hak ve özgürlüklere gerekli değerin verilmediği 
bir hukuk düzeninden sadece şikâyetçi olmayıp 
bu doğrultuda bir şeyleri değiştirme gerekliliğinin 
bilincine varmış biri olarak; azim ve kararlılıkla çalışıp 
ülkeme katkıda bulunmak için hazırlanabileceğim 
en doğru yere, Koç Üniversitesi’ne ulaştım. Hayattaki 
en büyük amacım, lisans eğitimimi tamamlayıp 
Fransa’da Sorbonne Üniversitesi’nde yapacağım 
yüksek lisansla uzmanlaşarak ülkeme, adalete, insan 
hak ve özgürlüklerine ve en önemlisi insanlığa hizmet 
etmek. Ülkemin geleceğinin daha aydınlık olması için 
elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla, öğretmenim 
sayesinde tanıştım. Burslu kazanamadığım takdirde 
Koç Üniversitesi’nde öğrenim görme olanağım yoktu. 
Bu yüzden, mevcut eğitim sisteminin aksine, fırsat 
eşitliği yaratan böyle bir programın olması benim 
için oldukça umut vadediyordu. Programa kabul 
edildiğimi öğrendiğimde ideallerime olan inancım 
arttı. Koç Üniversitesi’ne başladığımda, beklentimin 
çok daha fazlasıyla karşılaştım. Akademik eğitime ve 
sosyalleşmeye önem veren, her türlü fikri özgürce 
ifade edip, değiştirmek istediğin noktaları mantıklı 
temellerle sunduğunda kolaylıkla değiştirebileceğin; 
ciddi, etkileyici, aynı zamanda samimiliği de içinde 
barındıran müthiş bir yapıya sahip, ülke sınırlarını 
aşacak nitelikte bir üniversite... Bu konuda bize bu 
imkânları yaratanlara minnettarım. 

Ekin Sarıyıldız, Sivas  
Endüstri Mühendisliği  
Dimes Bursiyeri  

Hilmi Anıl Sezer, Kastamonu  
Hukuk  
Caffe Nero Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı benim 
için bir kurtarıcı niteliğinde, çünkü hayal 
ettiğim bölümü iyi bir üniversitede okuma 
şansını bu sayede edindim.

Ülkemin geleceğinin daha aydınlık olması 
için elimden gelen her türlü çabayı 
göstereceğim.
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Bölümümün çok geniş bir etki alanına sahip olması 
hayal gücümü besliyor. Fotonikten sayısal devre 
tasarımına birçok alana ilgi duyuyorum. Bu sene 
biyo uyumlu araçlar ve arayüzler üzerine de çalışan 
hocamız Sedat Nizamoğlu’nun yanında Work & Study 
yapmaya başladım.

Son bir yıldır hayatımda ciddi değişiklikler meydana 
geldi. Okul içerisinde katıldığım etkinlikler merakımı 
giderirken vizyonuma da ciddi katkılar sundu. Farklı 
sektörlerden insanlarla temas kurarak sorularıma 
birinci elden cevap alma fırsatı buldum. Okulumuz 
Bilim Topluluğu, Ultimate Frisbee takımı Ramses ile 
öğretici deneylerden turnuvalara çeşitli etkinlikler 
düzenledik ve etkinliklere katıldık. Okulumuzun 
gönüllü eğitim topluluğu KET ile birlikte civar 
okullardan gelen çocuklarla Dünya Pi Günü’nü 
kutladık. Yakın zamanda da okulumuz folklör 
kulübü KuFolk’a katıldım. Gene geçtiğimiz sene 
içinde YASED’in her sene düzenlediği Koza Projesi 
kapsamında MAPFRE Genel Sigorta şirketinin Bilgi 
İşlem departmanının yönetişim takımında gönüllü 
staj yapma fırsatı buldum. Öğrendiklerimin sektörde 
uygulanışını görmek ve buna dahil olmak beni mutlu 
etti.

Önümdeki senelere ümitle ve nice çalışmalar 
yapma iştahıyla bakabilmemde Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın ciddi payı var. Kurumsal İlişkiler ve 
Kaynak Geliştirme Ofisi’ne, bağışçım Öztiryakiler’e ve 
tüm bağışçılara teşekkür ederim.

Bölümümde aldığım dersler ışığında programlar 
yaparken doğru yerde olduğumu düşünüyorum. 
Aynı zamanda hocalarımızla olan yakınlığımız ve 
onlarla rahatça iletişime geçip fikir alışverişi yapabiliyor 
olmamız her geçen gün bölümümü ve okulumu daha 
çok sevmemi sağlıyor. Üniversitede kulüp aktiviteleri 
olarak birçok imkân var. Ama bunların en iyi yanı, 
sıradan bir öğrenci kulübü olmayıp geleceğimizi 
şekillendirmemize yardımcı olmaları. Ben IES ve 
Girişimcilik kulüplerinde aktif rol alıyorum. Bu sayede 
kulüpte yeni arkadaşlıklar kurarken yaptığımız 
etkinliklerde tanıştığım kendi mesleklerinde bir numara 
olan insanlardan tavsiyeler alabiliyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı bir umut ışığına 
hatta bir kıvılcıma benzetiyorum. Mevcut sınav 
sistemine, “Bu hikâye böyle bir sonla bitemez!” deyip 
elimizden tutan bağışçılarımızın tutuşturduğu bir 
kıvılcım. Tazelenen ümitlerle beraber bir birey olma 
yolunda ilk adımı attığımın farkına varıyorum. İnsan 
kendini okula bir şeyler katarken bulmak, iz bırakmak 
istiyor bir süre sonra. Sadece geçip gitmek için 
burada olmadığını anlıyor.

Bağışçımın ve okulun desteği sayesinde özgüvenim 
de arttı. Hayallerimi, hedeflerimi daha kolay 
gerçekleştirebileceğim bir yere geldim. Dünyayı daha 
da güzelleştirmek, ülkemi uluslararası arenada hak 
ettiği konuma taşımak, yurt dışında gururla temsil 
edebilmek için olmam gereken yerdeyim. Bu satırları 
yazabildiğim için tüm bağışçılarımıza yürekten 
teşekkür ediyorum. 

Ahmet Can Solak, Aydın  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Öztiryakiler Bursiyeri  

Ayberk Sorgun, Samsun  
Bilgisayar Mühendisliği  
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Bursiyeri  

Önümdeki senelere ümitle ve nice çalışmalar 
yapma iştahıyla bakabilmemde Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın ciddi payı var.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı bir umut 
ışığına hatta bir kıvılcıma benzetiyorum.
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Bölümümle ilgili detaylı bilgiler öğrenmeye yeni 
başlıyorum. Tercih yaparken kendimden çok 
emindim; okudukça bana ne kadar uygun bir bölüm 
olduğunu anlıyorum. Üniversiteye başladığım gün 
daha dün gibi. Geriye baktığımda geçen seneyi 
ne kadar dolu dolu geçirdiğimi görüyorum. Çok 
sayıda öğrenci kulübüne kayıt oldum. Sonrasında 
münazaradan keyif aldığımı, kulübün bana bir şeyler 
katacağını fark ettim. Kulüple Malezya, Rusya ve 
Avusturya’da turnuvalara katıldım; yurt içinde de farklı 
üniversitelerin yer aldığı turnuvalara katılıyoruz.

Üniversiteye başladığımdan beri, hatta öncesinde bile 
bölümümle ilgili ne yapacağımı merak ediyordum. 
Bununla ilgili olarak bu yaz Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın sağladığı dört haftalık bir staja katılma 
fırsatım oldu. Bu staj bana, ileride ne yapabileceğim 
konusunda iyi bir fikir verdi ve iş hayatını gözlemleme 
fırsatı sağladı.

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencilerin tam 
ucuna gelmişken kaçıracağı hayallerini gerçeğe 
dönüştürmeye yardım ediyor. Üniversite için tek 
kriterin birkaç saatlik sınav olmaması gerektiğini 
hatırlatıyor. Her sene genişleyen ve yeni cevherleri 
parçası haline getiren bu zincire dahil olmak çok 
güzel. Her bir bağış, bir öğrencinin hedefine ulaşması 
demek bu programda. Bağışçıların hepsi hayata 
eğitimli bireyler bağışlıyorlar, genç ve zihni açık 
bir nesle katkıda bulunuyorlar. Dileğim, programın 
genişlemesi ve daha çok öğrenciye ulaşması. 

Geçen sene Hazırlık okuduktan sonra bu sene 
bölüm derslerine başladım. Aldığım Java dersleri 
bende yazılım üzerine akademik kariyer yapma 
fikri uyandırdı. Üniversiteye girdiğim gibi kendimi 
sosyal, akademik ve profesyonel olarak geliştirme 
şansım oldu. Öncelikle hakkında yalnızca videolar 
izleyebildiğim Amerikan futboluna başladım. 
Üniversite takımına girdikten sonra pro-takıma 
yükseldim ve bu sayede birçok yeni insanla tanıştım. 
Ayrıca Farkındalık Grubu’nda aktif rol alarak sosyal 
yardım projelerinde görev alma şansım oldu. Bu 
sene ise IEEE’de idman saatlerimle çakışmazsa 
“arduino” eğitimleri alacağım. Bunların yanında her 
hafta okulda farklı seminerler olduğu için ilgimi 
çeken konularda, bu işin profesyonellerini dinleyerek 
kendimi geliştirme fırsatım oluyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatımıza 
“katalizör” etkisi yaparak üniversite yaşamımızda 
karşılaşacağımız zorlukları en aza indirgiyor ve 
kendimizi geliştirerek eğitim almamızı sağlıyor. 
Her zaman yenilik ve gelişim üzerine düşünen 
ve yaptığı planları hayata geçirmek isteyen biri 
oldum. Bu yüzden hayalim dünya çapında iyi bir 
lider ve yönetici olmak, öncelikle ülkeme daha 
sonrasında dünyaya daha yenilikçi bir bakış açısı 
kazandırmak. Bunun için Çift Anadal Programı’yla 
Endüstri Mühendisliği okumayı düşünüyorum. 
Bize bu fırsatı sağlayan bağışçılarımıza ve böyle 
nadide bir programa imza atan Koç Üniversitesi’ne 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Elif Temel, Eskişehir  
Endüstri Mühendisliği  
Limak Holding Bursiyeri  

Aytunç Tunay, Kocaeli  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Ford Otosan Bursiyeri  

Her sene genişleyen ve yeni cevherleri 
parçası haline getiren bu zincire dahil 
olmak çok güzel.

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatımıza 
‘katalizör’ etkisi yaparak üniversitede 
karşılaşacağımız zorlukları en aza indirgiyor.
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Lisedeki son yılımdan itibaren birbiriyle ilintili olan 
çok farklı alanlara karşı büyük ilgi duydum ve şu an 
hepsiyle ilgileniyorum: Elektronik başta olmak üzere, 
genetik, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, biyofizik, 
biyokimya, evrim, havacılık ve uzay, materyal bilimler, 
gök bilimi, fizik, optik, fotonik, kimya, sinir bilimi, 
paleontoloji ve eski çağ medeniyetleri tarihi. Bunlar, 
ortak noktaları olmayan alanlar gibi görünse de 
hepsini birbiriyle ilişkilendiren bir hikâyem var.

Lise son sınıfta çok sevdiğim hocam sayesinde fiziğe 
ilgim uyandı ve lise öğrencileri için düzenlenen 
robotik ve bilgisayar bilimleri kampına katıldım. 
Kampta Koç Üniversitesi’nde öğretim görevlisi 
olan hocamla tanıştım ve hayatım değişmeye 
başladı. Buraya başladığım yıl, biyo görüntüleme 
teknolojileri laboratuvarında asistan olarak çalışma 
fırsatı yakaladım. Bu süreçte birlikte çalıştığım 
yüksek lisans öğrencilerinin çalıştığı projelerle sinir 
bilim, biyofizik, biyokimya ve materyal bilimler 
gibi konulara adım attım. Araştırmalar yaparken 
Mısır medeniyetinin geçmişiyle şimdi ve gelecek 
arasında bağlantı kurmak için hiyeroglif öğrenmeye 
karar verdim. Koç Üniversitesi’nde ikinci yılım ama 
ilk günkünden daha heyecanlıyım çünkü sadece 
birkaç yılda birçok adım attım. Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde bu maceraya atıldığım için 
mutluyum. Koç Üniversitesi’ne, Kurumsal İlişkiler 
ve Kaynak Geliştirme Ofisi’ne ve bağışçılarımıza; 
bana bu programa dahil olma fırsatı tanıdıkları için 
şükranlarımı iletiyorum. 

İkinci yılım olmasına rağmen okuldaki sosyal 
hayat çok aktif olduğu için daha uzun zamandır 
buradaymışım gibi hissediyorum. Bu sene Sinema 
Kulübü, IEEE ve KU’lu Kanaryalar’da aktif görev 
alıyorum. Okulda paneller, konferanslar düzenleniyor 
ve alanında kendini ispatlamış kişilerle konuşma şansı 
buluyorsunuz. Okul bu kulüp aktivitelerinin yanında 
spor salonları, havuz ve halı saha gibi imkânlarıyla 
sportif anlamda da beklentilerimin hepsini karşıladı. 
Ayrıca akademik olarak Koç Üniversitesi bana çok şey 
kazandırdı. Geçen sene aldığım Hazırlık eğitimiyle 
iyi bir İngilizce altyapıya sahip oldum. Bu sene ise 
bölümümle ilgili temel dersleri alıyorum.

İleride kendi bölümümün dışında Çift Anadal 
Programı’yla Ekonomi okumak istiyorum. Mezun 
olunca da öncelikle bir şirkette mühendislik 
yapmak daha sonra ise kendi şirketimi kurmak 
istiyorum. Bu hayallerim gerçekleşirse, bu program 
sayesinde olacak. Anadolu Bursiyerleri Programı 
Koç Üniversitesi’ne çok yaklaşan ama ulaşamayan 
öğrenciler için ikinci bir şans. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın geliştirilmesinde emeği geçenlere, 
bağışçım Selamoğlu Nakliyat’a ve tüm bağışçılara 
bize bu fırsatı sundukları için çok teşekkür ederim. 
Bir parçası olmaktan onur duyduğum Anadolu 
Bursiyerleri ailesi olarak sizleri de aramızda görmeyi 
çok isteriz. 

Fatih Uçar, Kayseri  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Yataş Bursiyeri  

Yunus Ulaş, Kırşehir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Selamoğlu Uluslararası Nakliyat Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde ikinci yılım ama ilk 
günkünden daha heyecanlıyım çünkü 
sadece birkaç yılda birçok adım attım.

Anadolu Bursiyerleri Programı Koç 
Üniversitesi’ne çok yaklaşan ama 
ulaşamayan öğrenciler için ikinci bir şans.
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2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

Koç Üniversitesi, bir öğrenciye tüm kapıları açan bir 
okul. Buraya gelmeden önce Koç Üniversitesi’nin bana 
sağlayacağı imkânların farkındaydım ama böylesini 
gerçekten tahmin etmemiştim. Okulun kulüpleri 
o kadar etkin ve verimli çalışıyor ki, hobilerinizi 
geliştirirken bölümünüzle ilgili eşsiz deneyimler 
biriktirebiliyorsunuz. Ben IES’in (Industrial Engineering 
Society) aktif üyesiyim. Uzun süren toplantılarımız, 
Türkiye’nin en önemli kariyer etkinliklerinden biri 
Index’i düzenlememiz ve daha nice etkinliklerle 
kendimi sadece bir kulüpte değil aile ortamında 
gibi hissediyorum. Hobilerime yönelmek için bu yıl 
Kuart’ta kara kalem çalışmalarına başlamak, Kueat’te 
yeni yemekler öğrenmek, Kudak’ta dağcılığa ve kamp 
hayatına adapte olmak istiyorum. Bütün bu kulüplerin 
ve etkinliklerin tek bir okulda toplanması ve Anadolu 
Bursiyeri olarak burada bulunmak büyük ayrıcalık.

Buradan mezun olduktan sonra bir danışmanlık 
şirketinde çalışmak ve eğitimimi tamamlamak için 
yurt dışına gitmek istiyorum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı bağışçıları; sadece bir öğrencinin hayatını 
değiştirmekle kalmıyor, bizlere aile sıcaklığını da 
sağlıyorlar. Bu programa başvururken burada 
olabileceğime inanmıyordum, ama oldu! Başvurmayı 
düşünen herkese tavsiyem, olacağına inanmaları. 
Çünkü bir çocuğun gözlerindeki ışıltıyı görmek 
isteyen insanların bağışlarıyla güçlenen, hayallerinizi 
yaşatabilecek bir program bu. 

Herkesin hayatında dönüm noktası olan çok özel bir 
yıl vardır, benimki 2014. Stres, heyecan, çıkmazlarla 
başlayan ama ilkleri, hayalleri ve doyasıya mutluluğu 
beraberinde getiren bir yıldı. Sınava hazırlık sürecinde 
yorulup bunalırken Koç Üniversitesi’nin hayalini 
kurmak beni ayakta tuttu. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’ndan haberdar olunca başvurumu yaptım. 
Sınav sonucum istediğimin biraz altındaydı ama bir 
şansım daha vardı. Kabul edildiğimi öğrendiğimde 
bir hayale sımsıkı tutununca gerçeğe dönüşmesinin 
mümkün olduğunu anladım.

Her geçen gün bu okulun hayalimdekinden daha 
güzel olduğunu fark ediyorum. Kültür merkezimizde, 
herkesin ilgi alanına hitap edebilecek çeşitli 
seminerler oluyor. Buz pateni ve pilates dersleri 
alıyorum. KU Gönüllüleri ve Women in Business’ta 
aktif olmak beni mutlu ediyor. Türkiye’deki kadına 
bakış açısını değiştirmek ve genç kızların idolü olmak 
asıl hedefim. İleriki yıllarda değişim programlarına 
da katılmayı hedefliyorum. Ayrıca Almancayı iyi bir 
seviyede öğrenmek istiyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’nin parlak 
gençleri için bir fırsat. Çünkü bu program farklı bir 
dünyanın kapılarını aralıyor ve kendinizi keşfetmenizi 
sağlıyor. Burada sadece derslerdeki başarımıza göre 
sınıflandırılmayıp, bizi biz yapan özellikleri sunma 
fırsatı yakalıyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınlara 
kavuşmasına öncülük eden hayırsever kuruluşlara 
Anadolu Bursiyerleri olarak çok şey borçluyuz. 

Özge Nur Yağlı, Tekirdağ  
İşletme  
Sütaş Bursiyeri  

Tutku Yavuzoğulları, Bursa  
Endüstri Mühendisliği  
Durmazlar Holding Bursiyeri  

Bir çocuğun gözlerindeki ışıltıyı görmek 
isteyen insanların bağışlarıyla güçlenen, 
hayallerinizi yaşatabilecek bir program bu.

Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’nin 
parlak gençleri için farklı bir dünyanın 
kapılarını aralıyor.
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2014 Bursiyerlerimiz

Üniversiteye giriş sınavları, nasıl bir birey olduğunuzu, 
kendinizi hangi alanlarda ne derece geliştirdiğinizi 
değerlendirmekten ziyade belirli süre içindeki test 
çözme hızınızı ölçüyor. Öğrencinin sınav başarısını 
arka plana alan Anadolu Bursiyerleri Programı, 
birey olarak hayattaki başarılarınızı, hayata dair 
düşüncelerinizi ve kişiliğinizi tartıyor. Çünkü Koç 
Üniversitesi, eğitimde insanın öneminin notlarından 
kat kat değerli olduğu gerçeğini benimseyebilmiş 
bir kurum. Daha ilk bakışta her yaştan, her renkten, 
her düşünce yapısından ve her kesimden insanın 
buluştuğu bir yer olarak gördüğüm bu kurum, 
gerçek hayata geçiş aşamasında bir öğrencinin 
kendisine katması gereken her şeyi bir yelpaze olarak 
hoşgörüyle sunuyor.

Ezbere dayalı olmayan, interaktif, eğitici ve pratik 
dersler sayesinde, haftada üç gün düzenli olarak 
spor yapmama ve bunun dışında üç kulübün aktif 
üyesi olmama rağmen hâlâ sağlam bir hukuk eğitimi 
görebiliyorum. Burada öğrencilerin farklı alanlardaki 
ilgileri de destekleniyor. Ben de en kısa sürede farklı 
bir alanda Yandal Programı’na dahil olmak üzere 
yola koyuldum. Bizleri değerli görerek ve bizlere 
güvenerek bu fırsatları sunan bağışçılarımıza teşekkür 
ederim. 

Liseyi yatılı olarak okudum, geleceğe dair tüm 
sorumluluğu tek başıma omuzladım. Sınav 
dönemi de benim için çok sancılıydı. Dershanede 
karşılaştığım problemler, stres, yurtta yaşadığım 
zorluklar ve daha birçok şey üst üste geldi. Hedefim 
küçüldükçe küçüldü, moralim her geçen gün biraz 
daha bozuldu. Tam telaşa kapılmışken YGS kapıya 
dayandı. Sınavda sürem yetmedi, en iyiden en kötüye 
her ihtimali düşünmeye başladım. Hayallerimden 
vazgeçmeye mahkum edildiğimi düşünüyordum ki, 
hayatımı değiştiren Anadolu Bursiyerleri Programı 
dahilinde Koç Üniversitesi’ne kabul edildim. 

Koç Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği 
okumanın en büyük avantajı, istediğim alanlardan 
dersler seçebilmek konusunda özgür olmam. Yalnız 
ders seçmek değil istediğim alanda Çift Anadal 
Programı’na katılabilmek de bir diğer önemli avantaj.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na katıldığımda, 
kocaman bir ailenin ferdi oldum ve Koç 
Üniversitesi’nin bana tanıyacağı ayrıcalıkların bir kez 
daha farkına vardım. Çocukluğumdan beri dünyayı 
değiştireceğim günün hayalini kurarım. Burada 
geçen her günün beni bu hayalime bir adım daha 
yaklaştırdığını hissediyorum. Kendimi hiç olmadığım 
kadar özel, özgür ve farklı hissediyorum.

Doğucan Yenidünya, İstanbul  
Hukuk  
Yıldız Holding Bursiyeri  

Şule Yıldırım, Düzce  
Endüstri Mühendisliği  
Borusan Kocabıyık Vakfı Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayata dair 
düşüncelerinizi ve kişiliğinizi tartıyor.

Koç Üniversitesi’nde kendimi hiç 
olmadığım kadar özel, özgür ve farklı 
hissediyorum.
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2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

Koç Üniversitesi’ne gelmek benim en büyük hayalimdi 
fakat puanlar gözümü çok korkutmuştu. Rehberlik 
öğretmenimle konuşurken Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurmaya karar verdim. Okulumdan 
daha önce başvuran olmadığı için tam olarak nasıl 
bir program olduğunu bilmiyordum. Biraz araştırınca 
hayallerim yeniden canlandı. Sınav dönemi zorlu 
bir süreç ve bu sürece eklenen heyecan yüzünden 
birçok kişi hak ettiği puanı alamıyor. İşte bu programın 
amacı, sınavdan hak ettiğini alamayan öğrencilere bir 
şans daha verebilmek.

Koç Üniversitesi’nde okumak gerçekten büyük bir 
ayrıcalık. Dil eğitimi, Çift Anadal Programı, Erasmus ve 
Exchange fırsatları, öğrenci kulüpleri ve özellikle de 
ALIS dersleri... Kendinizi hem akademik hem de sosyal 
anlamda geliştirebiliyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra 
çok daha önemli bir şey var; o da bize verilen değer, 
düşüncelerimizin önemsenmesi, hepimizin ayrı birer 
birey olduğu gerçeğinin desteklenmesi...

Bu zorlu yolda hem öğretim üyeleri hem Kurumsal 
İlişkiler Ofisi hem de bağışçılarımız bize birer hayat 
rehberi oluyorlar. İşler çıkmaza girdiğinde yanınızda 
birilerinin olduğunu bilmek gerçekten çok güzel. Bana 
burada olma fırsatını veren herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Liseyi Samsun’da okuduktan sonra geçtiğimiz yıl 
Koç Üniversitesi’ne kabul edildim. Bir yıllık Hazırlık 
eğitiminden sonra şu anda Koç Üniversitesi’nde 
Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıfta okuyorum ve 
her gün “İyi ki buradayım!” diyorum.

Üniversiteye başladıktan sonra daha önce 
denemediğim şeyleri deneme fırsatı yakaladım. 
Kadınların iş hayatındaki yeri ve kadın-erkek eşitliği 
konularına ilgim olduğunu fark ettim ve okulda bu 
konu üzerine çalışmalar gerçekleştiren kulüplere 
yöneldim. Burada bir sene geçirdikten sonra sporla 
daha yakından ilgilenmeye başladım, şimdi düzenli 
olarak koşuyorum ve yarışlara katılıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç 
Üniversitesi gibi eğitim kalitesi yüksek ve hem 
akademik hem sosyal alanda öğrencisine her 
türlü fırsatı sunan bir “yaşam merkezi”nde okuma 
şansına sahip oldum. Burada aldığım eğitimle ileride 
dünyanın refah seviyesini yükselten, insanlar arasında 
eşitliği sağlayan bir birey olmak istiyorum. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nı da bizi hayata hazırlayan, 
hayallerimizi gerçekleştirmemize olanak veren 
bulunmaz bir fırsat olarak görüyorum. Bu imkâna 
sahip olmamı sağlayan burs verenim Ünlü & Co’ya 
teşekkür ederim.

Seher Yüksel, Uşak  
Endüstri Mühendisliği  
Koç Üniversitesi Bursiyeri  

İlayda Ezgi Zengin, Samsun  
Bilgisayar Mühendisliği  
Ünlü & Co. Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, sınavda hak 
ettiğini kazanamayan öğrencilere bir şans 
daha veriyor.

Koç Üniversitesi öğrencisine hem akademik 
hem de sosyal alanda her türlü fırsatı sunan 
bir ‘yaşam merkezi’.
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2016 Anadolu Bursiyerleri Programı
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2013 Bursiyerleri 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 

anlatıyor... 
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2013 Bursiyerlerimiz

İzmir Kız Lisesi’ni kazanıp orada yatılı okumaya 
başladım. Yaklaşık yedi yıldır ailemden uzakta 
yaşıyorum. Üniversiteye hazırlandığım yıl, çocukluk 
hayalim olan yan flüt eğitimime başladım. Koç 
Üniversitesi’ndeki ilk yılımda okulumuzun folklor 
ekibine girdim ve festival kapsamında harika bir 
gösteride yer alma fırsatı buldum. Bu yaz tatilinde 
de bir yurt dışı gezisine katıldım. Buraya başladıktan 
sonra bir birey olarak önemli işlerde yer almanın ne 
demek olduğunu öğrendim. Pazarlama Kulübü’nün 
Mock Interview ve O.C.R. adlı etkinliklerinin 
koordinatörlüğünü yürütmeye başladım. Kulübümüz 
genel olarak şirketlerle ve iş hayatıyla ilgili konularda 
geliştirmemizi sağlıyor.

Koç Üniversitesi’ne geldiğim günden bu yana 
fikirlerimize değer verildiğini, en ufak bir sorunun 
bile çok önemsendiğini gördüm. Bağışçılarımın özel 
hayatımla da yakından ilgilenmeleri bu projenin 
kesinlikle kâr amacı gütmediğini gösterdi. Sosyal 
yaşamın önemini ve hayata hazırlanmanın zorluğunu 
kendi deneyimleriyle anlatmaları, bana ve diğer 
arkadaşlarıma verdikleri önemi açıkça ortaya koyuyor. 
Anadolu Bursiyerleri Programı, geleceğimizi bir adım 
ötesine taşıyabilmek için bizlere verilmiş bir fırsat. 

Koç Üniversitesi’ndeki üçüncü yılımda geleceğe 
yönelik hayallerimin çoğu gerçekliğe doğru yer 
değiştiriyor. Geçen yıl bölüm derslerimi aldığım ilk 
yıldı. Kısa bir alışma döneminden sonra bölümüme 
kolaylıkla adapte oldum. Bize verilen dersler bende 
yeni ufuklar açtı, vizyonumu genişletti; belki 
çok klasik olacak ama hayata başka bir açıdan 
bakmaya başladım. Bu esnada eğitim hayatıma dair 
planlarımda da değişiklikler yaptım. Zaman geçtikçe 
kendimi daha iyi tanımaya, neyi isteyip istemediğimi 
daha berrak bir şekilde görmeye başladım. İşte 
bu noktada Koç Üniversitesi farkını ortaya koydu 
ve benim neye ilgim olduğunu keşfederek bu 
alanlara yönelmeme izin verdi. Yani yaşadıkça 
gördüm, gördükçe planlarımı güncellendim ve 
artık ayaklarımın üstünde daha sağlam bir şekilde 
durduğumu hissediyorum.

Tabii ki Koç Üniversitesi’nin bana sağladığı sınırsız 
olanaklardan da yararlandım. Bu sene dans kursuna 
başladım ve gerçekten heyecanlıyım! Aynı zamanda 
yurt sorumlusu seçildim. Sosyal alanlarda da beni 
geliştirecek fırsatları kovalamaya devam ediyorum. 
Bağışçılarım gerçekten çok ilgililer desteklerini bana 
her zaman hissettiriyorlar. Dilerim bağışçı sayısı 
giderek artar ve daha çok genç Koç Üniversitesi çatısı 
altında yaşama ve okuma şansına erişir.

Rabia Açıkgöz, Manisa  
İşletme  
Otokar Bursiyeri  

Merve Akdağ, Karabük  
İşletme  
Akkök Bursiyeri  

Bağışçılarımın özel hayatımla da yakından 
ilgilenmeleri Anadolu Bursiyerleri Projesi’nin 
kâr amacı gütmediğini gösteriyor.

Koç Üniversitesi’nde yaşadıkça gördüm, 
gördükçe planlarımı güncellendim ve artık 
ayaklarımın üstünde sağlam bir şekilde 
durduğumu hissediyorum.
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2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

Koç Üniversitesi’nde ilgi alanlarıma dair pek çok 
etkinliğe katılma fırsatı buluyorum. Bölümüm, 
canımın sıkılmasına asla imkân bırakmayacak kadar 
yoğun ve ilgi çekici. Üçüncü yılda, her şey daha hızlı 
ilerlemeye başladı. Bu yıl Çift Anadal Programı’yla 
Sosyoloji Bölümü’ne başladım. Mezun olduktan sonra 
felsefe alanında çalışmaya devam etmek istiyorum. 
Okulumun bana bu konuda da yardımcı olacağından 
şüphem yok.

Anadolu Bursiyerleri Programı hayatımla ilgili son 
derece önemli bir şeyi değiştirdi. Eminim diğer 
bursiyer arkadaşlarım için de durum budur. Çünkü 
dört yılınızı nerede ve kimlerle geçirdiğinizin 
değişmesinin küçük bir etkisi olamaz. Bu program, 
Türkiye’de çok önemli bir işe girişmiş durumda. Burs 
desteği sağlayanlar, hem insanlar arası yardımlaşma 
ve dayanışma hem de evrensel akademik kültür adına 
en güzel işlerden birini yapıyorlar. Burs verenlerimize, 
bu programı geliştirenlere ve programın yürütücülerine 
bu konuda minnettarım. 

Makine Mühendisliği, hep yapmak istediğim meslekti. 
Geçen yıldan itibaren almaya başladığım mühendislik 
ve fen bilimleri dersleriyle bu isteğimin yerinde 
olduğunu fark ettim. Özellikle derslerde öğrendiğimiz 
konuların laboratuvarlarda deneylerle kanıtlanması, 
bir mühendis adayı olan benim için çok zevkli. 
Akademisyenlerin ilgileri ve yardımlarıyla, alanımda 
başarılı bir mühendis olarak Koç Üniversitesi’nden 
mezun olacağımı düşünüyorum.

Koç Üniversitesi’nin akademik olanakların yanı sıra,  
öğrencilere sosyal olarak kendini geliştirme imkânı 
sağlıyor olması okulun en beğendiğim yönlerinden 
biri. Ben de geçtiğimiz senelerde Bisiklet Kulübü 
ve Dağcılık Kulübü’nde yer aldım ve hem çok şey 
öğrendim hem de çok iyi vakit geçirdim. Bu sene 
Sualtı Kulübü ve Krav Maga Kulübü’ne katılarak 
bilmediğim birçok farklı konuyu öğrenmeye devam 
ediyorum.

Bana bu değerli eğitim fırsatını sağlayan bağışçım 
Socar’a, tüm bağışçılara ve bu programda emeği olan 
herkese teşekkür ederim. Bu programdaki bağışçı 
kurum sayısının artmasını ve Türkiye’de daha fazla 
öğrenciye böyle bir eğitim imkânının sağlanmasını 
ümit ediyorum. 

Sevgi Akkaya, Eskişehir  
Felsefe  
Koç Holding Bursiyeri  

Ali Akşık, İzmir  
Makine Mühendisliği  
Socar Bursiyeri  

Burs desteği sağlayanlar, insanlar arası 
dayanışma ve evrensel akademik kültür 
adına en güzel işlerden birini yapıyorlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
bağışçılarının artmasını ve Türkiye’de daha 
fazla öğrenciye böyle bir eğitim imkânının 
sağlanmasını ümit ediyorum.
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Hazırlık Programı benim için çok verimli geçti. 
İngilizce konusunda yeteneklerim gelişti. Bu sene 
Conversation Circle’ı keşfettim. Bu etkinlikle anadili 
İngilizce olan değişim öğrencileriyle farklı konularda 
sohbet edip pratik kazanabiliyorsunuz. Bu keşiften 
sonra Koç Üniversitesi’nde deneyimleyebileceğim 
birçok şey olduğunu fark ettim.

Koç Üniversitesi, öğrencilerinin hem akademik 
hem sosyal olarak gelişmesine olanak sağlıyor. 
Okulumuzdaki olanaklardan yararlanarak kendini 
geliştiren pek çok arkadaşım var. Ben de dil 
öğrenmeye meraklı olduğumdan bu sene Japonca 
Topluluğu’na katılmayı planlıyorum. Çince’ye de hep 
bir merakım vardı. Çin’in yükselen bir ekonomiye 
sahip olduğunu ve Çince öğrenmenin iş dünyasında 
avantaj sağlayabileceğini de düşünerek bu konuda 
da ders almaya karar verdim. Koç Üniversitesi’nin en 
ayırt edici özelliklerinden biri ise Çekirdek Programı. 
Bu programda aldığım dersler kendimi ve dünyayı bir 
bütün olarak anlamama katkıda bulunuyor -ki bence 
bu, üniversite eğitiminin olmazsa olmazı.

Koç Üniversitesi; neler yapmak istediğinizi, neleri 
yapmayı sevdiğinizi keşfedip kendiniz için doğru 
bir kariyer patikası belirlemenize yardımcı oluyor. 
Anadolu Bursiyerleri Programı, alanımda profesyonel 
olabilmem için gerekli bilgi ve deneyime ulaşmam 
için birçok fırsat sunarak yalnızca maddi destek 
olmanın ötesine geçiyor. Bu programa emek 
verenlere teşekkür ediyorum. 

Mühendislik ülkemizde çok tercih edilen bir alan. 
Özellikle elektrik-elektronik en çok talep gören 
bölümlerden. Bunun başlıca sebebi iş imkânının fazla 
olması. Bölümümün popülerliğinden dolayı ben 
daha çok bilgisayar mühendisliğiyle ilgileniyorum. 
Özellikle web ve mobil programlama konularında 
kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu sebeple yazılım 
mühendisliği ve bilgisayar ağları konularda ders 
alıyorum.

Üniversiteye girince sosyalleşme konusunda herkesin 
ilk aklına gelen şey öğrenci kulüpleri oluyor. Ben 
sadece IEEE’ye üyeyim. Bunun yanında geçen sene 
Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi’nde 
(KOLT) akran destekçisi olarak görev aldım. Daha 
önce başarıyla geçtiğim bir derste sorun yaşayan 
öğrencilere yardımcı oldum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın en güzel yanı 
sizi okula hızla adapte etmesi. Daha eğitim dönemi 
başlamadan, hatta okula kayıt bile olmadan önce 
bu programdaki diğer öğrencilerle tanışıyorsunuz. 
Bir diğer avantajı ise Türkiye’nin önemli şirketleriyle 
iletişim kurmanızı sağlaması. Üniversitede 
öğrenim gördüğünüz sürece, Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın organize ettiği etkinliklerde kendi burs 
vereniniz de dahil olmak üzere çeşitli şirketlerin 
yöneticileriyle tanışabiliyorsunuz. Bu program; güçlü 
hayalleri olan, başarılı, sosyal ve eğitimli biri olarak 
topluma katılmak isteyen öğrencilerin kesinlikle 
kaçırmaması gereken bir fırsat. 

Nazlı Meryem Alagöz, Iğdır  
Moleküler Biyoloji ve Genetik  
Koton Bursiyeri  

İlyas Apaydın, Giresun  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Yıldız Holding Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, alanımda 
profesyonel olabilmem için birçok fırsat 
sunuyor ve maddi destek olmanın ötesine 
geçiyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı; güçlü 
hayalleri olan, başarılı, sosyal ve eğitimli 
biri olarak topluma katılmak isteyen 
öğrenciler için bir fırsat.
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Koç Üniversitesi’ne geldikten sonra, bu okulun 
hayallerimin ötesinde olduğunu fark ettim. Kampüsü, 
içinde yaşadıkça daha çok keşfetmeye başladım ve 
burada gerçekleştirebileceğim aktiviteleri fark ettikçe 
okulu daha da çok sevmeye başladım. Spor yapmayı 
seven biri olarak, her istediğimde gidebileceğim 
bir fitness merkezinin olması, spor salonunun her 
konuda donanımlı olması ve bu imkânlardan kolayca 
faydalanabilmek karşılaştığım hoş sürprizlerden 
sadece biri.

Tıp Fakültesi’ndeki akademisyenlerin alanlarında 
yetkin olmalarının yanı sıra onlara istediğimiz zaman 
ulaşabilmemiz, bire bir iletişime geçebilmemiz ve 
öğrencilere karşı sergiledikleri içten tutum beni çok 
etkiliyor. İleride beyin ve sinirler üzerine çalışmak 
istiyorum. Bu yüzden bu alanda çok yetkin olan bir 
hocamızın laboratuvarında çalışıyorum. Derslerin 
yoğunluğunun getirdiği stresi atabilmek için kulüp 
etkinliklerine katılıyorum. Savunma sanatını öğreten 
Krav Maga’ya gidiyorum. Ayrıca artistik buz pateni 
öğreniyorum. Bu aktiviteleri aynı anda yapabileceğim 
bir ortamı başka bir üniversitede bulamayacağımı 
biliyorum ve buraya geldiğim için kendimi şanslı 
hissediyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı 
bağışçılarına bizleri bu imkânlarla buluşturdukları 
için teşekkür ediyorum. Bu program, fırsat eşitliğini 
sunarak başarılı öğrencilere hayallerinin kapılarını 
sonuna kadar açıyor. 

Koç Üniversitesi’ne ilk geldiğimde beni en çok 
şaşırtan öğrencilerin okulun yoğun temposuna 
ayak uydurabilmesiydi. Derslerin yanı sıra çeşitli 
öğrenci kulüpleri, konserler, festivaller, kişisel 
gelişim seminerleriyle dolu dolu geçen haftalara 
rağmen kimsenin yorgunluktan şikayet etmemesini 
hayretle karşılamıştım. Okuldaki iki yılımı IES 
(Industrial Engineering Society), Folklor, KU 
Gönüllüleri ve IEEE’de (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) aktif rol alarak geçirdiğimi 
ve birçok etkinliğe katıldığımı hatırladığımda, 
Koç Üniversitesi’nin bizlere sunduğu fırsatları ne 
kadar verimli bir şekilde değerlendirdiğimi fark 
ediyorum. Eminim bu fırsatlar gerek kariyerimde 
gerek kişisel gelişimimde gerekse de hayallerimi 
gerçekleştirmemde izlerini gösterecektir.

Koç Üniversitesi’nde olmanın verdiği heyecan, 
mutluluk ve gurur Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
olan saygımı artırıyor. Bu program bizlere yalnızca 
maddi destek sunmuyor, hayallerimize inanmamızı 
da sağlıyor ve kendimize olan inancımızı 
sağlamlaştırıyor. Bence Anadolu Bursiyerleri 
Programı, bireysel desteğin yanı sıra ülkemiz 
için müthiş bir yatırım. Bağışçım Tırsan Yönetim 
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu olmak üzere, tüm 
bağışçılarımıza kendim, arkadaşlarım ve ülkem adına 
teşekkür ediyorum. 

Gizem Atalay, İzmir  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Başak Aydın, Kocaeli  
Endüstri Mühendisliği  
Tırsan Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, fırsat 
eşitliği sağlayarak başarılı öğrencilere 
hayallerinin kapılarını sonuna kadar açıyor.

Koç Üniversitesi’nin sunduğu fırsatlar 
kariyerimde, kişisel gelişimimde ve 
hayallerimi gerçekleştirmemde izlerini 
gösterecek.
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Koç Üniversitesi’ne gelmeden önce kafamda bir 
sürü soru işareti vardı. Fakat bir senelik Hazırlık 
eğitiminden sonra aldığım İngilizce eğitimi beni 
oldukça memnun etti. Açıkçası “Anadolu’nun 
bağrından” kopmuş biriydim. İlkokul ve lise eğitimimi 
birkaç istisna dışında kendi memleketimde, Tokat’ta 
almıştım. Doğal olarak ilk zamanlarda üniversiteye ve 
şehre alışmak zor olsa da çok zamanımı almadı.

Koç Üniversitesi’nde üst düzey bir eğitim veriliyor. 
Üniversitemin adına ve namına yakışır bir eğitim 
almaktan çok mutluyum. Sosyal anlamda ise, 
Münazara Kulübü’nde çalışmalar yaptım ve birden 
fazla turnuvaya katıldım. İki senedir arkadaşlarımla 
beraber çıkarmayı düşündüğümüz edebiyat ve 
kültür-sanat dergisini bu sene çıkarmayı planlıyoruz. 
Bu karar bizim için kolay olmadı. Ben ve arkadaşlarım 
Siyaset Platformu Kulübü’nde de çalışmalar yapmayı 
planlıyoruz. Sağladığı olanaklarla Anadolu Bursiyerleri 
Programı, benim gibi Anadolu’dan gelen gençler için 
bir velinimettir.

Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Hukuk Bölümü 
birinci sınıf öğrencisiyim. Önceleri okuduğum 
bölümle ilgili bazı endişelerim varken, Koç 
Üniversitesi aracılığıyla bu endişeler yerini güvene 
bıraktı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın bu süreçte çok katkısı oldu. 

Okulumuzun akademik imkânlarının yanında spor 
aktivitelerine de katılıyorum ve dans eğitimleri almayı 
sürdürüyorum. Üniversitemizin bu tür etkinliklerde 
sağladığı rahatlık ve imkânlardan olabildiğince 
yararlanmaya gayret ediyorum.

Koç Üniversitesi’ni değerli kılan unsurlardan biri renkli 
etkinlikleriyle, öğrenciyi sadece akademik odaklı 
değil, toplumsal ilişkiler açısından da geliştirmesi. Bu 
yüzden inanıyorum ki, Anadolu Bursiyerleri Programı, 
her öğrencinin kendi yolunu çizmesi için nadir bir 
fırsattır. 

Emrullah Alparslan Aydın, Tokat  
Hukuk  
Opet Bursiyeri  

Halil İbrahim Aydın, İstanbul  
Hukuk  
Koç Üniversitesi Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, benim gibi 
Anadolu’dan gelen gençler için büyük bir 
velinimet.

Anadolu Bursiyerleri Programı, her 
öğrencinin kendi yolunu çizmesi için 
nadir bir fırsattır.
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Koç Üniversitesi’ni tercih etmemde pek çok sebep 
etkili oldu. Bunlardan biri buradaki öğrencilerin üçte 
ikisinin burslu okumasıydı. En önemlisi ise bu okulun 
öğrencilerinin kendilerini yalnızca akademik alanlarda 
değil; sosyal alanlarda da geliştirebilmesidir.

Okuduğum bölümden oldukça memnunum ve “İyi 
ki bu bölümü seçmişim!” diyorum. Gelecek yıllarda 
Yandal veya Çift Anadal programlarına dahil olmayı 
düşünüyorum. Koç Üniversitesi’nde bulunduğum süre 
zarfında Sosyal Aktiviteler Kulübü’nde yer aldım. Şunu 
gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; okulda herkesin 
ilgi ve becerisine hitap edebilecek bir kulüp muhakkak 
var.

Anadolu Bursiyerleri Programı aracılığıyla staj 
yapma fırsatı da buldum. Henüz üniversitedeyken 
bu gibi imkânlara erişmemiz bizim için büyük bir 
şans. Bağışçılarımızla yıl içinde birkaç kez bir araya 
gelebiliyoruz. Bunlar üniversitenin düzenlediği 
toplantılarla sınırlı kalmıyor. 

Anadolu Bursiyerleri Programı Koç Üniversitesi’nin bir 
eğitim kurumu olduğunun en büyük ispatıdır. Umarım 
gelecek yıllarda daha çok bağışçı destekte bulunur ve 
diğer üniversiteler de böyle bir program geliştirirler -ki 
birkaç saatlik sınavı verimli şekilde değerlendiremeyen 
gençler hayallerinden ve ideallerinden vazgeçmek 
zorunda kalmazlar. 

Lise yıllarında ilgimi çekmeye başlayan psikolojiyi 
detaylı tanıdıkça, insana ve insana dair keşfedilememiş 
uçsuz bucaksız konular beni daha da fazla içine çekti. 
Anladım ki okumam gereken bölüm buymuş! Şu anda 
aldığım Cognition dersleriyle nörobilime ilgim artıyor. 
Çift Anadal Programı’yla okuduğum Medya ve Görsel 
Sanatlar Bölümü’nde de yaratıcı düşünme ve üretme 
becerilerimi geliştiriyorum.

Koç Üniversitesi sadece akademik değil aynı 
zamanda sosyal olanaklarla dolu. Üniversiteye 
başladığım sene katıldığım Koç Üniversitesi Dans 
Kulübü’yle gösterilere çıktım, ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda üniversitemizi International Latin 
alanında temsil ettim. Bu sene kulübün yönetim 
kurulundayım. Yine yönetim kurulu üyesi olduğum 
Psikoloji Kulübü’nde de seminerler, paneller ve 
workshop’lar düzenliyoruz. Bu etkinliklerle çok 
değerli tecrübeler edindiğimizi düşünüyorum.

Dolu dolu ve başarıyla geçecek bir üniversite hayatı 
herkes gibi benim de hayalimdi. Anadolu Bursiyerleri 
Programı olmasaydı şimdiye kadar başardığım 
birçok şeyi belki de başaramayacaktım. Bu program 
sayesinde onlarca öğrenci ülkemizin geleceğine ışık 
tutuyor ve başarılı adımlarıyla umut vadediyor. Ben 
de, başarılarımı sürdürmek ve gelecekte gençlere 
ışık tutacak, yol gösterecek bir akademisyen olmak 
istiyorum. Koç Üniversitesi bu program sayesinde, 
ülkemiz ve dünya için çok başarılı bireyler yetiştiriyor, 
belki de geleceğin Aziz Sancar’ları bu programla 
yetişiyor. 

Serhat Aydın, Mersin  
Ekonomi  
Ziylan Grubu/Koç Üniversitesi Bursiyeri  

Burak Orhun Başer, Malatya  
Psikoloji  
Koç Üniversitesi Bursiyeri  

Koç Üniversitesi öğrencileri kendilerini 
yalnızca akademik alanlarda değil; sosyal 
alanlarda da geliştirebiliyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
onlarca öğrenci başarılı adımlarıyla 
umut vadediyor.
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Lisede fen bilimleri okudum ama asıl ilgi duyduğum 
alan sosyal bilimlerdi. Zorlu bir sınav maratonunun 
ardından tercihimi hukuktan yana kullandım. Koç 
Üniversitesi’ne başladığımda bu ailenin bir parçası 
olup olmayacağım konusunda kaygılıydım. Çok 
geçmeden, üniversitede bizlere umutla bakan 
gözleri fark ettim. İleride özellikle hukuk kültürünün 
yerleşmesini sağlayacak çalışmalar yaparak, hukuka 
ve hukuk devletine olan inancın pekişmesinde bir 
payım olduğunu görmek istiyorum.

Yazın, fakültemin ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin de 
desteğiyle Değişim Programı’na katıldım. Pekin’de 
geçirdiğim bir ayda, teoride Kıta Avrupası hukukuna 
benzeyen ancak kültürel ve politik alışkanlıklarla 
bambaşka bir tarza bürünen Çin hukuk sistemini 
deneyimlemiş oldum. Üniversitede yer aldığım 
kulüpler de, hedeflerim doğrultusunda kendimi 
geliştirmemi sağlıyor. Münazara Kulübü, tartışma ve 
müzakere kültürümü geliştirdi, yurt içi ve yurt dışı 
turnuvalarda Koç Üniversitesi’ni temsil ettim. Folklor 
Kulübü’nde ise yöresel dansları öğreniyorum.

İlk günden beri, bu okulun akademik kazanımlardan 
çok daha fazlasını ifade ettiğini düşünüyorum. Koç 
Üniversitesi, titizlikle hazırlanmış akademik ortamının 
yanı sıra disiplinler arası çalışmalarla ve kültür sanat 
etkinlikleriyle eğitimin çok yönlü olması gerektiğini 
savunuyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, fikirlere 
ve bireylere değer veren, sihirli bir dokunuş gibi. Bu 
nedenle bağışçım Ata Holding’e müteşekkirim. 

Tarihe ve özellikle bilime olan ilgim çok küçük 
yaşlarda başladı. Merak duygum sayesinde bu ilgim 
yıllar içinde katlanarak devam etti. Fiziğe olan ilgim 
nedeniyle elektrik-elektronik mühendisi olmaya karar 
verdim. Bölümüm birçok bilimi bir araya getirdiği 
için geniş bir alana yayılıyor. Bunlar arasında en çok 
ilgimi çeken konular optik, elektromanyetizma ve 
mikroelektro-mekanik sistemler. Optik konusunda 
biraz daha deneyimliyim çünkü Laser Research 
Laboratory’de hocam Alphan Sennaroğlu’nun 
yanında Work & Study Programı’yla çalışma imkânı 
buldum. Okurken bilimsel olarak çalışabilme imkânı 
sunması okulumun en sevdiğim özelliklerinden 
biri. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı sayesinde, Koç 
Üniversitesi’nde öğrenciler için hiçbir sınır yok. 
Üniversitedeki kulüpler ve yapılan etkinlikler bunun 
en iyi örneği.

Anadolu Bursiyerleri Programı, her zaman hayal 
ettiklerimi gerçekleştirebilme imkânı sundu bana. Bu 
nedenle ikinci bir şansı gibi. Keşke herkese bu şans 
ya da seçenek sunulabilse… İşte o zaman herkesin 
birbirine değer verdiği ideal toplumu görebiliriz. 
Saygı ve barış dolu, özlem duyduğumuz bir gelecek 
için Anadolu Bursiyerleri Programı çok fazla değer 
ve mana taşıyor. Bu yüzden, bence bu program tüm 
sınırlamaları yıkıp geçecek, çığır açacak narin kar 
tanesi. 

Gözde Berkil, Eskişehir  
Hukuk  
Ata Holding Bursiyeri  

Mehmet Berk Bilgin, Bartın  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
TAV Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, fikirlere ve 
bireylere değer veren, sihirli bir dokunuş 
gibi.

Koç Üniversitesi’nin en sevdiğim 
özelliklerinden biri Work & Study Programı 
ile, okurken bilimsel olarak çalışabilme 
imkânı sunması.
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Endüstri mühendisliği alanında beni en çok cezbeden 
şey bolca seçenek sunuyor olması. Benim gibi her 
şeyi denemek isteyen, sorumluluk alabilen ve liderlik 
özelliği olduğuna inanan insanların tercih edebileceği 
bir bölüm.

Üniversite hayatımda ilk defa geçen yaz staj yapma 
fırsatı buldum. Bu staj benim öğrenim hayatım 
hakkında fikirlerimi değiştirdi. Bundan sonra her 
fırsatta farklı firmaların çeşitli departmanlarında staj 
yapmak veya çalışmak istiyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı başarılı insanlar 
için bir fırsat kapısı; dünyanın herkes için daha 
güzel bir yer olması için atılan bir adım. Böyle bir 
ortamı hem eğitim ve öğretim açısından hem de 
sosyal açıdan yaşıyor olma fırsatını bana sunan bu 
program hakkında söylenecek bir cümle duygularımı 
anlatmama yetmez. Bu nedenle tüm bağışçılara 
teşekkür ederim. Bu programla kazanılan her gencin 
ileride imkânları dahilinde bunun gibi projelere destek 
vereceğine, gelecekte başka bir gencin yüzünde 
bir gülümseme yaratabilmek için elinden geleni 
yapacağına inanıyorum. 

Hayal sandıklarımızın gerçekleşmesi için çabalamak, 
uğruna vakit ve emek harcanması gerekir. Hedef 
belirlemek önemlidir çünkü tıkandığımız noktada 
hedefimiz devam etmek için bize güç verebilir. 
Üniversite ve bölüm tercih etmek de bunlardan 
biri. Üniversite sınavı için endişelendiğim zamanlar 
şimdi geride kaldı. Benim için bir dönüm noktası 
olan Anadolu Bursiyerleri Programı’nı duyduğum 
gün hâlâ aklımda. Programı araştırmaya başlamam, 
bu üniversitenin bir parçası olup olamayacağımı 
düşünmem umut dolu zamanlardı. Yeni bir program 
olduğundan geleceğim için dikkatli bir karar 
vermem gerekiyordu. Şimdi iyi ki tüm tereddütlerimi 
yenip programa başvurmuşum, diyorum ve Koç 
Üniversitesi’nde olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Yaz tatilinde uluslararası bir lojistik firmasının İnsan 
Kaynakları departmanında staj yapma imkânı buldum 
ve yaptığım işler, tanıştığım işinin ehli insanlar 
sayesinde birçok tecrübe edindim. Bu sene de Yurt 
Müdürlüğü’nde Bina Sorumlusu olarak çalışıyorum. 
Ayrıca Çevre Topluluğu’na ve eKUal Kulübü’ne 
üyeyim. 
 
Bence Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencilere 
büyük bir dünyanın kapısını açıyor ve gelecekleri için 
birçok imkân sağlıyor. Burs verenim Sayın Mehmet 
S. Öke’ye ve tüm burs verenlere bu programa 
inandıkları, güvendikleri ve destek verdikleri için 
teşekkür ederim. Bu imkânlara sahip olması gereken 
daha birçok pırıl pırıl genç olduğunu unutmamalıyız. 

Kutaycan Boysan, Trabzon  
Endüstri Mühendisliği  
Orta Gayrimenkul Bursiyeri  

Melike Coşkun, Ordu  
Psikoloji  
Sn. Mehmet S. Öke Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı dünyanın 
herkes için daha güzel bir yer olması için 
atılan bir adım.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
sunulan imkânlara sahip olması gereken 
daha birçok pırıl pırıl genç olduğunu 
unutmamalıyız.
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Bir Anadolu Bursiyeri olarak Koç Üniversitesi’nde 
dilediğim imkânlardan yararlanırken, kaliteli bir 
eğitim alıyorum. Bu sevgi dolu ailenin bir parçası 
olduğum için mutluyum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, umudunuzu kaybettiğiniz anda size birçok 
fırsat sunuyor. Bu programı geliştiren ekip ve destek 
veren bağışçılarımız sayesinde hedeflerim katlanarak 
artıyor.

Psikoloji Bölümü’nü çok isteyerek geldim buraya. 
Henüz öğrenci olmama rağmen kendime psikolog 
sıfatını oturttum ve aldığım dersleri günlük hayatımda 
uygulamaya başladım. Alanlarında profesyonel 
akademisyenlerimiz sayesinde şimdiden bu yetkinliğe 
ulaşmak bir gurur kaynağı. Okulumuzun sunduğu 
geniş Çift Anadal ve Yandal programları sayesinde 
burada Endüstri Mühendisliği de okuyabiliyorum ve 
bölümlerimi birleştirerek kendime heyecanlı alanlar 
üretmek için zevkle çalışıyorum. Beklentilerinizin 
tamamını karşılayabilecek ve sizi saygınlaştırabilecek 
bir üniversite arıyorsanız fazla uğraşmayın ve ne 
yapıp edip buraya gelin. Burada kapısı size her zaman 
açık olan ve sizi heyecanla bekleyen büyük bir aile 
var; gelin ve hayatınıza yön verin. 

Tıp okumaya karar vermek hayatımın en iyi 
tercihlerinden biriydi. Önümdeki 5 yıllık süreçte 
öğreneceğim yepyeni bilgilerle ilgi alanım değişebilir 
ancak şu anda insan beyninin fizyolojisine ve 
davranışsal psikolojiye ilgi duyuyorum. Bu yaz fakülte 
hocalarımızdan biri aracılığıyla University of Miami’de 
bir staja katıldım. İlgimi çeken konuların detaylarını 
öğrenirken proje yapmanın tadına vararak verimli 
bir yaz geçirdim. Daha önce hiç tanımadığım bir 
kültürün içinde yaşamak da bana çok şey kattı.

Derslerime ve akademik araştırmalara daha çok 
önem verdiğim için sosyal aktivitelerden az zaman 
alanları tercih ettim. Şu sıralar konserlerle, tiyatrolarla 
ve elbette İstanbul gibi güzel bir şehri tanıyarak boş 
vakitlerimi dolduruyorum. Daha önce piyano ve 
ebru konularında ders aldım. Koç Üniversitesi’nde 
herkes kendini geliştirmek adına birçok imkâna sahip. 
Bu imkânları elbette Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde elde ettim. Üç saatlik sınav performansının 
tüm hayatımızı etkilemesini engelleyen bu program 
“Ne kadar şanslıyım!” dedirtiyor.

Mezun olunca da şu anki öğrenme ve araştırma 
hevesimin eksilmeyeceğini ve araştırmacı bir doktor 
olarak sadece ülkeme değil tüm insanlığa ve bilime 
katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Bağışçılarımız 
sayesinde, hayallerimizi yaşama fırsatı buluyoruz. 
Sadece Koç Üniversitesi’nde öğrenim görmemizi 
sağlamakla kalmayıp yapılan toplantılarda bizlerle hayat 
tecrübelerini paylaşıyor ve bizlere örnek oluyorlar. 

Fatma Nihan Çaldır, Konya  
Psikoloji  
Coca-Cola İçecek Bursiyeri  

İlay Çalışkan, Bursa  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde sizi heyecanla 
bekleyen büyük bir aile var; gelin ve 
hayatınıza yön verin.

Bağışçılarımız, Koç Üniversitesi’nde 
öğrenim görmemizi sağlamanın yanı sıra 
hayat tecrübelerini paylaşarak bizlere 
örnek oluyorlar.
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Daha lise dönemimde, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği okumak için en doğru yerin Koç 
Üniversitesi olduğuna karar vermiştim. Eğitim kalitesi, 
sosyal olanakları ve kampüsüyle bir üniversiteden 
istediklerimi tamamıyla karşılıyordu. Şimdi burada 
okumaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sınav ve 
puanlara bağlı üniversiteye giriş sisteminde Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla tanışmasaydım istemediğim 
bir bölümde okuyor olabilirdim. Bu program, liseden 
üniversiteye geçerken karşılaşılan yol ayrımında 
“keşke” yerine “iyi ki” demeyi sağlıyor.

Üniversitenin dinamik yaşamında kendimi sadece 
akademik olarak değil, kişisel ve sosyal anlamda da 
önemli ölçüde geliştirdiğimi görüyorum. Öğrenci 
kulüplerinin buna katkısı büyük. Lise yıllarında 
gönüllüsü olmaya karar verdiğim Make A Wish’in 
üniversitemizdeki kolu Hayalimi Paylaş, ilk katıldığım 
kulüplerden biriydi ve hâlâ aktif bir üyesiyim. Geçen 
yıl katıldığım IEEE’de bu yıl genel sekreter olarak 
görev yapıyorum. Artistik buz pateni derslerine de 
devam ediyorum. Derslerin, kulüp etkinliklerinin ve 
yurtların aynı kampüste olması vaktimi verimli olarak 
değerlendirmemi sağlıyor.

Üniversitede geçirdiğim iki yılda, bağışçım Tofaş’la 
birçok kez iletişim kurma fırsatım oldu. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na destek verdiği için bağışçıma 
teşekkür ediyorum. Geleceğini inşa ederken gençlere 
destek vermek için daha çok şirketin bu dayanışmaya 
katılmasını diliyorum. 

Diğer mühendisliklere göre insanlarla daha iç içe, 
karşılıklı iletişime dayalı olan endüstri mühendisliğinin 
benim için en doğru seçim olduğuna inanıyorum. 
Şu anda akademik olarak en çok yapacağımız stajlar 
ilgimi çekiyor. Bu stajları yapacağım şirketlerle 
şimdiden iletişime geçiyor olmak mutluluk verici. 
Koç Üniversitesi’nde okumanın o kadar çok faydasını 
gördüm ki her fırsatta ne kadar şanslı olduğumu 
düşünüyorum. Burada kendinizi güçlü bir ailenin ferdi 
gibi hissediyorsunuz. Üniversitemiz bize düşünmeyi 
aşılayan sistemiyle hayat tecrübesi kazanmamızı 
sağlıyor.

Okulumuzda birçok öğrenci kulübü var. Investment 
Society ve Business Club ilgimi çekenler. İki kulüpte 
de kariyerime katkı sağlayacak organizasyonlarda 
çalışıyorum ve şimdiden geleceğime yatırım 
yapıyorum. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz etkinlikler 
insanı sosyal yönden de geliştiriyor. Bu üniversitede 
sosyal olmamak elde değil gerçekten!

Anadolu Bursiyerleri Programı hayatımın dönüm 
noktalarından biri diyebilirim hiç şüphesiz. Bu 
program sayesinde hayatımızdaki en önemli şeyin 
sınav olmadığı gerçeğini bilen eğitimcilerin de 
bulduğunu gördüm. Dünyayı daha yaşanılabilir 
hale getirmekle ilgili hayallerimin güçlenmesini ve 
hayallerime bir adım daha yaklaştığımı hissetmemi 
sağladı. Bağışçılarımız her sene birçok öğrenciye 
umut oluyor. 

Gürbüz Çatalkaya, Edirne  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Tofaş Bursiyeri  

Tuba Çelik, Bolu  
Endüstri Mühendisliği  
Koçtaş Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, liseden 
üniversiteye geçerken karşılaşılan yol 
ayrımında ‘keşke’ yerine ‘iyi ki’ demeyi 
sağlıyor.

Koç Üniversitesi, bize düşünmeyi aşılayan 
sistemiyle hayat tecrübesi kazanmamızı 
sağlıyor.
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2013 yılında on yıl boyunca yatılı olarak okuduğum 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndan mezun 
olduktan sonra Koç Üniversitesi Medya ve Görsel 
Sanatlar Bölümü’ne Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde tam burslu olarak yerleştim. Okuldaki 
üçüncü senemi ilk senelerime oranla çok daha 
keyifli ve verimli geçirdiğime inanıyorum. Tiyatro 
Kulübü’nde üç yıldır aktif olarak yer alıyorum. Yaz 
okulunda üniversitemizin gelişmiş dil olanaklarından 
faydalanarak İtalyanca eğitimi aldım.

Okul dışında da kendimi geliştirmeye özen 
gösterdim. Stajlar yaparak ileride hangi sektörde yer 
almak istediğime karar vermeye çalışıyorum. Şu anda 
Mercedes Benz Fashion Week’i düzenleyen İstanbul 
İletişim’de staj yapıyorum. Kasım ayında ise Time 
Out adlı dergide çalışmaya başlayacağım. “Radikal” 
gazetesinde sekiz ay boyunca yaptığım staj da pek 
çok yönden gelişmemi sağladı. Beni Koç Üniversitesi 
ailesinin bir parçası haline getiren burs verenlerimle 
tanışmamı sağlayan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nda emeği geçen herkese minnettarım. 

Geçtiğimiz bir yılda, dünyanın önde gelen 
şirketlerinden Procter & Gamble’ın Türkiye ayağında 
güncel ve teknolojik bir projede staj yapma fırsatım 
oldu. Böylece büyük şirketlerin işleyiş mantığını 
kavramaya ve ileride ne yapmak istediğime dair 
fikirlerimi gün ışığında sulayıp büyütmeye başladım. 
Ardından “Hürriyet” gazetesinde kabul edildiğim 
altı aylık bir stajım hâlâ sürüyor. Medyanın ne kadar 
önemli bir güç olduğuna inancımı pekiştirmem için 
bu staj önemli bir fırsat oldu. Hukuk konusundaki 
bilgilerimi sağlamlaştırmak için ise hocam Emre 
Bayamlıoğlu’nun yanında çalışmaya başladım. 
Böylece kendimi akademik anlamda sorgulama 
fırsatını elde ettim.

Okuldan arkadaşlarım vasıtasıyla, Fransa’dan ve 
Türkiye’den üniversite öğrencileriyle ortaklaşa bir 
Türkçe portal projesine dahil oldum. “Genç Algı” 
ismini verdiğimiz bu oluşum sayesinde sinema, 
tiyatro ve güncel politik konular üzerine yazma 
fırsatım oldu. Yine okuldan arkadaşlarımla, bağımsız 
bir dergi çıkarmaya başladık. “Sendrom” adını 
verdiğimiz dergi, kırk beş günde bir çıkıyor ve 
İstanbul’da otuz farklı noktaya dağıtılıyor. Daha önce 
KURadyo’da sevdiğim sanatçılarla tanışma ve onlarla 
söyleşiler yapma fırsatım da oldu. Bağışçım Doğan 
Holding’e bu fırsatları yakalamam için verdikleri 
destek için minnettarım. 

Öykü Çetin, İstanbul  
Medya ve Görsel Sanatlar  
Doğan Holding Bursiyeri  

Hasan Basri Çifci, Erzurum  
Hukuk  
Doğan Holding Bursiyeri  

Burs verenlerimle tanışmamı sağlayan 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nda emeği 
geçen herkese minnettarım.

Yaptığım stajlar, medyanın ne kadar önemli 
bir güç olduğuna inancımı pekiştirmemi 
sağladı.
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Küçük yaştan beri en büyük hayalim mühendis 
olmaktı. Elektrik-elektronik mühendisliği ise liseden 
itibaren ilgimi çekmeye başlamıştı. Bu iki yıl genelde 
mühendislikle ilgili temel dersler aldık ancak yaptığım 
araştırmalarla ve okumalarla da kendimi geliştirmeye 
çalıştım.

Koç Üniversitesi’nde oryantasyonla başlayan ve 
dinamikliğinden hiçbir şey kaybetmeyen aktif bir 
sosyal hayat var. Öğrenci kulüpleri sayesinde kendinizi 
ilgi duyduğunuz her alanda geliştirebilirsiniz. Ben 
de bu kulüplerde aktif olup kendimi sosyal ve sportif 
olarak geliştirmeye çalışıyorum. Üniversiteye girdiğim 
sene başladığım Amerikan futboluna halen devam 
ediyorum ve takımımız Koç Rams’in bir parçası 
olmaktan gurur duyuyorum. Takımla birlikte yurt 
içinde ve yurt dışında birçok deplasmana gittik. Bu 
sene kendimi geliştirerek üniversite takımının yanında 
profesyonel bir takımla maçlara çıktım. Ayrıca, Bisiklet 
Kulübü ve okuduğum bölümün kulübü olan IEEE’nin 
etkinliklerine katılıyorum. Ve tabii ki bir Beşiktaşlı 
olarak Koç’lu Kartallar’ın aktif bir üyesiyim.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmak 
hayatımın en doğru kararlarından biriydi. Bu program, 
çok emek verdiği halde çeşitli şanssızlıklar nedeniyle 
hedeflediği üniversiteye ulaşamayan öğrenciler 
için bir fırsat. Ben de bu sayede ülkemizdeki en iyi 
üniversitelerden birinde okuma fırsatı yakaladım. 
Umarım, bu programa destek veren bağışçı sayısı artar 
ve daha çok öğrenci bu fırsattan yararlanmış olur. 

Bu sene okulumun bana verdiği imkân sayesinde 
İşletme Bölümü’nü de okumaya başlayacağım. İkinci 
dal olarak bu bölümü seçmemde finans alanına 
duyduğum ilginin payı büyük. Daha çok bu alanla 
ilgili dersler almayı planlıyorum. Bu ilgimin devam 
etmesi halinde yatırım bankacılığı alanında çalışmayı 
planlıyorum. Bu alana yönelmemde bünyesinde bana 
staj imkânı tanıyan bağışçı şirketim Ata Holding’in 
payı büyük. Koç Üniversitesi’nde finans alanıyla ilgili 
olarak Yatırım Kulübü yer alıyor. Ben bunun yanı sıra 
Girişimcilik Kulübü ve Fenerbahçeliler Kulübü’nde 
de yer almaktayım. Bu kulüplerdeki düzenlediğimiz 
etkinliklerde birbirimizle fikir alışverişlerinde 
bulunarak gelişim sağlıyoruz. Okulumuz da bu 
konuda bizleri destekliyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı diğer üniversitelerde 
bulamayacağım birçok imkândan yararlanma fırsatı 
verdi bana. Biz de, bu programdan yararlanan 
öğrenciler olarak, aynı fırsatı gelecekteki gençlere 
sağlamak için çalışacağız. Zira, bir ülkenin 
geleceğindeki en temel yapı, ancak eğitimle 
güçlenecektir. Eğitim olmaksızın bir ülkenin gelişmesi 
imkânsızdır. Tüm bağışçılarımıza, bu realitenin 
farkında olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na katkıda bulunmak, 
tüm insanlığı ısıtacak bir ateşin yanması için gereken 
kıvılcım anlamına geliyor. 

Ömer Dönmez, Hatay  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Aygaz Bursiyeri  

Umutay Dursun, Zonguldak  
Ekonomi  
Ata Holding Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, çok emek 
verdiği halde hedeflediği üniversiteye 
ulaşamayan öğrenciler için bir fırsat.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na katkıda 
bulunmak, tüm insanlığı ısıtacak bir ateşin 
yanması için gereken kıvılcım anlamına 
geliyor.
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Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nı kazanmamla beraber 
hayatım tamamen değişti. Eğitimde fırsat eşitliği 
kapsamında sahip olduğum on yıllık eğitim hayatım 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edilmemle 
devam etti. Koç Üniversitesi, eğitim alırken kendimi 
geliştirme şansı sundu bana. Lisede hayatıma giren 
tiyatroyla burada da ilgilenme şansına sahip oldum. 
Koç Üniversitesi’nin bana kazandırdığı kimlikle 
beraber önüme pek çok fırsat çıktı. Geçen yaz 
Vodafone’da yaptığım stajla hayatımın geri kalanında 
ne yapmak istediğimi anladım. Bu sayede geleceğimi 
şekillendirme imkânım oldu. Erken farkındalığın bana 
çok şey kazandıracağına inanıyorum.

Okula başladığım yıl her ne kadar kendimden şüphe 
edip “Ben buraya ait değilim.” diye yakınsam da şimdi 
ne kadar yanıldığımın farkındayım. Bölümümde 
ilgimi en çok çeken konu sosyal tabakalaşma. Derste 
okuduğumuz “Das Kapital”, dersi daha yoğun ve ilgi 
çekici bir hale getiriyor.

Eğitim sistemimizin oluşmuş düzene eleman 
yetiştirmesine hepimizin aşinayız. Anadolu 
Bursiyerleri Programı buna bir karşı duruş bence. Bu 
program, eğitim sisteminin tekdüzeliğinden sıyrılmış 
öğrencilerin kendilerine bir yer bulmalarını sağlıyor. 
Ne kadar çok bu düzenden sıyrılmış insan, o kadar 
çok değişim ve gelişim! Bu program hayatımın 
ikinci dönüm noktası. Koç Üniversitesi ve Coca-Cola 
Eurasia and Africa’ya bu imkânı bana sundukları için 
minnettarım. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi benim hayalimdi. 
Çünkü kariyerime araştırmacı olarak devam etmeyi 
kafama koymuştum ve tıp eğitiminden beklentim 
klasik doktor algısının oldukça ötesindeydi. Okula 
geldiğimde sıcacık bir ortam beni karşıladı. Çeşitli 
sosyal, kültürel ve sportif imkânlara erişiminiz tam. 
Buradan tek tip doktorlar olarak mezun olmanıza 
imkân yok. Bir müzik aletiyle, bir spor dalıyla 
ilgilenmemeniz imkânsız! Ben bu sene salsa ve 
ebru sanatıyla ilgilenmeyi planlıyorum. Ayrıca KU 
Gönüllüleri ve eKUal’da rol alacağım diğer kulüpler. 
Bunların yanı sıra kapalı yüzme havuzu ve fitness 
salonu gibi imkânlardan da faydalanıyorum. 
Atatürk’ün de söylediği gibi: “Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur.”

Ben kanser araştırmalarıyla ilgileniyorum. Kendimi 
on yıl içinde, bir laboratuvarda insanlığa faydalı 
bir buluş, bir fikir üretmeye çalışırken görüyorum. 
Burada eğitiminize devam ederken öğretim 
üyeleri sizi bir araştırmanın parçası olmanız için 
destekliyorlar. Laboratuvar kültürünü, yöntemlerini 
öğreniyorsunuz. Bu da benim kariyerim için çizdiğim 
yolun başlangıcı anlamına geliyor. Bence Anadolu 
Bursiyerleri Programı bir insanın hayatına üç saatte 
müdahale etme girişimlerinin boşa çıkarılması 
demek. İnsanların yüz altmış tane çoktan seçmeli 
soruya göre sınıflandırılması, buna göre hayallerinin 
yıkılması ya da mesleklerinin değişmesi çok yanlış. 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayallerimin 
gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese minnettarım.

Gözde Eda Efe, Antalya  
Sosyoloji  
Coca-Cola Eurasia and Africa Bursiyeri  

Elifnur Erdem, İstanbul  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitim 
sisteminin tek düzeliğinden sıyrılmış 
öğrencilerin kendilerine bir yer bulmalarını 
sağlıyor.

Bence Anadolu Bursiyerleri Programı, bir 
insanın hayatına üç saatte müdahale etme 
girişimlerinin boşa çıkarılması demek.
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İleride ne olmak istediğime karar verdiğim zaman, bu 
yolun Koç Üniversitesi’nden geçeceğini biliyordum. 
Koç Üniversitesi’ne gelince hem akademik hem 
sosyal hayatın birlikte yürütülebildiği bir ortama 
adım attığımı anladım. Koç Üniversitesi, öğrencilerine 
burada okumanın farkını hissettiriyor. Ben de bundan 
güç alarak sunulan tüm fırsatları değerlendirmeye 
çalışıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, mevcut sınav 
sisteminin oluşturduğu boşlukları doldurmak için etkili 
bir yol. Bu program sayesinde eğitimde fırsat eşitliği 
sağlanıyor. Bağışçılarımız eğitim almamız için bizlere 
yardımcı olurken; bizlerle kurdukları bağlarla, belki de 
ömür boyu sürecek birlikteliklerin temellerini atıyorlar.

Buradan mezun olurken hepimizin, ayaklarının 
üzerine sağlam basmayı öğrenmiş bireyler 
olacağımızdan kuşkum yok. Ülkenin belki de en 
geniş imkânlarına sahip okulunda bulunmak benim 
için bir şans. Bu şansı bizlere sağlayan ve bir ilki 
gerçekleştirerek yükseköğretimde çığır açan Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın parçası olmak ise apayrı bir 
gurur. Bu program sayesinde iş ve eğitim dünyasını 
birleştiren çok sağlam bir köprünün tam üzerinde 
durabiliyoruz. Burada bulunmakla her gün yeni bir 
artı kazanıyorum ve bu artılara her yıl mümkün 
olduğunca fazla öğrencinin ulaşabilmesini diliyorum. 

Koç Üniversitesi benim en büyük ve gerçekleşmesi 
zor olan hayalimdi, ta ki Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla tanışana kadar. Üniversitedeki ilk iki 
yılını geride bırakmış bir öğrenci olarak “İyi ki bu 
fırsat karşıma çıkmış!” diyorum. Hazırlık Programı’nın 
İngilizceyi geliştirmek için çok yararlı olduğunu 
düşünüyorum.

Herkesin bildiği gibi Koç Üniversitesi akademik 
başarıları yanında kendini sosyal faaliyetleriyle de 
tanıtan bir okul. Ben ilk yılımda buz pateni ve keman 
dersleri aldım. Geçen yıl ise okulumuzun Sualtı 
Kulübü’ne girdim ve buradaki faaliyetlerimi hâlâ 
sürdürüyorum. Okulumuzun sağladığı olanaklar 
doğrultusunda henüz ilgilenme fırsatı bulamadığım 
farklı spor ve sosyal aktivitelerde de yer almayı 
düşünüyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla birlikte gönüllü 
bağışçıların sayısı her geçen yıl artıyor ve bu sayede 
benim gibi Koç Üniversitesi’nde okumayı hayal eden 
daha fazla öğrenciye imkân sağlanıyor. Bu programa 
destek veren her bağışçı, bir gencin hayallerindeki 
üniversiteye ulaşmasını sağlıyor. Bizler bu programa 
katkısı bulunan herkese çok şey borçluyuz. Eğitimin 
değerini bilen ve bizleri daha iyi yerlere taşımak 
için çabalayan bağışçılarımıza en büyük teşekkürün 
bizleri daha iyi yerlerde görmek olduğunu biliyoruz; 
bu imkânları bize sağladıkları için teşekkür ediyoruz. 

Halil Perit Ersu, Samsun  
Makine Mühendisliği  
Sn. Sani Şener Bursiyeri  

İpek Eryiğit, Kocaeli  
Ekonomi  
Ford Otosan Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, mevcut 
sınav sisteminin oluşturduğu boşlukları 
doldurmak için etkili bir yol.

Koç Üniversitesi’nde iki yılını geride 
bırakmış bir öğrenci olarak ‘İyi ki bu fırsat 
karşıma çıkmış!’ diyorum.
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Koç Üniversitesi, birçok lise öğrencisinin hayalini 
süsleyen bir okul. Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde ben de hayallerimi gerçeğe dönüştürdüm. 
Okulumuzun çok güzel bir felsefesi var: “Burada 
istediğin her şey olabilirsin.” Bize sunulan imkânlar, 
vizyonumuzun gelişmesini ve dünya hakkında 
daha çok bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Bu öğretim 
yılının başında Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden 
İşletme Bölümü’ne geçtim. Yapmak istediğim şeyler 
için en iyi donanıma bu bölümde sahip olacağımı 
düşünüyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
potansiyelimizin farkına varıyoruz. Geleceği 
şekillendirecek güçlü nesiller olma yolunda 
ilerliyoruz. Şu anda Girişimcilik Kulübü’nün 
başkanlığını yapıyorum. Girişimciliğin dünyada 
ne kadar önemli bir konuma geldiği aşikâr. Ben 
de gelecekte bir değer yaratmak istediğim için bu 
kulübe katıldım. Bu sene, yine Anadolu Bursiyeri 
olan Burak Yılmaz’la liselere yönelik bir girişimcilik 
programı başlattık. Liseli öğrencilerin de hayallerini 
gerçekleştirebilecek gücü kendilerinde bulabilmeleri 
gerektiğini düşünüyoruz. 

Bizlere her fırsatta ulaşan, bize yardımcı olmak 
isteyen bağışçılarla birlikte olmak çok güzel bir 
duygu. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın geleneksel 
toplantılarında bağışçılarımızın bizleri gerçekten 
önemsediklerini görüyoruz. Motivasyonumuz, 
bağışçılarımız sayesinde her zaman dinamik kalıyor. 

Sınav sırasında talihsizlikler yaşayan öğrencilerden 
biri olarak, umutlarım tükenirken karşıma çıkan 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayallerimi 
süsleyen üniversitede ve bölümde okuyorum. Koç 
Üniversitesi akademik ve sosyal alanda sağladığı 
imkânlar sayesinde öğrencilerinin çok yönlü 
gelişimini sağlıyor, beklenti ve ihtiyaçlarını fazlasıyla 
karşılıyor. Ben de bu imkânlardan elimden geldiğince 
faydalanıyorum. Geçtiğimiz yıl Folklor, Gönüllülük, 
Pazarlama kulüplerinde ve voleybol takımında 
yer aldım. Kariyer Gelişim Merkezi’nin yardımları 
sayesinde daha birinci sınıfın sonunda L’Oréal’de 
yaz stajı yapma fırsatı buldum. Stajda edindiğim 
deneyim sayesinde Çift Anadal Programı’yla 
Ekonomi okumaya karar verdim. Gelecekte de 
Değişim Programları’yla vizyonumu genişletmeyi 
düşünüyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerini 
gerçekleştirmeye çalışan öğrencilere umut ışığı yakan 
bir program. Burs verenler bu programa sadece 
maddi destekte bulunmuyor bursiyerlerle sıcak 
bir bağ da kuruyorlar. Bu da Anadolu Bursiyerleri 
ailesinin bir ferdi gibi hissetmemizi sağlıyor. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın sadece biz bursiyerlere 
değil Türkiye’nin geleceğine de katkıda bulunduğunu 
düşünüyorum. Böyle bir programa öncülük ederek 
benim gibi ikinci şansa ihtiyaç duyan öğrencilere bu 
imkânı sağladığı için Koç Üniversitesi’ne, Arçelik’e 
ve tüm bağışçılara desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. 

Egemen Filiz, Edirne  
İşletme  
Arçelik Bursiyeri  

Çağatay Geçko, Tekirdağ  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Arçelik Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nin çok güzel bir felsefesi 
var: ‘Burada istediğin her şey olabilirsin!’

Umutlarım tükenirken karşıma çıkan 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
hayallerimi süsleyen üniversitede ve 
bölümde okuyorum.
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Koç Üniversitesi’nde beni en çok şaşırtan, öğrencilere 
sunulan imkânlar oldu. Hazırlık öğrencisiyken birçok 
söyleşiye katılma fırsatı yakaladım. Bölümüme 
başladıktan sonra fark ettim ki, Koç Üniversitesi 
akademik anlamda da doğru bir tercih. Ayrıca Çift 
Anadal Programı’yla Endüstri Mühendisliği okumaya 
karar verdim.

Koç Üniversitesi’nde ilgilenmek istediğimiz branş 
hakkında kulüp bulamamak neredeyse imkânsız! 
Bu yıl Elektrik Elektronik Mühendisliği Kulübü’nün 
saymanlığını ve aynı zamanda Pazarlama Kulübü’nün 
Mock Interview ile O.C.R. adlı etkinliklerinin 
başkanlığını yürütüyorum. Bu kulüplerde şirketlerle 
ilişkiler kurarak iş hayatımda bana katkı sağlayacak 
iletişim ağını kuruyorum. Aynı zamanda okulumuzda 
açılan Sosyal Latin dersleri sayesinde Salsa ve 
Bachata yapıyorum. Bence Koç Üniversitesi, başarının 
merkezinde öğrencinin olduğunu bildiği için bizlere 
sosyal ve akademik anlamda tüm imkânları sunuyor.
 
Unilever sayesinde, çoğu öğrencinin mezun olduktan 
sonra bile hayal edemeyeceği fırsatlara daha 
öğrenciyken eriştim. Unilever Merkez Ofisi’ne giderek 
iş hayatını yakından inceledim. Rektörümüz Umran 
İnan’la katıldığımız yemekte Unilever Dünya Başkanı 
Paul Polman, Türkiye CEO’su Mehmet Altunok ve 
birbirinden değerli akademisyelerle sohbet etme fırsatı 
yakaladım. Bağışçım Unilever’e, Koç Üniversitesi’ne 
ve bağışçılara, bu programa destek verdikleri için 
teşekkür ederim. 

11. sınıfı Youth Exchange and Study Bursu’nu kazanarak 
Amerika’da okudum. Şu anda Erasmus’la İngiltere’de 
University of Essex’te eğitimime devam ediyorum. 
Aynı zamanda Çift Anadal Programı’yla Sosyoloji 
okuyorum. Koç Üniversitesi’ne başladığımda bir 
üniversite öğrencisi olduğum gerçeğiyle yüz yüze 
gelmek beni çok heyecanlandırdı. Kısa sürede bu yeni 
ortama, birbirinden ilgi çekici bulduğum derslerime, 
öğretmenlerime ve arkadaşlarıma alıştım. Okula 
girdiğim ilk yıl Müzikal Kulübü’nde ve Türk Sanat 
Müziği Korosu’nda yer aldım. Boş zamanlarımda 
okulda bulunan piyanolarda pratik yapmaya özen 
gösteriyorum. Bunun yanı sıra atletizm ve buz pateni 
antrenmanları yapıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bizler için büyük 
bir fırsat. Eğitime katkı sağlayan böyle bir programa 
dahil olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Koç 
Üniversitesi’nden mezun olduğumda hayallerime 
giden yolda sağlam ve emin adımlarla yürüyeceğime 
inanıyorum. Bundan on yıl sonrasında kendimi; kitapları 
pek çok dile çevrilen, yaptığı müziği her yaştan insanın 
dinlediği, idealleri doğrultusunda insanlara yol gösteren 
biri olarak görüyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bağışçıları olmasaydı 
Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan birçok parlak 
gencin parıltıları, hayalleri ve umutları zamanla uçup 
gidebilirdi. Bu programı destekleyen ve destekleyecek 
olan herkese sağduyuları ve özverileri için çok teşekkür 
ediyorum. 

Göksu Gökcen, Muğla  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Unilever Bursiyeri  

Benay Gözkaman, Gaziantep  
İngiliz Dili-Karşılaştırmalı Edebiyat  
Opet Bursiyeri  

Koç Üniversitesi başarının merkezinde 
öğrencinin olduğunu bildiği için bizlere 
sosyal ve akademik anlamda tüm imkânları 
sunuyor.

Bağışçılar olmasaydı Türkiye’nin dört bir 
yanında yaşayan birçok parlak gencin 
parıltıları, hayalleri ve umutları zamanla 
uçup gidebilirdi.
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Koç Üniversitesi hayata bakış açımın şekillenmesinde 
çok büyük rol oynuyor ve insana doyumsuz bir 
kendini geliştirme içgüdüsü kazandırıyor. Hangi alana 
yöneleceğime dair fikirlerim yavaş yavaş şekilleniyor. 
Okulumuz akademisyenlerinin olaylara bakış açıları ise 
azmimi artırıyor.

Okula başladıktan sonra birçok öğrenci kulübü 
etkinliğinde yer alıp başarıların insana yaşattığı 
duyguları tattım. Bunların haricinde geçen seneden beri 
okulda Work & Study Programı kapsamında Exchance 
Mentoru olarak çalışıyorum. Yurt dışından gelen 
öğrencilerin okulumuza uyum sağlamalarına yardımcı 
oluyorum. Bu sayede, birçok ülkeden arkadaşlar edinip 
İngilizce dil becerimi geliştirme fırsatına sahip oldum. 
Ayrıca üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklerde 
görevli olarak çalıştım. Kulüpler aracılığıyla yapılan 
Fransızca ve Dj derslerine katılma fırsatım oldu.

Ülkemle ilgili hayalim, herkesin kaliteli bir eğitim 
alabilmesi. Özellikle üniversite hayatı karakterimin 
şekillenmesinde çok büyük rol oynadı. Önünüzde her 
zaman daha başarılı insanların bulunduğu bir ortamda 
hayallerinizi kısıtlamamayı öğreniyorsunuz. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde benim gibi birçok 
öğrencinin hayalleri, amaçları haline geldi. Bu fırsatı bizi 
sunan Kurumsal İlişkiler Ofisi’ne ve burs veren şirketlere 
minnettarım. Bu fırsattan yararlanabilmem için en 
büyük yardımcılarım ise ailem ve lisede bana yardımcı 
olan bütün öğretmenlerim, özellikle matematik 
öğretmenim Fuat Yalçınsoy’dur. 

Koç Üniversitesi’ne gelirken burada ilgi alanım olan 
dansta uzmanlaşabileceğimi biliyordum. International 
Latin dans yarışmaları için haftada altı günü bulan 
çalışmalarla vücudumu, dans bilgimi ve yeteneğimi 
günden güne geliştirdim. Dans alanında okulumuzu 
ulusal ve uluslararası alanda temsil etmenin gururunu 
yaşıyorum. Resim hocam, “İyi bir ressam olmadan 
seni bu okuldan mezun etmeyeceğim, sende o ışık 
var.” diyerek beni destekliyor. Geçen yılın sonunda 
okulumuzun sergisinde iki tablom sanatseverlerle 
buluştu ve beklediğimden daha fazla ilgi gördü. Bu 
yıl Resim Kulübü’nün yönetim kurulundayım. Ayrıca 
Halk Oyunları Kulübü’nde aktif olarak yer almaya 
başladım.

Koç Üniversitesi’nin en güzel yanı disiplinler arası 
ilişkilerle farklı yönlerimizi keşfederken bir taraftan 
da muazzam bir genel kültüre sahip olmamızı 
sağlaması. Bu okula ilk başladığımda “Psikoloji 
alanında akademik kariyer yapmalıyım.” dememe 
rağmen şimdi Medya ve Görsel Sanatlar, Sanat Tarihi, 
Sosyoloji, Arkeoloji hatta Ekonomi gibi bölümlerden 
de dersler alarak çok yönlü bir insan olmayı 
kendime hedeflemeye başladım. Bağışçılarımızın her 
zaman yanımızda olması da cabası. Ben Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde zincirlerimi kırdığımı, 
kabuğumdan çıktığımı ve yeni dünyanın çok yönlü 
bireylerinden biri olduğumu her gün biraz daha fazla 
hissediyorum. Umarım bu imkânlar diğer öğrenci 
arkadaşlarıma da ulaşır. 

Zeynep Dilruba Güldoğan, Malatya  
Hukuk  
Tüpraş Bursiyeri  

Murat Hoşgör, Antalya  
Psikoloji  
Koç Holding Bursiyeri  

Ülkemle ilgili hayalim, herkesin kaliteli bir 
eğitim alabilmesi. 

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
zincirlerimi kırdığımı ve yeni dünyanın 
çok yönlü bireylerinden biri olduğumu 
hissediyorum.
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Her zaman kendime en uygun mesleği seçmek 
istedim. İsteklerimin çoğunu karşılayan, kapsamlı 
bir bölümde okumaktan ve Koç Üniversitesi’nde 
olmaktan çok mutluyum. Üniversite yaşamından 
beklenen çoğu şey Koç Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilebilir. Neredeyse her gün bir aktivite 
bulabilirsiniz burada; kimi zaman kendinizi 
geliştirebileceğiniz, kimi zaman doyasıya 
eğleneceğiniz. Öğrencilerine her türlü imkânı 
sunan bir okul Koç Üniversitesi. Hem başarılı bir 
akademik süreç geçirebilmek hem kültür seviyenizi 
artırabilmek hem de sosyal yaşamda istediğiniz 
şeylere ulaşabilmek burada mümkün. İster sporla, 
ister tiyatroyla, istersen dansla, kısacası her şeyle 
ilgilenebilir olmak istediğiniz yerde olabilirsiniz.

Düşünceleriniz önemsenir, düşüncelerinizi rahatça 
ifade edebilirsiniz. Gerçekten sizi önemseyen ve bunu 
hissettiren insanların arasında olmak mutluluk verici. 
Şimdi diyorum ki; iyi ki buradayım, iyi ki Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na başvurmuşum. Bana bu fırsatı 
veren Koç Üniversitesi’ne ve bağışçım Türk Telekom’a 
minnettarım. İleride ben de gençlerin hayallerine 
ulaşma süreçlerinde onlara destek olmak istiyorum. 
Umarım Koç Üniversitesi’nin bana sağladığı imkânları 
değerlendirir, sosyal, kültürel ve akademik olarak 
donanımlı biri olurum. 

Koç Üniversitesi gerek sosyal hayat gerekse akademik 
hayat açısından her bireyin ufkunu açan bir yer. 
Özgür düşünme ortamından uzak ve ezberci eğitim 
metotlarına dayalı eğitim veren nice üniversiteden 
farklı olarak, her öğrencisine değer veren ve özgür 
fikir üretme ortamını canlı tutan bir okul Koç 
Üniversitesi. Ben de arkadaşlarımla birlikte çeşitli 
kulüplerde etkinlikler düzenliyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı mevcut eğitim 
sistemine en güzel tepkidir. Mevzu bahis sistem, 
daha fazla soru çözebileni başarılı kıldığı halde bu 
program öğrencilerin kültürel ve sosyal donanımlarını 
esas alıyor. Hayatımın geri kalanına daha güvenle 
bakabiliyorum bu program sayesinde. Mevcut sistem 
içerisinde devinimi devam ettiren bir çark olmak 
değil; dünyayı iyi yorumlayabilen, ağacı ve insanı 
seven bir hukukçu olmaktır en büyük amacım. 

Mine İntepe, Afyon  
Medya ve Görsel Sanatlar  
Türk Telekom Bursiyeri  

Köksal Kaplan, İstanbul  
Hukuk  
Polaris Pazarlama/Koç Üniversitesi Bursiyeri  

Sizi önemseyen ve bunu hissettiren 
insanların arasında olmak mutluluk verici.

Amacım dünyayı iyi yorumlayabilen, ağacı 
ve insanı seven bir hukukçu olmak.
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Koç Üniversitesi’ndeki üçüncü senem ve her geçen 
yıl okul daha da güzelleşiyor. Bu sene Çift Anadal 
Programı’yla Ekonomi de okumayı planlıyorum. 
Bu doğrultuda dersler aldım ve hâlâ ilk günkü 
heyecanım içimde. Kulüplere katılmayı ihmal 
etmiyorum, çünkü kulüpler bir nebze de olsa 
derslerin yoruculuğunu üstümüzden alıyor. Bu gibi 
imkânlar sağlayan Koç Üniversitesi, tamamen öğrenci 
odaklı sistemiyle öğrencilere üniversite hayatları için 
çok güzel bir ortam sağlıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, klasik sınav sistemine 
karşı tamamen öğrenci odaklı anlayışıyla ve 
bağışçıları sayesinde, her geçen gün bir adım daha 
ileriye giden bir program. Şu an Koç Üniversitesi’nde 
eğitim görüyorsam, bunu Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na borçluyum. Bu programın en güzel yanı 
çeşitli şirket yöneticileriyle aynı platformda buluşmak. 
Böyle imkânların daha şimdiden sağlanması bizi iş 
hayatına erkenden hazırlıyor. Her sene artan bağışçı 
potansiyeliyle, bursiyer sayısı çoğalıyor ve büyük 
bir ağ oluşuyor. Umuyorum ki bu imkânlardan 
yararlanan öğrenci sayısı her geçen sene daha da 
artar ve hedeflerine ulaşan daha çok öğrenci yetişir. 

Son OKS öğrencilerinden biri olarak liseyi VKV Koç 
Özel Lisesi’nde tam burslu olarak yatılı okudum. 
Lisede Koç Üniversitesi’nin eğitim havasını 
soluduğum andan beri bu yolda devam etmeyi 
kendime hedef bildim; ailem de kararlarımda bana 
hep destek oldu. Sayısal öğrencisi olduğumdan 
kararım pek onaylanmasa da Koç Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nü kafama koymuştum. Sınavda umduğum 
sonucu alamadığım için ne yapacağımı düşünürken 
rehber hocalarımın yönlendirmesiyle Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla tanıştım ve kelimenin tam 
anlamıyla hayatım değişti.

Erasmus Programı’yla önümüzdeki dönemi yurt 
dışında okuyacağım. Üniversiteye geldiğim günden 
beri ilgimi çeken kulüplere katılıp yeteneklerimi 
keşfetmeye çalışıyorum. Girişimcilik Kulübü’nün 
eş başkan yardımcısıyım, Gezi Kulübü’nde de 
sekreterlik yapıyorum. Ayrıca bu dönem oryantal 
dans derslerine katılıyorum. Koç Üniversitesi’nin en 
sevdiğim yanı, öğrencilerinin sunduğu imkânlarla 
kendilerini keşfetmelerine katkıda bulunması. Aldığım 
çekirdek dersler sayesinde de neredeyse her bölümle 
ilgili bir fikrim oluştu. Geçen dönem aldığım derslerde 
ekonomiye ilgim olduğunu anladım ve Çift Anadal’la 
Ekonomi okumak için başvuruda bulundum.

Anadolu Bursiyerleri Programı ve bağışçım Yıldız 
Holding sayesinde; şimdi istediğim yerde ve istediğim 
bölümdeyim; bu nedenle onlara teşekkür ediyorum. 
Umarım ben de, gelecekte benim gibi öğrenciler için, 
bu şekilde hayat kurtarıcı bir rol oynayabilirim. 

Oğulcan Kargül, Isparta  
Endüstri Mühendisliği  
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Bursiyeri    

Şilan Karhan, Diyarbakır  
İşletme  
Yıldız Holding Bursiyeri  

Her sene artan bağışçı potansiyeliyle, 
bursiyer sayısı çoğalıyor ve büyük bir ağ 
oluşuyor.

Rehber hocalarımın yönlendirmesiyle 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım ve 
kelimenin tam anlamıyla hayatım değişti.
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Koç Üniversitesi’ndeki üçüncü yılım. Hâlâ zamanın 
burada ne kadar hızlı geçtiğine şaşırıyorum. Koç 
Üniversitesi’nin bireyin kendisini hem sosyal hem de 
akademik yönden geliştirmesine imkân sağladığını 
Hazırlık Programı’nı tamamladığımda bir kez daha 
anladım. Daha Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi 
olmama rağmen yayınlanmış bir akademik makalem 
ve ödül almış bir projem bulunuyor. Sosyal anlamda 
ise yıl içinde etkinlikleriyle öğrencilerin ilgisini 
toplayan bir topluluğun daimi üyesi olmam dışında 
kişisel gelişimime katkı sağlayacak dans, resim, bisiklet 
gibi kulüplerin imkânlarından yararlanıyorum.

Bütün bunlar üniversiteye başlamadan önce benim 
için hayaldi. Koç Üniversitesi ve bağışçılarımız 
tarafından yürütülen Anadolu Bursiyerleri Programı 
bu hayalimi gerçeğe dönüştürdü. Bağışçılarımız, 
sadece eğitim masraflarımızı karşılayıp bir kenara 
çekilmiyorlar. Onların da bizler kadar hevesli 
olduğunu söyleyebilirim. Her sene düzenlenen 
yemeklere ve buluşma toplantılarına katılmak bize 
ne kadar heyecan veriyorsa, onlara da bir o kadar 
heyecan veriyor. Okulun düzenlediği programlar 
dışında da bizimle iletişim kurmaları bize verdikleri 
değerin göstergesi. 

Koç Üniversitesi’nde okumak benim için büyük bir 
hayaldi. Bu nedenle Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
bu okulda olmak benim için sevinç ve gurur kaynağı. 
Bu okul sayesinde kendimi çok daha iyi tanıyorum 
ve hayattan beklentilerimi, isteklerimi net bir şekilde 
görebiliyorum. Kendime ve yeteneklerime olan 
inancım hiç olmadığı kadar fazla.

İşletme Bölümü, beklentilerime oldukça uygun bir 
bölüm. Gelecekte pazarlama üzerine yoğunlaşmak 
istediğim için alanında uzman akademisyenlerden 
dersler alıyorum. Bir yılı aşkın süredir L’Oréal’de 
uzun dönem pazarlama stajı yapıyorum. Bu stajla 
geleceğime iyi bir yatırım yaparken; iş hayatını, 
büyük projelerde sorumluluk alarak deneyimleme 
şansı elde ediyorum. Bunun yanı sıra okulumuzun 
sosyal/sportif kulüplerinde aktif olarak yer almaya 
çalışıyorum. Geçtiğimiz senelerde IES’e (Endüstri 
Mühendisleri Topluluğu) ve Pazarlama Kulübü’ne 
katıldım. Şimdi IES’te kurumsal ve şirket ilişkileri 
direktörlüğü görevini yürütüyorum. Daha önce Work 
& Study kapsamında Kurumsal İletişim Ofisi’nde 
çalışarak lise öğrencilerine Koç Üniversitesi’ni tanıtma 
görevini üstlenmiştim. Son iki yıldır okula yeni 
başlayan İşletme öğrencilerine mentorluk yapıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde güzel bir 
üniversite hayatı yaşıyorum. Benim gibi birçok gence 
umut olan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. 
Bütün öğrencileri bu programa başvurmaları için 
teşvik ediyorum. Bilmelisiniz ki bu okul ve bu 
program sayesinde dilediğiniz kişi olabilirsiniz! 

Ege Kaya, Nevşehir  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Barış Kayaaslan, İstanbul  
İşletme  
Socar Bursiyeri  

Bağışçılarımızın okulun düzenlediği 
programlar dışında da bizimle iletişim 
kurmaları bize verdikleri değerin göstergesi.

Koç Üniversitesi ve Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde dilediğiniz kişi 
olabilirsiniz!
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Küçüklüğümden bu yana bilim ve teknolojiye 
duyduğum merak ve heyecan Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nü seçmemde etkili oldu. Koç 
Üniversitesi’ne başladıktan sonra ne kadar şanslı 
olduğumu daha çok hissettim. Eğitim kalitesinin 
ötesinde akademisyenlerin ve okul çalışanlarının bize 
yaklaşımı, okulumu benim için özel kılan unsurlardan 
biri oldu. Bölümümün diğer alanlarla ilişkisi de beni 
heyecanlandırıyor. Okulumuzun sunduğu olanaklar 
kapsamında psikoloji ve pazarlamayla ilgili dersler de 
aldım. Zihnimi farklı yönlerden besleyerek vizyonumu 
geliştirmeyi amaçlıyorum.

Okuldaki ilk yılımdan itibaren farklı kulüplerde 
görev alarak derslerde elde edemeyeceğim pek 
çok değer kazandım. Şu an eş başkanlık görevini 
yürüttüğüm mühendislik topluluğumuz IEEE’yle ilk 
yılımda tanışmıştım. Kulüplerin, kişisel becerilerimizi 
keşfetmemizde ve üniversite hayatına alışmamızda 
büyük rolü olduğunun farkındayım.

Bağışçı kurumum Coca-Cola İçecek’le olan ilişkimin 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın farkını yansıtacak 
nitelikte olduğunu düşünüyorum. Bu program 
sayesinde kurumun yetkilileriyle pek çok kez bir 
araya gelerek onlarla sürekliliği olan bir ilişki kurdum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın sağladığı uzun vadeli 
kazanımlar sayesinde benim gibi büyük hedefleri olan 
gençler, bunları gerçekleştirecek gücü kendilerinde 
bulacaklar. Hedefimiz toplumu ileriye götürmekse 
hayatımızı değiştiren Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
bunu en iyi şekilde başaracağına inanıyorum. 

Tıp, fedakârlık isteyen bir bölüm. Zaman zaman 
fakülteden arkadaşlarımla benim, “kütüphane bekçisi” 
olarak nitelendirildiğimiz geceler oluyor. Rekabet ve 
stres, öğrenciliğim boyunca yanımdan ayrılmayacaksa 
da tıp doktorluğu benim için en doğru meslek. 
Okuduğum bölüme duyduğum ilgi ve heyecan sürekli 
artıyor. Kapıları her zaman bizlere açık olan okulumuz 
akademisyenlerinin, yer aldığım kanser ve beyin 
tümörü araştırmalarının ve okulun samimi ortamının 
heyecanıma katkısı yadsınamaz. Katıldığım araştırmalar 
ve yaz stajları ise beyin cerrahisini hedeflememi sağladı.

Bu yoğun programda kendime ve ilgi alanlarıma vakit 
ayırmayı da iyi bir zaman yönetimiyle başarabiliyorum. 
Çocukluk hayalim olan Havacılık Kulübü’nü geçen 
sene kurduk. Uzay bilimlerine ilgi duyan arkadaşlarımla 
beraber etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Yönetim 
kurulunda yer aldığım Koç Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Topluluğu ve TurkMSIC de birçok konferans 
ve çalıştaya katılmamın yanı sıra Türkiye’nin her 
yerinden arkadaşlar edinmemi sağlıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı; kendini, hayallerini, 
başarılarını birkaç saatlik sınavlarda ifade edemeyen 
öğrenciler için büyük bir şans. Bana verilen bu şansın 
getirdiği sorumluluklarımın olduğuna inanıyorum. 
Evrensel sağlık problemlerine yenilikçi yaklaşımlar 
getirip, hastasını anlayan ve kendini iyi ifade eden 
doktorların yetiştirilmesi en büyük arzum. İmkânsızlıklar 
içinde yaşayıp büyük hayalleri olan tüm öğrencilerin 
yegâne ihtiyacı olan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
daha da büyümesi dileğiyle… 

Arda Kaygan, İstanbul  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Coca-Cola İçecek Bursiyeri  

Uğur Kılıç, Amasya  
Tıp  
Orta Gayrimenkul Bursiyeri  

Hedefimiz toplumu ileriye götürmekse, hayatımızı 
değiştiren Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
bunu en iyi şekilde başaracağına inanıyorum. 

Büyük hayalleri olan tüm öğrencilerin 
yegâne ihtiyacı olan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın daha da büyümesini diliyorum.
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Henüz lisedeyken bilime ilgi duyduğum, bilgi 
arayışına hayran olduğum ve özgür düşünceli 
ortamlarda yeşermek istediğim için bu bölümü tercih 
ettim. Koç Üniversitesi’ndeki üçüncü yılıma başlarken 
burada ufkumun geliştiğini ve araştırma merakımın 
ivmelenerek arttığını söyleyebilirim.

Geçen sene 1. sınıfta olmama rağmen hocamın 
laboratuvarında çalıştım ve bir araştırma projesinde 
yer aldım. İtalya’da teknolojiyle ilgili bir Erasmus 
projesine ve Danimarka’da sürdürülebilir enerji temalı 
bir yaz kampına katıldım. Danimarka’da bilimsel proje 
yapmanın detaylarını öğrenince kendi okulumda da 
böyle organizasyonlar yapmaya karar verdim. Yine 
Anadolu Bursiyeri olan arkadaşımla IEEE (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers) kapsamında 
EMBS’i (Engineering in Medicine and Biology Society) 
kurduk. Biyolojik problemler için mühendislik 
teknikleri ve biyolojik parçalar kullanma yaklaşımıyla 
çeşitli aktiviteler yapmayı planladığımız bu oluşumun 
bana yeni kapılar açacağına inanıyorum. İleride, 
nörobilim bilgi tabanını kullanarak eğitim sistemimize 
yeni bir yaklaşım getirmek istiyorum.

Araştırma üniversitesi vizyonunu benimsemiş bir okulun 
en önemli görevlerinden birinin hevesli öğrencileri 
desteklemek olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın ileride çok büyük 
çıktıları olacağına inanıyorum. Programın potansiyel 
bağışçılar tarafından da değerlendirilmesini ve ülkemizde 
yaygınlaşmasını umuyorum. Kendimi aşabilmeme 
olanak sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. 

Doğduğumdan bu yana da ailemin bana olan 
ilgisi hiç azalmadı. Bu durumun katkısıyla eğitim 
hayatım oldukça başarılı geçti. Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği okuyorum fakat farklı alanlara da ilgi ve 
merak duyuyorum. Bu aralar ekonomi ve pazarlama 
dikkatimi çekiyor. Koç Üniversitesi’nde her alanla ilgili 
bir çalışma olduğu için ben de ilgilendiğim birine 
katılmayı düşünüyorum.

Koç Üniversitesi her açıdan sürprizlerle dolu bir 
üniversite. Her an, her yerde, her şey olabilir! Bunun 
en büyük kanıtı kulüp aktiviteleri. Örneğin IEEE 
geçen yıl GoogleGlass’ı getirip tanıtmıştı. UniFeb 
Fenerbahçeli öğrencileri tek çatı altında toplamayı 
başarabiliyor. Öğrencisine gerçekten değer verip 
her imkânı sunması Koç Üniversitesi’ni farklı kılıyor. 
Ayrıca bu okulda gerçekten eşitlik, özgürlük ve 
demokrasi mevcut.

Anadolu Bursiyerleri Programı fırsat eşitsizliğini 
ortadan kaldıran çok büyük bir sosyal sorumluluk 
projesi. Ben Tüpraş Burisyeri olarak, bağışçı 
kurumumla aile-evlat ilişkisi gibi özel bir bağım 
olduğuna inanıyorum. Tüm bağışçılara bizlere 
sağladıkları imkânlardan dolayı teşekkür ediyorum. 

Dilara Kocakaplan, Antalya  
Moleküler Biyoloji ve Genetik  
Koç Üniversitesi Bursiyeri  

Çağrı Onur Kozanlı, Osmaniye  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Tüpraş Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde ufkumun geliştiğini ve 
araştırma merakımın ivmelenerek arttığını 
söyleyebilirim.

Koç Üniversitesi sürprizlerle dolu bir 
üniversite. Her an, her yerde, her şey olabilir! 
Bunun en büyük kanıtı kulüp aktiviteleri.
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İnsan kendini tanıdıkça, hangi işi daha iyi 
yapabileceğini araştırdıkça ve bildiklerini sorguladıkça 
hayatını etkileyecek kararları doğru bir şekilde 
vermesi kolaylaşıyor. Lise son sınıftayken Elektrik-
Elektronik Mühendisliği okumaya karar verdim ve en 
iyi üniversiteleri araştırmaya başladım. Benim için en 
doğru seçeneğin Koç Üniversitesi olduğunu gördüm. 
Hedefimi belirlemiştim; sınavda Türkiye sıralamasında 
ilk 300’e girmeliydim. İlerleyen günlerde bir hocam 
Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bahsetti. Bu 
inanılmaz bir fırsattı benim için. O kadar çalışmama 
rağmen sınavda istediğimi alamasam da bu program 
sayesinde hayalimdeki üniversitede okuyorum.

Benim için Koç Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği okumak kadar büyük bir zevk yok! 
Bölüm dersleri heyecan verici. Her derse mutlu 
bir şekilde gidiyorum ve kendi alanlarında uzman 
akademisyenlerden ders alıyorum. Bir yıl Hazırlık 
okumama rağmen geçen sene İngilizce kaynaklardan 
ders çalışmak bana çok zor geliyordu ama bu yıl bu 
problem yaşamıyorum.

Koç Üniversitesi’nde akademik imkânlar dışında 
farklı etkinliklere ve kulüplere de katılma imkânım 
oldu. Geçen senelerde Ford fabrikalarına yapılan 
bir geziye, karikatür çizme eğitimlerine ve robotik 
alanında kendimi geliştirmek için Arduino’ya katıldım. 
Bizlere bu imkânları veren bağışçılarımıza ve bizler 
için çalışan Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme 
Ofisi’ne teşekkür ediyorum.

Koç Üniversitesi’nin öğrencilerini merkez alan 
kampüsünde, insana bilim aşılayan fakültelerinde 
iki yıldır kendimi her türlü konuda geliştirmek 
için çabalıyorum. Burada gelecekteki hayatıma 
hazırlanırken zamanımı en güzel şekilde 
geçiriyorum. Koç Üniversitesi, akademik alandaki 
başarılarıyla her yıl daha yükseklere çıkan ve daha 
yüksekleri hedefleyen bir üniversite haline geliyor. 
Akademisyenlerimiz ve asistan öğrenciler sayesinde, 
Koç Üniversitesi güncel bilim üretiyor. Öğrencilerinin 
bilim alanında ve iş hayatında başarılı olabilmesi için 
öncelikle sosyal anlamda başarılı olmaları gerektiği 
vizyonuyla hareket eden üniversitemiz, her türlü 
sosyal imkânı bizlere sunuyor. Kampüsümüzde dans, 
resim, müzik, spor gibi alanlara yönelerek kendimizi 
geliştirme fırsatı buluyoruz. 

Anadolu’nun birçok şehrinden başarılı öğrenciler 
talihsizlikler yüzünden küçük puanlarla tam burslu 
olarak eğitim alma fırsatını kaçırabiliyor. Ekonomik 
gücü okul ücretini karşılamaya yetmeyen bu 
başarılı öğrencilere Koç Üniversitesi, bağışçılarımız 
aracılığıyla bu imkânı sağlıyor. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla; Koç Üniversitesi’nin tüm imkânlarından 
yararlanarak çevresine, ülkemize ve dünyaya parlak 
bir gelecek sağlayacak pırıl pırıl gençler yetişiyor. 
Bu programa gönül veren rektörümüze, Anadolu 
Bursiyerleri Programı ekibine ve burs verenlerimize 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Osman Raşit Kültür, Nevşehir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Kibar Holding Bursiyeri  

Deniz Mersinlioğlu, Edirne  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Coca-Cola Eurasia and Africa Bursiyeri  

Çok çalışmama rağmen sınavda istediğim 
sonucu alamasam da, Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde hayalimdeki 
üniversitedeyim.

Akademisyenlerimiz ve asistan öğrenciler 
sayesinde, Koç Üniversitesi güncel bilim 
üretiyor.
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İlk ve ortaokulu Bursa’da tamamladıktan sonra lise 
eğitimim için İstanbul’a geldim ve İstanbul Erkek 
Lisesi’nden mezun oldum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde Koç Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nü kazandım. Bu program bizlere Koç 
Üniversitesi’ni kazanmak için bir şans daha sunuyor. 
Böylece Türkiye’nin önde gelen ve prestijli 
üniversitelerinden birinde okuma hakkı kazanıyoruz.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir parçası olduğum 
için çok mutluyum. Kendimize hem akademik hem de 
sosyal yönde birçok şey katabileceğimiz bir yerdeyiz. 
2013-2014 döneminde Dans Kulübü’ndeydim. Geçen 
sene Yelken Kulübü’nde yer aldım. Şu anda ise yeni 
bir oluşum için çabalıyoruz. Herkesin ilgi alanına 
göre birçok kulüp mevcut. Ayrıca bu üniversitedeki 
öğrenciler, akademik konularda kendilerini geliştirmek 
bakımından oldukça şanslılar. Okulda sık sık çeşitli 
konular hakkında birçok seminer ve söyleşi de 
düzenleniyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı aracılığıyla geçtiğimiz 
yaz Akenerji isimli bir enerji firmasında staj yapma 
imkânı buldum. Bunun dışında yıl içinde birkaç kez 
bağışçılarımızla bir araya geliyoruz. Bunu da Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın bizlere sağladığı önemli bir 
imkân olarak görüyorum. Bağışçılarımıza çok teşekkür 
ediyorum ve bu programın daha çok öğrenciye şans 
vermesini umuyorum. 

Üniversite eğitimi almak isteyen herkesin içinden 
geçmesi gerektiği sınava ben de girdim; sınavlarla ve 
bitmek bilmeyen ders çalışma süreleriyle boğuştum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ilk duyduğumda, 
mevcut sınav sistemi karşında bir şeyler yapmaya 
karar veren birilerinin olduğunu düşündüm. Koç 
Üniversitesi sınav puanı yüksek ama öğrencilerin 
çokça tercih ettiği bir okul olduğu için kendimi 
burada hayal etmekte zorlanıyordum.

Kendimi bildim bileli tek hayalim mühendis veya 
bilim insanı olmaktı. Sınav puanımla bu hayalimi 
gerçekleştirebileceğim okulu kazanamıyordum. Onca 
başvuran arasından seçilmek gerçekten büyük şans 
gerektiriyor diye düşünsem de şimdi bu seçimlerin 
titizlikle yapıldığını biliyorum. Anadolu bursiyerliği, 
sadece eğitim sisteminin içinde değil, sosyal ve 
kültürel hayatta da başarılı olmak demek.

Koç Üniversitesi bütün imkânlarıyla pek çok başarılı 
okulun önüne geçen bir okul. Burada alanlarında 
çok deneyimli, öğrencilerle iyi ilişkiler kuran 
akademisyenlerle ve tüm çalışanlarla birlikte bir aile 
gibiyiz. Sadece ileride ilgileneceğim alanda çok iyi 
bir eğitim almakla kalmıyorum, aynı zamanda gerek 
yaşadığım yerin imkânlarının yetersiz olmasından 
gerekse de sınavlara ayırdığım zaman yüzünden daha 
önce uğraşamadığım branşlara da yönelebiliyorum. 
Dağcılık Kulübü’yle geçen sene ilk kez zirveye çıktım, 
Müzik Kulübü’nde bateri çalmaya başladım. 

Cengiz Mutlu, Bursa  
Ekonomi  
Tofaş Bursiyeri  

Mert Özer, Samsun  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Türk Telekom Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
Türkiye’nin önde gelen ve prestijli 
üniversitelerinden birinde okuma hakkı 
kazanıyoruz.

Koç Üniversitesi’nde öğrencilerle iyi 
ilişkiler kuran akademisyenlerle ve tüm 
çalışanlarla birlikte bir aile gibiyiz.
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Koç Üniversitesi, açık kapıların membası olan bir 
kurum. Belki istedikleriniz karşılık bulmaz ama 
yine de sizi dinleyen bir yetkiliyi bulursunuz; 
dedim ya kapılar açıktır. “Ne söylerseniz söyleyin 
değişmeyeceğini bildiğin bir şeyle neden 
uğraşıyorsun o zaman?” sorusuna gelirsek; Umran 
Hoca bizzat buna teşvik etmiyor mu bizi hep? 
Araştırmacı, sorgulayan ve işlerin peşinde koşan kişi 
olmak, “insanlığın yüzyıllardır biriktirdiği birikimden 
istifade etmek”…

Son iki senedir bu satırları doldururken hep okulda 
neler olduğundan bahsediyorum, yine öyle 
yapayım: Fazıl Say geliyor. Evet, burası böyle bir okul. 
Dünyadaki belki de en ünlü piyanistlerden birini 
yurdunuzdan birkaç yüz metre yürüdükten sonra 
dinleme zevkini tadabiliyorsunuz. Bir müjde de 
Uluslararası Hukuk dersinde Başak (Çalı) Hoca’dan 
geldi. Uluslararası Adalet Divanı Eski Hakimi Bruno 
Simma, okulumuza geliyor! Bir Hukuk öğrencisi 
olarak, hukuk düzeninin en üst koltuklarından 
profesyonel hayatın en derinlikli insanlarına kadar 
herkesi tanıma fırsatı bulabildiğiniz bir okul hayal 
edin. Ben orada okuyorum.

Koç Üniversitesi’nde okurken benden küçük 
arkadaşlarım belki de tavsiye bekliyor veya sınav 
döneminin keşmekeşinde bir çıkış noktası arıyorlar. 
Kapanan kapıların ardından uzun süre bakmak yerine 
halihazırda açık olanı görmek sırası size geldi. Koç 
Üniversitesi sizin için bir gelecek hazırlıyor. 

Lisedeyken benim için en önemli şeylerden biri 
voleyboldu. Üç yıl lisanslı olarak Karşıyaka’da bir yıl 
da Arkas’ta oynadıktan sonra geçirdiğim sakatlık 
nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kaldım. 
Koç Üniversitesi’ne geldiğimde akademik başarının 
yanı sıra sosyal yaşamın öneminin daha net farkına 
vardım. Bölümümün mühendislik olmasına rağmen 
sosyal alanlarda kendimi geliştiremediğim sürece tam 
anlamıyla başarıyı yakalayamayacağımın bilincindeyim. 
Bu nedenle derslerimle beraber kulüp aktivitelerini de 
aksatmadan yürütmeye çalışıyorum. Okulumuzun 
halk oyunları ekibine katıldım ve yurt dışında çok güzel 
bir festivalde hem okulumuzu hem ülkemizi temsil 
ettik. Fotoğrafçılığa ve tüplü dalışa ilgim vardı, onları da 
geliştirme fırsatı buldum. Bu sene Elektrik-Elektronik 
Mühendisleri Kulübü’nün eş başkanlığını yapıyorum. 
Burada vizyonu geniş ve öğrenciye değer veren bir 
eğitim alma fırsatı yakaladım. Bu sayede değişik fikirler 
ve bakış açıları kazandım.

Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında bursumu 
sağlayan General Electric hayallerimi gerçeğe 
dönüştürmemi sağladı. General Electric Türkiye 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Canan 
Özsoy ve eşi Dr. Ahmet Özsoy ile tanışma fırsatı 
buldum. Okulda düzenlenen tanışma yemeğinde 
gösterdikleri sıcak ve samimi yaklaşımdan dolayı 
kendimi yanlarında güvende hissettim. Bence bu 
program, başarılı gençlerin hayallerine ulaşması için 
ekonomik engelleri ortadan kaldırıyor. 

Osman Pepeoğlu, İstanbul  
Hukuk  
Koç Üniversitesi Bursiyeri  

Pelin Pulcu, İzmir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
General Electric Türkiye Bursiyeri  

Kapanan kapıların ardından uzun süre 
bakmak yerine halihazırda açık olanı 
görmek sırası size geldi.

Bence Anadolu Bursiyerleri Programı, 
başarılı gençlerin hayallerine ulaşması için 
ekonomik engelleri ortadan kaldırıyor.
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Dans etmeyi çok seviyorum, liseden beri aktif olarak 
dans kulüplerinde yer alıyorum. Koç Üniversitesi 
Dans Kulübü dansçılarındanım. Her sene, bütün 
yıl çalıştığımız gösterilerimizi sahnelediğimiz üç 
günlük bir festival maratonumuz oluyor, okulla 
ilgili en sevdiğim şeylerden biri bu. Birçok öğrenci 
gibi ben de en başından beri bölümümle ilgili çok 
şanslı olduğumu düşünüyorum. Medya ve Görsel 
Sanatlar, inanılmaz keyifli ve interaktif; bireyin 
kendini keşfetmesini, yaratıcılığını, üreticiliğini 
ortaya koymasını sağlayan bir bölüm. Topluma 
kazandırabileceğimiz en iyi şey kendini keşfedebilmiş 
bir bireydir, bu sebeple bu bölümü okuyorum. Çift 
Anadal Programı’yla okuduğum Psikoloji Bölümü’nün 
ise kendimi ve diğer insanları anlamak açısından bana 
fayda sağlayacağını düşündüğüm için istedim ve 
bununla ilgili de çok heyecanlıyım.

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencilerin kendilerini 
keşfetmelerine engel olacak birçok unsuru ortadan 
kaldırıp, yeteneklerini ve bilinçlerini doğru alanlarda 
kullanmalarını sağlayan bir program. Bağışçıların 
öğrencilerle iletişimde olması bakış açılarımızın 
genişlemesini sağlıyor. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na katkıda bulunan herkese, Koç Üniversitesi 
Mezunlar Derneği (KUMED) başkanı Seçil Hanım’a 
ve tüm KUMED üyelerine kendimi keşfetmeme ve 
geliştirmeme katkıda bulundukları için teşekkür etmek 
istiyorum. 

Akademik anlamda Ekonomi ile de çok ilgiliyim, bu 
sebepten dolayı Çift Anadal Programı’na katıldım. 
Hayalim öncelikle uluslararası alanda hukuku 
öğrenip, eğitim alanında ideal olarak gördüğüm 
sistemi oluşturmak ve başta ülkemiz olmak üzere 
dünyada o sistemin benimsenmesini sağlamak.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayallerime 
yaklaştığımı düşünüyorum. Bu program, her yıl daha 
da büyüyerek birçok gencin hayallerine ulaşmasına 
destek sağlıyor. Koç Üniversitesi’nde okumanın ne 
kadar güzel bir fırsat olduğunu akademik kadrosuyla 
tanıştığınızda ve geniş yelpazedeki öğrenci 
kulüplerinin etkinliklerine katıldığınızda daha iyi 
anlıyorsunuz. Ben, daha birinci sınıftayken bir hukuk 
bürosunda staj yaparak işi sahada deneyimleme 
fırsatı yakaladım. Work & Study Programı’yla kadın 
hakları alanında araştırma yapan Fleur van Leeuwen 
ile çalıştım. Kurucu üyesi olduğum Women in 
Business topluluğunun organizasyon komitesinde de 
şirketlerle ilişkileri yürütüyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bize bu imkânları 
sunarak çok kutsal bir amaç gerçekleştirdiğine 
inanıyorum. Benim hayallerimi gerçekleştirmeme 
ön ayak olan iki büyük destekçim var: ailem ve ING 
Bank. Bağışçım ING Bank ailesi her zaman yanımda. 
Bana Koç Üniversitesi’nde okuma fırsatı sunan ING 
Bank’a müteşekkirim. 

Başak Sezgin, Adapazarı  
Medya ve Görsel Sanatlar  
Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Bursiyeri  

Sümeyye Şahin, Bursa  
Hukuk  
ING Bank Bursiyeri  

Topluma kazandırabileceğimiz en iyi 
şey kendini keşfedebilmiş bir bireydir, 
bu sebeple Medya ve Görsel Sanatlar 
okuyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bize 
bu imkânları sunarak çok kutsal bir amaç 
gerçekleştirdiğine inanıyorum.
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nın en beğendiğim 
özelliği öğrencilerini seçerken eğitimde fırsat 
eşitliği ilkesini ön planda tutması. Türkiye’de 
vakıf üniversitelerinin burslu kontenjanlarının 
çok az olması sebebiyle LYS’de ilk 10 bine giren 
öğrenciler bu okullara yerleşemiyor, yüksek puan 
almalarına rağmen düşük puanlı ve eğitim kalitesi 
Koç Üniversitesi gibi okulların altında olan devlet 
okullarına gitmek zorunda kalıyorlar. Anadolu 
Bursiyerleri Programı bu öğrencilere hitap ediyor ve 
onlara Türkiye standartlarının üzerinde bir eğitim 
fırsatı sunuyor.

Üniversiteyi kazandıktan sonraki iki senede 
katıldığım en önemli sosyal faaliyet Work & Travel 
kapsamında ABD’ye gitmemdi. Orada geçirdiğim 
üç buçuk ay sonunda dünyaya bakışım tamamen 
değişti. Edindiğim tecrübelerin hayatımın sonuna 
kadar bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu 
sene Girişimcilik Kulübü’ndeki faaliyetlerime ağırlık 
veriyorum. Ayrıca Sualtı Kulübü’nde Türkiye ve 
dünyanın çeşitli bölgelerinde dalış yapmak gibi bir 
hedefim de var.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek veren 
bağışçılarımıza, insan yetiştirerek dünyayı 
değiştirdikleri için teşekkür ederim. Ülkemizde maddi 
olanakları yeterli olmayan öğrencilere yardım eli 
uzatarak, toplumumuza ileride eğitime bağış yapacak 
bireyler kazandırıyorlar. 

Koç Üniversitesi’nde öğrencinin merkeze alındığı, 
öğrenciyi kişisel becerilerine ve ilgi alanlarına 
yönlendiren, kalıplardan uzaklaştıran bir eğitim yöntemi 
izleniyor. Sadece başarılı olmanın önde tutulmadığı; 
eğitimin evrenselliğinin ve varoluşsallığının kanıksandığı 
bir akademik ortam var. Bu eğitim metodu sayesinde, 
uzmanlaşmak istediğim eğitim hukuku, hukuk 
sosyolojisi ya da insan hakları hukuku alanlarında 
kendimi daha çok geliştirebileceğime inanıyorum. 

Koç Üniversitesi, öğrencilerine sosyal ve kültürel açıdan 
da pek çok imkân sunuyor. Mesela ben, Koç Eğitim 
Topluluğu ile Minik Yürekler Projesi’nde (KÜMYÜP) 
ve Klasik Müzik Projesi’nde çalışıyorum. Koç Eğitim 
Topluluğu’nda ortaokul seviyesindeki maddi durumu 
dershaneye gitmeye elverişli olmayan öğrencilere gönüllü 
olarak ders veriyoruz. Amacımız, onların akademik ve 
sosyal başarılarını yükseltmek; aynı zamanda hayata 
bakış açılarını genişletmek. KÜMYÜP’te ise Şeyh Zayed 
Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bulunan 2-6 yaş arasındaki 
çocukları ziyaret ediyor ve onlara “sağlıklı bağlanma 
ve ayrılma” konusunda yardımcı oluyoruz. Kısacası, 
insanların hayatlarına dokunmaya; onlara umut olmaya 
çalışıyoruz. Tıpkı Anadolu Bursiyerleri Programı’nın sadece 
sınav başarısını gözetmeyerek ve böyle bir üniversitenin 
kapılarını açarak, biz bursiyerlere bir umut olduğu gibi…

Anadolu Bursiyerleri Programı, geleceğin mimarlarına 
umut ışığı oluyor. Bu programa destek veren 
bağışçılarımıza teşekkür etmek ve diğer potansiyel 
bağışçıları bu programa davet etmek istiyorum. 

Ulaş Şahinbaş, Kocaeli  
Makine Mühendisliği  
Ford Otosan Bursiyeri  

Duygu Tan, Antalya  
Hukuk  
Ağaoğlu Bursiyeri  

Bağışçılar, maddi olanakları yeterli 
olmayan öğrencilere yardım eli uzatarak, 
toplumumuza ileride eğitime bağış yapacak 
bireyler kazandırıyorlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı, 
geleceğin mimarlarına umut ışığı oluyor.
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Koç Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayalimdeki 
üniversiteye gelebildim. Ezberci sistem ve okulların 
öngördüğü eğitimdense, herkesin kendisini farklı 
yollarla ifade etmesinden yanayım. Üniversitemiz, 
klasik eğitim sisteminin aksine öğrencilere ikinci bir 
fırsat sunuyor.

İlk sene Dans Kulübü’nde aktif olarak yer alıyordum. 
Bu üçüncü yılım ve daha çok girişimcilikle 
ilgileniyorum. İleride dans okulu açmak istiyorum. 
Ayrıca farklı ülkelerde organizasyonlar kurarak 
psikolojik danışmanlık ve kişisel başarı alanlarında 
eğitimler vermeyi planlıyorum. Mevcut ve 
potansiyel bağışçılara buradan basit bir teşekkür 
yeterli olmayacaktır. Onlar sayesinde birçok başarılı 
genç yeni fırsatlar yakalıyor. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nı bir cümleyle ifade edecek olursam; eğitim 
denilen kavramın sadece ezber ve öğrenmekten 
ibaret olmadığını gördüğünü ve bunun bilincinde 
olan gençlere şans tanıyarak, tam donanımlı 
bir üniversitenin kapılarını bizler için araladığını 
söyleyebilirim. 

Koç Üniversitesi’nde okumaya başladığımdan beri KU 
GlobalAid grubunda yer alıyorum, her sene farklı bir 
coğrafyaya yardım götürme projeleri düzenliyoruz. 
Bu grup sayesinde edindiğim deneyimler hayatımı 
değiştirdi diyebilirim. Erasmus kapsamında bir 
dönemliğine Oslo’da BI Business School’da eğitim 
görüyorum. Oslo’ya gelmeden önce ekipçe 
Hindistan’ın Mumbai şehrindeydik, dünyanın en 
büyük gecekondu mahallesinde, bir milyondan 
fazla insanın temiz su sorununa çeşitli çözümler 
bulabilmek adına üç hafta boyunca birçok çalışmada 
bulunduk. 2015 yazında Dharavi’de, geçtiğimiz sene 
Bosna - Hersek’teki Srebrenica köyünde edindiğimiz 
deneyimler de unutulmaz. İstanbul’a birçok yeni fikir 
ve projeyle dönmek için sabırsızlanıyorum.

Anadolu Bursiyeri unvanını taşımaya başladığım 
günden bu yana mezun olduğum lisenin öğrencileri 
başta olmak üzere birçok aday, benden program 
sayesinde edindiğim deneyimleri anlatmamı 
istediler. Hepsine verdiğim cevap aynı oldu: “Bir an 
bile düşünmeyin, bu fırsatın yerini başka hiçbir şey 
tutamaz.” Benim büyük hayallerim var. Dharavi’de 
bizi görünce önce korkan, sonra oyunlar oynamaya 
başlayan çocukların yüzü hep gülsün istiyorum. 
Srebrenica’daki duvarlardaki mermi kovanlarının 
yerini sarmaşıklar alsın istiyorum. Aslına bakarsanız 
sadece istemiyorum, Anadolu Bursiyeri olma 
fırsatı sayesinde adım adım bu hayallerime doğru 
ilerliyorum. 

Çağla Vardar, Bursa  
Endüstri Mühendisliği  
Tofaş Bursiyeri Bursiyeri  

Ahmet Yılmaz Vural, İzmir  
İşletme  
Koç Holding Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, tam 
donanımlı bir üniversitenin kapılarını 
bizler için aralıyor.

Anadolu Bursiyeri olma fırsatı sayesinde 
adım adım hayallerime doğru ilerliyorum.
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Akademik eğitimimin yanı sıra kişisel gelişimime 
de her yönden destek verecek bir üniversite 
hayal ediyordum. Bana bu imkânları sağlayacak 
en iyi üniversitenin Koç Üniversitesi olduğunu 
düşünüyordum. Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde değişimin, sürekli gelişimin ve kendi 
fikirlerini ifade etmenin her türlüsüne açık bir birey 
olarak Koç Üniversitesi’ndeki eğitimimi büyük 
umutlarla sürdürüyorum.

Gelecek hayallerimin planlara dönüşmesi Koç 
Üniversitesi’ne adım atmamla gerçekleşti. Hukuk 
Fakültesi’ne girip sıradan bir avukat olmayı hiçbir 
zaman düşünmedim. Bence, ulusal ve uluslararası 
arenada her zaman farklılık yaratan, olaylara eleştirel 
açıdan yaklaşabilen, bilgilerini paylaşan, hep daha 
iyinin peşinde olan, hukukun olmazsa olmazı etik 
kurallarından ve dürüstlükten sapmayan hukukçulara 
ihtiyaç var.

Öğrencilerin hayatını değiştiren ve onlara uluslararası 
dünyanın kapılarını aralayan bu program öğrencilere 
yepyeni ufuklar açıyor. Sosyal aktiviteler ve öğrenci 
kulüpleriyle bizlere pek çok fırsat sunuyor. Ben, 
özgür ve eleştirel düşüncenin yerleşmiş her türlü 
dogmaların tahakkümüne son verdiği ve sınırlarını 
kendimizin çizebildiği bir dünyaya bu programla 
kavuştum. Umarım bağışçıların sayısı daha da artar, 
gelecek senelerde Anadolu’nun farklı yerlerinden 
pek çok öğrenci benim gibi Koç Üniversitesi’nin bir 
parçası olur. 

Okula başladığımda, herkes gibi, önümüzdeki beş 
yıl boyunca neler yaşayacağımı, nasıl tecrübeler 
edineceğimi ve buradan mezun olurken nasıl biri 
olacağımı merak ediyordum. Bölümümü seçerken 
düşündüklerim, o zamanki hayallerim ve isteklerimle 
şu an düşündüklerim arasında ciddi farklar var. Hem 
Çekirdek Program gibi akademik imkânlarla hem 
de hocalarımızın bana kazandırdığı bakış açıları ve 
katkılarla değişip, gelişip benim “eski ben” olmadığımı 
görmek keyif veriyor.
 
İki yıldır Anadolu Bursiyeri olan bir arkadaşımla birlikte 
Girişimcilik Kulübü’nün başkanlığını yürütüyoruz. 
Dünyadaki sorunların çözümü noktasında kendisinin 
de bir şeyler yapabileceğine, yaratabileceğine inanan 
herkesle bir araya gelip üretmek, değişmek ve 
değiştirmek için çabalıyoruz. Dünyanın herkes için daha 
sağlıklı ve daha mutlu bir yer haline getirilebileceğine 
olan inancımızı sürdürüyoruz. Öncelikle yaşadığımız 
yer olan kampüsümüzden başlayarak, ülkemiz ve tüm 
dünya için gerçekleşecek dönüşümün hem bir parçası 
hem de kurgulayanları olmayı düşlüyor; tanıştığımız, 
konuştuğumuz, etki ettiğimiz herkesle bu yönde 
paylaşımlar yapıyoruz.

Koç Üniversitesi’nde öğrenimime devam etmem için 
beni destekleyen, okul dışında da her alanda benimle 
ilgilenip yardımlarını sunan ING Bank ailesi, Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın vizyonunu ve hayallerini 
paylaşan kurumlardan biri. Fazladan 1-2 soruyu doğru 
yanıtlayamadığı için hayallerindeki eğitimden mahrum 
kalan gençler istemiyorsak, bu programa destek veren 
onlarca kuruma yenileri de eklenmeli. 

Cemre Edip Yalçın, Adapazarı  
Hukuk  
Koton Bursiyeri  

Burak Yılmaz, Samsun  
Bilgisayar Mühendisliği  
ING Bank Bursiyeri  

Uluslararası dünyanın kapılarını aralayan 
Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencilere 
yepyeni ufuklar açıyor.

Hayallerindeki eğitimden mahrum kalan 
gençler istemiyorsak, bu programa destek 
verenlere yenileri eklenmeli!
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LYS ve zorlu seçim aşamalarının sonunda Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nin 
öğrenci yanlısı, yenilikçi ve dinamik dünyasına 
adım attım ve hayatım değişti. Henüz Hazırlık sınıfı 
öğrencisiyken, akademisyenlerimizin her zaman 
ulaşılabilir olmasının da etkisiyle bir araştırma projesi 
ekibine dahil oldum. Prag’ta düzenlenen bir kongrede 
projemizi sunma şansı elde ettik. Bir hocamla 
kanser alanında çalışmalara başlıyoruz. Halk sağlığı 
konusunda Türkiye çapında yürütülecek bir başka 
proje ekibinde de yer alıyorum. Ayrıca okulumuz 
akademisyenlerinin rehberliğinde akademik makaleler 
yayımlama fırsatı elde ediyoruz.

Okulumuzdaki kulüpler sayesinde öğrencilerin 
kendilerini aktif ve sosyal bir biçimde geliştirebilmeleri 
mümkün. Ben Hazırlık sınıfındayken Dans Kulübü’nde 
salsa ve tango yapmayı öğrendim, ayrıca ebru 
sanatını icra etme şansı yakaladım. Buz pateni 
yapmaya da Hazırlık’ta başladım ve hâlâ devam 
ediyorum. Üniversiteye girdiğim yıldan bu yana 
aktif olduğum Tıp Kulübü’nün ulusal ve uluslararası 
bağlantıları sayesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden ve 
Türkiye’nin çeşitli illerinden tıp öğrencileriyle tanışıp, 
birlikte projeler ve etkinlikler düzenliyoruz.

Burs verenim Amerikan Hastanesi’ne, Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın koordinatörlerine ve diğer 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu program, bizim 
hayatlarımıza doğan bir umut ışığı...

Anadolu Bursiyerleri Programı, 
hayatlarımıza doğan bir umut ışığı...

Elif Dilara Yirmili, Kocaeli  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  



122



2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

123

2012 Bursiyerleri 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 

anlatıyor... 
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Koç Üniversitesi’nde akademik olarak derinleştiğimi 
hissediyorum. Her yıl aldığımız derslerle hukukun 
eksik parçalarını öğrenmeye çalışıyoruz. Üniversiteye 
başladıktan sonra katıldığım faaliyetler, hukuk 
alanında vizyonumu genişletmek için birebir. 
Yapılan hukuk konferansları ve sempozyumlarla 
pratik alanda uygulanan hukuku görüyoruz, politika 
içerikli konularla öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz ve 
hukukun nasıl uygulandığına dair analiz yapabilme 
yetimiz artıyor. Okulda sosyal yönden kendimizi 
geliştirebileceğimiz ve yapmaktan hoşlanacağımız 
birçok aktivite de mevcut. Ben satranç oynayarak, 
buz pateni ve spor yaparak zamanımı daha değerli 
kılıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, gençlerin hayatını 
değiştirmeye odaklanıyor. Bu programla tanışan 
öğrenciler, Koç Üniversitesi’nde okuma fırsatı 
buluyorlar. Yapılan bu bağışla okumama destek olan 
gönüllüler gibi ben de ileride bu tür programların 
çoğaltılması ve etkin bir şekilde yürütülmesi için 
çaba harcayacağım. Şimdiden, yurt içinde ve yurt 
dışında yaptığım stajlarda çok şey kazandım. Bunun 
için bağışçıma teşekkür ediyorum, mevcut ve 
potansiyel bağışçıların desteklerini sürdürmelerini 
diliyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir 
parçası olanların Koç Üniversitesi’nden en iyi şekilde 
yararlanmalarını temenni ediyorum. 

Yüzlerce alternatiften kariyerime ve yaşamıma 
en çok pozitif etkiyi sağlayacak üniversiteyi 
seçtiğimi düşünüyorum. Okuduğum bölüm 20. 
yüzyılın başlarından beri gündelik yaşamımızı en 
çok etkileyen elektrikle ilgili. Dolayısıyla ileride 
gerçekleşecek yeni keşifler ve projeler açısından 
oldukça doygun. İş alanları ve kariyer planlaması 
bakımından da tatmin edici. Koç Üniversitesi; 
öğrencilerini sadece akademik olarak geliştirmekle 
kalmıyor, onlara pek çok sosyal olanak da sağlıyor. 
Üniversiteye başladıktan sonra sosyal anlamda çok 
geliştiğimin farkındayım. Bu da geleceğe özgüvenli 
ve umutlu bir şekilde ilerlememi sağlıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, potansiyel barındıran 
ancak keşfedilmeye muhtaç parlak gençleri bir araya 
getirmek için hayata geçirilmiş bir proje. Bu projenin 
sadece ülkemize ve toplumumuza değil, yakın 
gelecekte yetiştireceği iş gücüyle dünyaya da faydalı 
olacağını düşünüyorum.

Dünya giderek değişiyor ve gelişiyor. Bu sürecin 
bir parçası olabilmek ve dünyaya mal olmuş 
çalışmalara bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek 
benim hayatımın yegâne amacı. Burs verenlerimiz, 
sağladıkları maddi ve manevi destekle toplumumuza 
büyük bir katkı sağlıyorlar. Sadece bir bireyi 
kazanmak bile, bir insan için çok büyük bir mutluluğa 
vesiledir. 

Ayşegül Akdoğan, Sivas  
Hukuk  
Migros Bursiyeri  

Selçuk Dursun Akyol, Erzurum  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Arçelik Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, gençlerin 
hayatını değiştirmeye odaklanıyor.

Sadece bir bireyi kazanmak bile, bir insan 
için çok büyük bir mutluluğa vesiledir.
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Bu yazıyı değişim programları dahilinde bulunduğum 
Lizbon’dan yazıyorum. Lizbon’da lisans eğitimimin 
bir dönemini tamamlayacağım. Burada ve Koç 
Üniversitesi’nde aldığım derslerin yanı sıra şimdiye 
kadar yaptığım stajlara dayanarak diyebilirim ki İşletme 
Bölümü, birbirinden farklı disiplinleri içermesiyle bana en 
uygun bölüm.

Koç Üniversitesi’ne başladıktan sonra sosyal hayatım ve 
kariyer planlamalarım hız kazandı. Dünyanın en büyük 
dört danışmanlık şirketinden biri olan Deloitte’da ve 
Avrupa’nın en büyük gayrimenkul şirketlerinden Corio’da 
staj yapma fırsatı yakaladım. Okulumuzda Kurumsal 
İletişim ve Kaynak Geliştirme Ofisi’nde koordinatörlük 
görevi başta olmak üzere birçok birimde çalışma fırsatı 
buldum. Ayrıca KUGlobalAid’de sponsorluk ve kaynak 
geliştirme asistanlığı ile Kulüp İstanbul’da kurucu başkan 
yardımcılığı yapıyorum. 

Bu denli gelişmemde üniversitemin, dolayısıyla 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın katkısı çok büyük. 
Bu program sayesinde her sene Anadolu’nun onlarca 
şehrinden gelen öğrenciler, Koç Üniversitesi’ne girmeye 
hak kazanıyor ve burada bambaşka bir hayata sahip 
oluyorlar. Bağışçım ETİ’ye, tüm bağışçılarımıza, Kurumsal 
İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi’ne; bedeli ödenemez 
desteklerinden ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. The Council for Advancement and Support 
of Education (CASE) tarafından Altın Ödül’e layık görülen 
bir program hakkında söylenecek fazla bir söz yoktur, 
dolayısıyla ben de “İyi ki Anadolu Bursiyerleri Programı 
var!” diyorum.

Koç Üniversitesi’nden hocaların ilgi ve yardımlarıyla, 
alanında başarılı bir mühendis olarak mezun 
olacağımı düşünüyorum. İkinci sınıfta Makine 
Mühendisliği’nden Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ne 
geçmek istediğimde hiçbir zorlukla karşılaşmadım 
ve şu anda yeni bölümümde okumaya devam 
ediyorum. Ayrıca okulun teşvikleri sayesinde Çift 
Anadal Programı kapsamında Matematik Bölümü’ne 
de başladım. Temel bilimlerin mühendislik 
becerilerine katkısının yanı sıra, kişiye entelektüel 
olarak da katkı sağladığını düşünüyorum.

Koç Üniversitesi akademik olanakları dışında, 
öğrencilere yaşanabilir bir ortam sunuyor. Çevre 
düzeni, temizlik gibi konulara kurumsal olarak özen 
gösterilmesi, geri dönüşüm olanaklarının sunulması, 
bu konularda duyarlılık sahibi bireylerin yetişmesini 
sağlıyor.

Bir Anadolu Bursiyeri olarak, bağışçılarla birçok 
defa bire bir görüşme fırsatım oldu. Onların 
tecrübe ve tavsiyelerinden yararlanabilmek benim 
için mutluluk verici. Yeni bağışçıların da Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na dahil olması, öğrenci-bağışçı 
ilişkilerinin sayıca artarak devam etmesine ve birçok 
öğrencinin iyi bir gelecek fırsatı yakalamasına imkân 
sağlayacaktır. Türkiye’den bir bilim insanının Nobel 
Ödülü kazanması da, umarım eğitime ve bilime daha 
fazla destek verilmesine ön ayak olur. 

Abdullah Altuntaş, Osmaniye  
İşletme  
ETİ Bursiyeri  

-Hasan Emre Argüden, İzmir  
-Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
-Ford Otosan Bursiyeri  

CASE tarafından Altın Ödül’e layık görülen 
bir program hakkında söylenecek fazla bir 
söz yok.

Türkiye’den bir bilim insanının Nobel 
Ödülü kazanması, umarım eğitime ve bilime 
daha fazla destek verilmesine ön ayak olur.
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Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim zamanda bir yandan 
kampüsteki yaşamın tadını çıkarırken bir yandan da 
stajlarla iş hayatını deneyimlemeye çalışıyorum. Son 
seneye girerken Koç Üniversitesi’nden mezun olmanın 
gururunu ve burada tanıştığım güzel insanlardan 
ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyorum. Hissettiğim bu 
duygular, burada geçirdiğim yılların özeti.

Koç Üniversitesi’ndeyken bursiyeri olduğum ETİ’de, 
sonra da Procter & Gamble’da staj yapma imkânım oldu. 
Bu sayede çalışma ortamını deneyimlerken şirketleri 
ve çalıştıkları sektörleri tanıdım. Görev aldığım finans 
departmanlarında yürüttüğüm projelerle öğrendiklerimi 
pratiğe aktarma fırsatı buldum. Çalışma arkadaşlarımın 
deneyimlerinden de yararlandım ve aklımdaki birçok 
soruyu onlar sayesinde cevapladım. Stajlardan sonra 
kariyerimi nasıl şekillendireceğim netlik kazandı. Bu 
sayede alan derslerimi bilinçli bir şekilde seçtim ve 
finans üzerine yoğunlaştım.

Geriye baktığımda, Koç Üniversitesi’nin ve Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın bana çok şey kattığını 
görüyorum. Bağışçıların ve program ekibinin bizlerle 
kurduğu samimi iletişim, bir aile ortamı oluşturdu ve bu 
haliyle insani yönden de beni besledi. Sorunlarımızla 
yakından ilgilenen bağışçılarımıza ve program 
direktörlerine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. 
Bu deneyimin daha geniş bir kitlelere ulaştırılması için 
gösterilen çaba beni mutlu ediyor. Mezun olduktan 
sonra da Anadolu Bursiyerleri Programı’nın gönüllü 
elçisi ve bir parçası olmaya devam edeceğim. 

Muğla doğumluyum. Lise eğitimimi İzmir Fen 
Lisesi’nde tamamladım. Bilgisayar Mühendisliği 
eskiden beri okumak istediğim bölüm olduğu için 
çok memnunum. Şu an ilgimi çeken farklı konular 
olmakla birlikte siber güvenlik ve programlamayla 
ilgiliyim. Üniversiteye girdikten sonra kendimi sosyal 
ve akademik olarak geliştirme şansı buldum. Kulüp 
etkinliklerinin ve spor faaliyetlerinin çok yararlı 
olduğunu düşünüyorum. Şu anda Ultimate Frisbee 
takımındayım. Boş zamanlarımda futbol ve tenis de 
oynuyorum. Stajımı bağışçım ING Bank’ta yaptım. İş 
hayatına attığım ilk adım olması açısından benim için 
çok güzel bir tecrübeydi; bu sayede bağışçımla da 
güzel bir etkileşimimiz oldu.

Anadolu Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi’nde 
eğitim almak için mükemmel bir fırsat, örnek 
alınması gereken bir sistem. İlerleyen zamanlarda 
daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Hatta 
yenilikçi bir eğitim sistemi olarak başka okullara 
model olabilir. Mevcut ve potansiyel bağışçılara 
iletmek istediğim şöyle bir mesaj var: Yaptığınız 
veya yapacağınız bağışlar birçok öğrencinin hayatını 
değiştiriyor. Bu programın devamlılığının sağlanması 
için sizlerin varlığı bizler için çok önemli. 

Ahmet Aslan, Diyarbakır  
Ekonomi  
ETİ Bursiyeri  

Mehmet Çağatay Barın, Muğla  
Bilgisayar Mühendisliği  
ING Bank Bursiyeri  

Anadolu bursiyerliği deneyiminin daha 
geniş kitlelere ulaştırılması için gösterilen 
çaba, beni mutlu ediyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, yenilikçi 
bir eğitim sistemi olarak başka okullara da 
model olabilir.
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2012’de girdiğim Tıp Fakültesi’nde şu anda üçüncü 
sınıftayım. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 40 kişilik 
kontenjanıyla, öğrenci-hoca ilişkisiyle çok rahat 
ve samimi bir ortama sahip. Her öğrenci istediği 
akademisyenle çalışabiliyor, çeşitli deney ve 
projelerde yer alabiliyor. Ben şu an embriyoloji/
histoloji alanında çalışıyorum; ilgili hocamdan 
laboratuvar tekniklerini öğreniyorum. Grup 
arkadaşlarımla beraber bir proje üzerinde çalışıyoruz. 
Bu yaz, Maastricht Üniversitesi’nde nöroloji alanında 
staj yaptım ve ameliyatlara gözlemci olarak katıldım.

Koç Üniversitesi’nin en beğendiğim yönü, 
öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmelerine 
yönelik pek çok fırsat barındırması. Bölüm dışı 
dersler, sayısız etkinlikler ve kültürel faaliyetler 
öğrencilerin gelişmesini sağlıyor. Anadolu Bursiyerleri 
ile burs verenleri buluşturan yemek ve toplantılarda, 
bağışçılarımızı tanıma ve onlara teşekkürlerimizi 
sunma imkânı buluyoruz. Eğitiminizi geniş olanaklarla 
almak istiyorsanız, bu program size göre. 

Anadolu Bursiyerleri Programı, mevcut sınav 
sistemini kökünden değiştirebilecek kadar yenilikçi ve 
sağlam temeller üzerine oturmuş bir program. Tek tip 
sınav sistemi ne yazık ki öğrencileri adil bir elemeye 
tabi tutamazken ve yıpratırken, bu program nice 
cevher öğrenciye bir şans daha veriyor.

Koç Üniversitesi’nde eğitim görmeye başladığımdan 
beri hayatımda olumlu yönde birçok değişiklik oldu. 
Başka hiçbir Tıp Fakültesi’nin bana sunamayacağı 
imkânı burada değerlendirerek İşletme Bölümü’nden 
de ilgimi çekecek dersler almaya başladım. Bu beni 
yalnızca kendi alanımda değil, başka alanlarda da 
geliştirecek bir fırsat oldu.

Sadece akademik anlamda değil, sosyal anlamda 
da birçok insanla kurduğum sağlam arkadaşlıkların 
ötesinde kulüpler sayesinde de kendimi 
geliştiriyorum. Dans Kulübü, Ebru Grubu, Dünya 
Mutfakları Kulübü, KU Gönüllüleri ve Tıp Fakültesi’nin 
kendi alt kulüplerinde aktif olarak görev alıyorum. 
Hayata bakışımı geliştiren ve zenginleştiren birçok 
şeyi bir araya getiren Koç Üniversitesi’nde okuduğum 
için çok mutluyum. 

Burcu Başoğlu, Kocaeli  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

-Çağhan Benli, Samsun  
-Tıp  
-Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Eğitiminizi geniş olanaklarla almak 
istiyorsanız, Anadolu Bursiyerleri Programı 
tam size göre!

Nice cevher öğrenciye yeni bir şans veren 
Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye 
geneline yayılmalı.
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Koç Üniversitesi’nde, özellikle fakültemin 
akademisyenleri sayesinde çok farklı alanlarda 
kendimi geliştirme fırsatı yakaladım. Koç 
Üniversitesi’nde okumak bir ayrıcalık ama bence Koç 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okumak daha büyük 
bir ayrıcalık. Şu ana kadar bölümüme dair ulusal 
ve uluslararası birçok etkinliğe katıldım. Burada ne 
isterseniz, neyi hedeflerseniz sizin için bir hayal 
olmaktan çıkıp ulaşacağınız birer hedef haline geliyor.

Fransa’da bir üniversite hastanesinde Erasmus 
stajının yanı sıra bir Amerikan ilaç firmasında ve 
Amerikan Hastanesi’nde staj yaptım. Jinekoloji 
alanında uzmanlaşmayı hedefliyorum. Bu kapsamda 
önümüzdeki yaz, Londra’da staj yapmak istiyorum. 
Ayrıca, Cinsiyet Sertifikası Programı’na başladım. 
Bunların dışında birçok öğrenci kulübünde de aktif 
rol alıyorum. Tıp Kulübü’nün başkanlığını yapıyorum. 
Hedefim; uzmanlığımı yurt dışında tamamlamak, 
Dünya Sağlık Örgütü’nde çalışmak ve dünya için, 
özellikle kadınlar için bir şeyleri iyileştirmek.

Anadolu Bursiyerleri Programı, emek vererek 
Anadolu’daki potansiyelleri çıkarıyor, onları birer 
pırlanta taşı gibi işliyor ve onlara kendilerini 
geliştirmelerini öğretiyor. Bu imkânları sunduğu 
için bağışçılarımıza, rektörümüze ve Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın koordinatörlerine bize 
güvenerek hayatımızda kalıcı değişiklikler yarattıkları 
ve başkalarının hayatlarını değiştirmemiz konusunda 
bize örnek oldukları için teşekkür ederim. 

Her açıdan tam donanımlı bir okulda okumanın 
ayrıcalıklı bir durum olduğunun farkındayım. 
Koç Üniversitesi’nin bir parçası olduğum günden 
beri hayatımda birçok değişiklik oldu. Bu okulda 
okumak beni hayata hazırlarken akademik anlamda 
kendimi fazlasıyla geliştirmeme yardımcı oluyor. 
Tıp Fakültesi’nin 40 kişilik sınıfları, hocalarımızla 
bire bir iletişim kurabilmemizi ve araştırmalarımızda 
birkaç kişilik gruplar halinde çalışmamızı sağlıyor. 
Sunulan sosyal etkinlikler de gelişmemizde etkili 
oluyor. İki yıllık süreçte Türk halk ve sanat müzikleri 
aktivitelerine katıldım ve dönem sonunda konserlerde 
yer aldım. Burada herkesin birbirine duyduğu saygı, 
okulun her biriminde samimi bir ortam yaratıyor ve 
bu da bir aile ortamında yaşıyormuşum hissi veriyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, bizlere ve tüm 
aday öğrencilere hayal edilmesi dahi zor olan bir 
ufuk açarken eğitim sistemimizdeki eksiklerden 
kaynaklanan problemler için bir çözümün başlangıcı 
oluyor. Bağışçımla karşılıklı samimi bağlarımızın 
kuvveti, geleceğim konusunda bana güven veriyor. 
Mevcut bağışçılarımıza katkıları için çok teşekkür 
ediyorum. Potansiyel bağışçılarımıza da eğitime 
yapılan bağışın ülkemizin geleceğinde önemli 
gelişmelere imkân tanıyabileceğini hatırlatmak 
istiyorum. 

Esra Bilir, Antalya  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Mustafa Cem Bülbül, Bursa  
Tıp  
Allianz Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde okumak bir ayrıcalık 
ama bence Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
okumak daha büyük bir ayrıcalık.

Koç Üniversitesi beni hayata hazırlarken 
akademik anlamda kendimi fazlasıyla 
geliştirmeme yardımcı oluyor.
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Okuldaki dördüncü yılımda geriye dönüp baktığımda 
hayallerimi gerçekleştirebilmem için bana her türlü 
kolaylığın sağlandığını görüyorum. Geçtiğimiz dönem, 
Hong Kong University of Science and Technology 
gibi bir okulda eğitim aldım. Koç Üniversitesi, Global 
Exchange kapsamında İstanbul’da okuyormuşum 
gibi her türlü masrafımı karşıladı. Bu okulda Anadolu 
Bursiyeri olmak, bağışçı şirketinizle güzel ilişkiler 
kurmanızı sağlıyor. 2013’te ve 2014’te bağışçım 
Akkök Holding’de ve holdingin uluslararası ortaklığı 
bulunan DowAksa’da staj yapma imkânı buldum. 
Henüz 21 yaşımdayken bana güvenen ve sorumluluk 
veren insanlarla beraber çalışma fırsatı yakaladım. 
Anadolu Bursiyeri olmak, bana LYS başarımla asla elde 
edemeyeceğim bir tecrübe kazandırdı.

Anadolu Bursiyerleri Programı, tercih döneminden 
önce hayallerimin ötesinde duran başarılara imza 
atmamı sağladı. Bu program, yalnızca birkaç saat 
süren sınavlarla daha 18 yaşındayken hayatının geri 
kalan kısmına karar vermesi istenen öğrenciler için 
fırsat eşitliği sağlıyor. Bu, ülkemizde eğitim alanında 
bir devrim demek. Bana bu imkânları sağlayarak 
hayatımı değiştiren Koç Üniversitesi’ne ve bağışçım 
Akkök Holding’e teşekkür ederim. 

Koç Üniversitesi’ne geldiğimde her şeyin kusursuzluk 
politikasıyla işlenmeye çalıştığını fark ettim. Özellikle 
okuldaki sosyal imkânlar, yurtların konforu, öğrenci 
profili, öğretmen-öğrenci ilişkisi, üst kurumlarla irtibat 
imkânı; her şey öğrencileri memnun edebilmek 
amacıyla tasarlanmıştı. Okulda geçirdiğim üç senenin 
ardından, pek çok kulüpte yer alarak hem yeni 
insanlar tanıdım hem de kendimi geliştirme fırsatı 
buldum. Elektrik-Elektronik Mühendisleri Kulübü’yle 
kendimi proje yönetimi ve teknik alanda geliştirme 
şansı yakalarken, Müzikal Kulübü’nde yer alarak 
sesimi ve dans becerimi ortaya koydum. Yaratıcılık 
atölyesinde de yazarlık adına bir başlangıç yaptım. 
Folklor Kulübü’yle de bana sevdiğim insanlarla 
dünyayı keşfedebilme şansı veren festivallere 
katıldım. Ayrıca yazları İngiltere’de ve Rusya’da birer 
sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Bunlar 
katıldığım etkinliklerden yalnızca bazıları. 

Şimdi ise üniversiteden birkaç arkadaşımla birlikte 
yazılım üzerine start up çalışmalarına başladım. 
Bu yaz bağışçım olan Tüpraş’ta staj yapma 
imkânı buldum. Koç Üniversitesi, hayallerinizi 
gerçekleştirmek için Türkiye’deki en doğru yer ve 
ben burada olduğum için çok mutluyum. Sizlere de 
burada olmanızı tavsiye ediyorum. 

Sercan Cansu, Tekirdağ  
Endüstri Mühendisliği  
Akkök Bursiyeri  

Kağan Cenan, Bursa  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Tüpraş Bursiyeri  

Anadolu Bursiyeri olmak, bana LYS 
başarımla asla elde edemeyeceğim bir 
tecrübe kazandırdı.

Koç Üniversitesi, hayallerinizi 
gerçekleştirmek için en doğru yer.
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Amasya’da doğdum, büyüdüm ve Amasya Öğretmen 
Lisesi’nden mezun oldum. Koç Üniversitesi’nde 
Sosyoloji okuyorum. Bölümün beni en çok cezbeden 
tarafı, toplumumuzda ve dünyada yaşanan olayları farklı 
bir gözle irdeleyip anlamlandırabilmeme olanak sağlıyor 
olması. Nasıl ki insanı tedavi edip çare bulan doktorsa, 
toplumdaki sorunların köküne inip çözüm bulacak 
kişiler de sosyologlardır. Bu açıdan özellikle günümüz 
Türkiye’sinde toplumumuzun daha fazla sosyoloğa ve 
sosyal bilimciye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu 
yüzden bölümümü severek okuyorum.

Koç Üniversitesi’nde sayısını bilemeyeceğim kadar 
öğrenci kulübü mevcut. Anlayacağınız, buraya gelip 
ilgi alanınıza göre kulüp bulamamanız imkânsız. 
Bugüne kadar Ebru Grubu, Edebiyat Kulübü ile Çevre 
Topluluğu’nda bulundum. En güzeli birçok alt grubu 
bulunan, kocaman yürekli insanlarıyla KU Gönüllüleri 
Kulübü. KU Gönüllüleri’nin iki alt grubunda gönüllü 
olarak faaliyet gösterdim.

Bu imkânlara sahip olmak büyük bir ayrıcalık. 
Beş sene önce, tercih yaparken puanı yarı burslu 
programlara yetse dahi, tahmin edebileceğiniz 
nedenlerle Koç Üniversitesi’ni en baştan eleyen 
öğrenciler vardı. Anadolu Bursiyerleri Programı, işte 
bu fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırıyor. Bağışçılarımız 
bu projenin dayanak noktasını oluşturuyorlar. Bu 
yüzden, bütün arkadaşlarım adına bağışçılarımıza 
teşekkür ediyor ve hep beraber daha da büyümeyi ve 
gelişmeyi temenni ediyorum. 

Teknolojiye düşkünlüğüm beni Koç Üniversitesi’nde 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği okumaya kadar 
getirdi. Burada okurken yazılım dünyasının kapılarını 
aralama fırsatı bulunca, Çift Anadal Programı’yla 
Bilgisayar Mühendisliği okumaya karar verdim. Sinyal 
işleme alanında çalışmak isteyen birisi olarak, kendimi 
bilgisayarla görme ve bilgisayar grafikleri alanlarında 
da geliştirmeye çalışıyorum. Görüntü ve video işleme 
gibi iki disiplinin de ortak çalıştığı alanlar şu aralar ilgimi 
daha çok çekiyor.

Koç Üniversitesi, kulüpleriyle ve akademik kadrosuyla 
öğrencilerine en iyi kalitede olanaklar sunmayı hedef 
olarak belirlemiş bir kurum. Alanlarında uzman 
akademisyenleri Türkiye’ye getirip araştırmalarına 
burada devam etmelerini ve bizlerle beraber 
çalışmalarını sağlamak okulun ana misyonlarından 
biri. Hocalarımızın iş dünyasıyla bağlarının kopmamış 
olması da staj yaparken ve iş ararken bizi bir adım öne 
geçiriyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, aldıkları eğitimin 
karşılığını verebilecek potansiyele ve bilince sahip 
öğrencilere fırsat eşitliği sağlıyor. Bu program; alelade 
bir hayat yaşamaktansa değer üretmeyi tercih eden 
öğrencilerle, ülkenin sorunlarının ve yetkin insan 
eksiğinin farkında olup bunu düzeltebilmek için elini 
taşın altına koyan bağışçıların toplamıdır. Türkiye’nin 
tüketici değil üretici olacağı, yazılım atılımları yapacağı 
ve mühendislik hizmetleri ihraç edeceği zamanları dört 
gözle bekliyorum. 

Hilal Büşra Ceylan, Amasya  
Sosyoloji  
Coca-Cola Eurasia and Africa Bursiyeri 

Hasan Burak Doğaroğlu, Mersin  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
MV Holding Bursiyeri  

Günümüz Türkiye’sinde toplumumuzun 
daha fazla sosyoloğa ve sosyal bilimciye 
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Türkiye’nin tüketici değil üretici olacağı, 
yazılım atılımları yapacağı ve mühendislik 
hizmetleri ihraç edeceği zamanları dört 
gözle bekliyorum.
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Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okumak en 
büyük hayalimdi. Gerek bölüm kontenjanının en iyi 
eğitimi vermesi için optimumda tutulması gerekse de 
eğitimi veren insanlarla, iletişime geçme olanağımızın 
olması Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin neden 
Türkiye’nin en iyisi olduğunu açıklamaya yetiyor. 
Koç Üniversitesi diğer üniversitelerle kıyaslandığında 
eğitim kalitesinin yanı sıra öğrencilere dünya 
standartlarında bir sosyal hayat sunuyor. Sadece 
öğrenci kulüpleriyle, Çekirdek Program dahilinde 
aldığımız derslerle değil diğer alanlarda da yetkin 
olmamız sağlanıyor.

Bizlere bu olanakları sunan Anadolu Bursiyerleri 
Programı, Türkiye’nin dört bir yanından umut vadeden 
beyinleri kendi bünyesine katarak eğitimde fırsat 
eşitliği sağlıyor. Bu programın benzerlerinin yapıldığını 
görmek mutluluk verici. Şu an pek mevcut olmayan 
adalet olgusunun ve insanları adalete inandırmak ve 
dünyanın daha adil bir yer olduğuna tanıklık etmek 
bu bölümü seçerken sahip olduğum yegâne umut 
kaynağıydı.

Bağışçılarımızın yaptığı ya da yapacakları bağışlar, 
ileride zaten büyük işler başaracak bu idealist 
beyinlerin hayatlarında iz bırakıyorlar. Bunun ne denli 
büyük bir katkı olduğunun bilinciyle söyleyebilirim 
ki; ülkemizde katkı yapılmasını bekleyen daha nice 
beyinler bulunmakta. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
bir üniversitenin bir öğrencinin hayatına yapabileceği 
katkının doruk noktasıdır.

Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim üç yılda kendimi 
olabildiğince geliştirmeye çalıştım ve hayatıma 
yeni değerler kattım. Yabancı öğrencilerle İngilizce 
pratik yapma, farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı 
yakaladım. Satrançtan bisiklete, seminerlerden 
konferanslara kadar çeşitli aktivite ve organizasyonların 
içinde olmaya çalıştım. Geçen sene arkadaşlarla birlikte 
Satranç Kulübü’nü kurduk. Ebru Grubu olarak yıl sonu 
sergisi düzenledik, Gezi Kulübü’yle farklı şehirleri gezdik. 
Bunların yanı sıra yazın Koç’ta 24 Saat Programı’nda 
mentor olarak görev aldım ve tercih döneminde aday 
öğrencilere üniversitemizi tanıtma fırsatı buldum. 
YASED Koza Projesi kapsamında Ford Otosan’da staj 
yaptım. Koç Üniversitesi Eğitim Topluluğu’nda (KET) da 
gönüllü olarak ortaokul öğrencilerine ders anlatıyorum. 
Koç Üniversitesi’nde, bunları ve çok daha fazlasını 
yapmak mümkün. Siz de kendinizi akademik ve sosyal 
anlamda geliştirmek, ufkunuzu açmak, geleceğinize 
güçlü ve doğru yatırımlar yapmak istiyorsanız Koç 
Üniversitesi gidebileceğiniz en iyi üniversitelerden birisi.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde özgüvenim 
arttı ve hayallerime bir adım daha yaklaştım. Yeni bir 
“ben” oluşturabilmemi sağlayan bu program, hayatıma 
her alanda yeni değerler katmaya devam ediyor. 
Düzenlenen bağışçı-öğrenci buluşmaları ve şirket 
ziyaretleri sayesinde bağışçılarımızın tecrübelerinden 
faydalanma ve iş hayatını daha yakından tanıma fırsatı 
buluyorum. Bağışçılarımıza destekleri için teşekkür 
ediyor, programa yapılan desteğin bundan sonra da 
artarak devam etmesini diliyorum. 

Buket Er, Amasya  
Hukuk  
Aygaz Bursiyeri  

Halil İbrahim Er, Kırşehir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Teknopark İstanbul Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, bir 
üniversitenin bir öğrencinin hayatına 
yapabileceği katkının doruk noktasıdır.

Yeni bir ‘ben’ oluşturabilmemi sağlayan 
Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatıma 
her alanda yeni değerler katmaya devam 
ediyor.
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Koç Üniversitesi, hazırladığı eğitim programı 
çerçevesinde gerçek hukukçular yetiştirmeyi kendine 
amaç ediniyor. Hukuku bir ekmek kapısı olarak değil, 
insanların ekmeklerini güven içerisinde yemelerini 
sağlayan bir alan olarak görüyorum. İnsanlar avukat 
olabilir, para kazanabilir; ama hukukçu olabilmek 
ayrı bir meziyet ve ufuk gerektiriyor. Bu yüzden 
üniversiteye geldiğim günden itibaren sunulan 
imkânlara karşılık olarak kendimi değil toplumu 
kurtarmayı hedefliyorum.

Bu okul öncelikle insana, değerli olduğunu hatırlatan 
bir kurum; öğrencilerinin fikirlerine değer veren 
bir ilim ve kültür yuvası. Kasım ayından beri bir 
edebiyat dergisi çıkarıyoruz. Ayrıca Sarıyer’de 
madde bağımlılığıyla mücadele eden çalışmalar 
yaparak, üniversitelilerin toplumun problemleriyle 
de ilgilenmesini sağlıyoruz. Koç Üniversitesi 
yönlendirmeleriyle kişiyi topluma yararlı hale 
getiriyor. Vicdanlı ve kaliteli bir kitle yetiştiriyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerimi gerçeğe 
çevirdi ve beni bu ailenin bir parçası yaptı. Türk 
Traktör şirketinin desteğiyle okumayı büyük bir şans 
olarak görüyorum. Kendileri maddi desteğin yanı sıra 
sürekli olarak hissettirdikleri güven duygusu, manevi 
destek ve sıcak iletişimleriyle azmimi ve heyecanımı 
artırıyorlar. Programa dahil olan ve bizlere destek 
veren Koç Üniversitesi ailesine ve bağışçılarımıza 
teşekkür ediyorum. 

Liseyi yatılı olarak okumam birçok tecrübe edinmeme 
vesile oldu. Bu sayede erken yaşta kendi ayaklarım 
üzerinde durabilmeyi ve sorumluluk sahibi olabilmeyi 
öğrendim. Lise yaşamım boyunca voleybolla ilgilendim, 
okul takımında yer aldım. Sosyal faaliyetlere katılımım 
ise Koç Üniversitesi’ne geldikten sonra büyük oranda 
arttı. Okulumuzdaki imkânlar sayesinde merak ettiğim, 
ilgi duyduğum bir konuya dair fikir sahibi olabiliyorum.

Koç Üniversitesi’nde hem alanında uzman 
akademisyenlerden ders alıyorum hem de boş 
vakitlerimde istediğimce daha önce yapmaya fırsat 
bulamadığım buz pateni sporuyla ilgilenebiliyorum. 
Bir sene boyunca dans kurslarına katıldım. Öğrenci 
kulübü deyince akla eğlence odaklı konular gelebiliyor 
ama okulumuzda öğrenme odaklı birçok kulüp 
olmasını gerçekten çok faydalı buluyorum. Öğrencilerin 
istedikleri alanda tecrübe kazanmak ve uzmanlarla 
tanışmak için düzenledikleri etkinlikler sayesinde 
oluşturdukları sosyal ağın ileride bize katkı sunacağına 
eminim. Bence Koç Üniversitesi’nin en önemli özelliği, 
öğrencilerine verdiği değer ve öğrenci merkezli çalışma 
prensibi. Koç Üniversitesi, araştırma yapabilmemiz 
için elinden gelen bütün imkânları sunuyor. Üstelik 
sadece akademik alanda değil, sosyal alanda da okulu 
geliştirmek için daima fikir alışverişi içinde.

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatımı değiştiren bir 
dönüm noktası oldu. Bağışçım Amerikan Hastanesi’ne 
teşekkür ederim. 

Abdülaziz Güven, Bitlis  
Hukuk  
Türk Traktör Bursiyeri 

Melisa İnan, Diyarbakır  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’ne geldiğim günden itibaren 
sunulan imkânlara karşılık olarak kendimi 
değil toplumu kurtarmayı hedefliyorum.

Öğrenci kulübü deyince akla eğlence odaklı 
konular gelse de Koç Üniversitesi’nde 
öğrenme odaklı birçok kulüp de bulunuyor.
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Adapazarı Özel Enka Okulları’ndan mezun oldum.
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü dördüncü sınıf 
öğrencisiyim. Burada bize sunulan eşsiz fırsatları 
elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyor ve Koç 
Üniversitesi öğrenci profiline uygun bir birey olmaya 
çabalıyorum. Geçen zamanda birçok etkinlikte yer 
alıp aynı zamanda staj deneyimi edindim. 2013-2014 
döneminde KUIR’in başkanlığını yürüttüm. 2012-2013 
ve 2013-2014 dönemlerinde ise KUTOG, Yaşayan 
Kütüphane ve eKUal’da çeşitli etkinliklerde görev 
aldım. Üniversitede Work & Study kapsamında Kayıt 
Kabul Müdürlüğü ve Kurumsal İlişkiler ve Kaynak 
Geliştirme Ofisi’nde çalıştım. Ata Holding’te, TÜSEV’de, 
Türk Henkel’de staj yaptım. 2014 Güz döneminde de 
değişim programıyla Vienna University of Economics 
and Business’a gittim ve bana çok güzel deneyimler 
kazandıran bir dönem geçirip yeni beceriler edinerek 
okula geri döndüm. Şimdilerde Levi Strauss & Co 
İstanbul ofisinde satış stajyeri olarak çalışıyorum.

Bağışçımın Enka Vakfı olması, benim için ayrı bir 
mutluluk kaynağı. Enka Okulları’nda okumuş ve 
orayı “ev” edinmiş bir öğrenci olarak, Enka Vakfı’yla 
ilişkimin bu şekilde perçinlenmesi çok güzel. Bence 
Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerini kıl payı 
kaçıran başarılı öğrencilere sunulmuş eşsiz bir fırsat ve 
eğitimde fırsat eşitliği sağlayan bir proje. Hedeflerime 
ilerlerken bana destek olan ve Koç Üniversitesi’nin bir 
parçası olma fırsatını veren herkese, özellikle ikinci 
ailem olarak gördüğüm Enka Vakfı’na teşekkürler. 

Koç Üniversitesi, benim gibi alanında en iyi eğitimi 
almak isteyen öğrenciler için tüm imkânları sunan 
nadir üniversitelerden biri. Bir öğrenci olarak 
isteyebileceğim birçok şey burada mevcut. Bu 
okul sosyal hayatta da başarılı olmama büyük katkı 
sağlayacak çok sayıda kulüp barındırıyor. Kulüplere 
aktif katılımla birçok arkadaş edinebiliyorum. Koç 
Üniversitesi IEEE ve Bilgisayar Kulübü’nde aktif olarak 
görev alıyorum. Bu kulüplerde çeşitli etkinlikler 
düzenliyoruz. Bunun yanı sıra üniversitede katıldığım 
bir konferansta Roma’ya gitme fırsatı yakaladım. Daha 
önce yurt dışına çıkmamış biri için bunun ne kadar 
eğlenceli ve heyecan verici olduğunu anlatmak pek 
mümkün değil. Üniversitede geçirdiğim günler, bana 
hayatımda her an ihtiyaç duyabileceğim bir bilgi 
birikimi kazandırıyor; yeni bakış açıları kazanmama 
katkı sağlıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın Türkiye’de sınav 
sisteminin oluşturduğu boşlukları doldurmak için şu 
an uygulanan en etkili yol olduğunu düşünüyorum. 
Bu program sayesinde şu an birçok imkâna sahibim. 
Bu denli özel bir okulda okuduğum için kendimi 
çok şanslı hissediyorum. Bana bu imkânı sağlayan 
bağışçım İSOV’a, rektörümüz sayın Umran İnan’a ve 
Koç Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. 
Programa destek veren tüm bağışçılar ve bağışçı 
adayları doğru bursiyerlere ulaştıklarına emin olabilir, 
buradaki tüm Anadolu Bursiyeri arkadaşlarım adeta 
parlayan birer yıldız. 

Cemre Karabiber, Adapazarı  
İşletme  
Enka Vakfı Bursiyeri  

Sebahattin Karga, Niğde  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
İstanbul Sanayi Odası Vakfı Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerini 
kıl payı kaçıran başarılı öğrencilere 
sunulmuş eşsiz bir fırsat.

Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim günler, bana 
hayatımda her an ihtiyaç duyabileceğim bir 
bilgi birikimi kazandırıyor.
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Samsun’un küçük bir ilçesinde ilköğrenimimi 
tamamladıktan sonra Amasya Anadolu Öğretmen 
Lisesi’ni bitirdim. Rehber öğretmenim vasıtasıyla 
haberdar olduğum Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
Koç Üniversitesi’ne kabul edildim. Burada psikolojiye 
olan ilgimi fark ettim. Böylesine tamamlayıcı iki 
bölümü bir arada okumanın harika bir fikir olacağını 
düşünerek Çift Anadal Programı’yla Psikoloji 
Bölümü’ne başladım. İlgi alanımı saptama adına 
bir şirkette, akademik anlamda kendimi test etmek 
için bir gelişim merkezinde staj yaptım. Bunlarla 
yetinmeyip uzun suredir hayalini kurduğum Asya 
turu için dünyanın önde gelen üniversitelerinden 
birine, The University of Hong Kong’a değişim 
öğrencisi olarak kabul edildim. Vezirköprü-Amasya-
İstanbul-Hong Kong-Asya diye bir sıralama yapınca 
insan kendini gerçekten “İyi ki!” demekten alamıyor.

Tüm bunlar fırsat eşitliğine inanan bağışçılarımızın 
desteğiyle mümkün oldu. Onların sayesinde ben 
de bir gün aynı misyonu üstlenmek istediğime 
kanaat getirdim. Bir öğrenciye fırsat vermenin, 
onu Anadolu’nun kasabalarından, köylerinden, 
şehirlerinden alıp dünyada bir ulusu temsil edecek 
donanıma sahip hale getirerek oralara ulaşma 
imkânı vermenin, farklı şekillerde yürütülen sosyal 
sorumluluk projelerinden daha değerli olduğunu 
bu programla tecrübe ettim. Anadolu’da ulaşılmadık 
şehir bırakmama gayesindeki bu program, Koç 
Üniversitesi’ni Anadolu’nun ve ülkenin umudu haline 
getiriyor.  

Koç Üniversitesi’ne yerleşmeden önce bölümüm 
hakkında bilgilerim oldukça sınırlıydı. Mezun olunca 
önüme ne gibi fırsatlar çıkacağı ya da nasıl dersler 
alacağım konularında hiçbir fikrim yoktu. Şimdi ise 
medya yönetimi ve planlamasıyla ilgileniyorum fakat 
aldığım temel fotoğrafçılık, film ve video üretimi, 
temel tasarım ve görsel tasarım dersleri sayesinde 
medya üretimi alanında da çalışabilecek donanıma 
sahibim. Burada önce olmak istediğiniz şeyi 
buluyorsunuz, sonra gerçekleştirmek istediklerinizin 
önünde hiçbir engel olmadığını görüyorsunuz.

Koç Üniversitesi’nde hiçbir hobiniz sadece hobi 
olarak kalmıyor, tabii siz aksini istemiyorsanız. 
Kendinizi geliştirmek tamamen sizin elinizde! 
Ben Müzikal Kulübü üyesiyim. Alanında uzman 
şan, dans ve tiyatro hocalarından ders alıyorum. 
Koç Üniversitesi’nin öne çıkan özelliklerinden biri 
de verilen derslerin nitelik bakımından oldukça 
doyurucu ve kaliteli olması. Her dersten zihnimde 
bambaşka fikirlerle ayrılmak beni hep daha iyisini 
yapmaya zorluyor, her geçen gün hayallerim daha da 
büyüyor.

Geliştirdiğiniz ölçüde inşa edilmeyi bekleyen bir 
gelecek var önünüzde. Bunun gerçekleştirilmesine 
destek verdikleri için bağışçılarımız aslında geleceğin 
mimarları. Bu nedenle Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na katkıda bulunan bağışçılara teşekkür 
ediyorum. 

Cemalettin Kaya, Amasya  
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat  
Coca-Cola Eurasia and Africa Bursiyeri 

Senem Kayar, Adapazarı  
Medya ve Görsel Sanatlar  
TTNET Bursiyeri  

Anadolu’da ulaşılmadık şehir bırakmama 
gayesindeki Anadolu Bursiyerleri Programı; 
Koç Üniversitesi’ni, ülkenin umudu haline 
getiriyor.

Koç Üniversitesi’nde önce olmak istediğiniz 
şeyi buluyorsunuz, sonra gerçekleştirmek 
istediklerinizin önünde hiçbir engel 
olmadığını görüyorsunuz.
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Koç Üniversitesi, öğrenciyi alıp alanında lider, Atatürk 
ilkelerine bağlı, eleştirel düşünebilen, dünyaya açık 
birer bireye dönüştürme ideali taşıyor. Rektörüyle, 
dekanlarıyla, akademisyenleriyle size üstün bir üniversite 
eğitimi verebilecek, kampüsüyle tam anlamıyla 
üniversite öğrencisi olmanın tadına varılabilecek bir 
“mükemmeliyet merkezi” burası.

Hazırlık Programı’ndan itibaren ilgilendiğim dalda 
laboratuvarda çalışma fırsatı buldum ve aynı zamanda 
üniversitemizin çalışma bursundan yararlandım. 
İspanya’da yapılan uluslararası bir kongreye katıldım. Bu, 
geleceğime büyük bir yatırım oldu. Üniversitemin ve 
bağışçımın sağladığı destekle uluslararası bir platformda 
poster sunumu yaptım. Ayrıca 2013 ve 2014 yazlarında 
İtalya’da nöroşirurji ve Norveç’te nöropatoloji alanlarında 
kanser üzerine çalışmalar yaparak birçok doktor ve 
araştırmacıyla tanışıp tıp ve araştırma bilgimi ilerlettim. 
Burada, ülkesine ve insanlığa faydalı olacak araştırmacı 
doktorlar yetişiyor.

Üniversite sınavı için harcanan emeğin sınavdaki küçük 
talihsizlikler yüzünden boşa gitmesini engelleyen 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na minnettarız. Koç 
Üniversitesi’nin böyle bir program geliştirmesi, fırsat 
eşitliğine katkı sağlıyor. Umarım yıllar geçtikçe büyüyen 
bağışçı ailesine yenileri katılır ve benim gibi birçok 
arkadaşım bu fırsattan yararlanır. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, ülkemizde hayırseverlik anlamında yeni bir 
yol açarak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak ülkemizin 
ilerlemesine katkı sağlıyor. 

Lisedeki son senemde en yakın arkadaşım, sırdaşım 
ve motivasyonum Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
olmuştu. Yapamadığım her sorunun üstüne “Koç 
Ekonomi” yazıp, sonradan dönüp baktığımda 
hayalimi hatırlıyordum. YGS sonucum beklediğim gibi 
gelmediği için Koç Üniversitesi’nden tüm ümidimi 
kestiğim bir gün, Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
haberdar oldum. Programa başvurumu takip eden 
günlerde de kabul edildiğimi öğrendim. O gün, 
hayallerin gerçek olabileceğini öğrendim.

Size bu satırları Zürih’ten yazıyorum. 2015-2016 
senesini burada, değişim programıyla gittiğim, 
okulumuzun anlaşmalı olduğu bir üniversitede 
geçireceğim. Arkamda bıraktığım üç yıla dönüp 
baktığımda, okula girerken kitapçığa yazdığım 
hayallerimin neredeyse hepsini gerçekleştirdiğimi 
görüyorum. Okula başladığım günden beri 
birbirinden farklı sosyal aktivitelere katıldım, okulun 
kulüplerinde aktif görev aldım. Women in Business 
isimli yeni bir kulüp kurduk, stajlar yaptım, iki kez 
Work & Travel ile Amerika’ya gittim. Kısacası Koç 
Üniversitesi’ne ilk adımımı attığımdan beri tüm 
hayallerimi okulumla birlikte gerçekleştiriyoruz.

Üniversiteye hazırlandığım dönemde edindiğim 
Koç Üniversitesi kitapçığında “Burada istediğin her 
şey olabilirsin.” yazıyordu. Ben Koç Üniversitesi’nde 
istediğim her şey oldum. Peki, sen istediğin her şey 
olmaya ne dersin? 

Kubilay Kaymaz, İzmir  
Tıp  
Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

Eda Keskin, Bursa  
Ekonomi  
Tofaş Bursiyeri  

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, ülkesine 
ve insanlığa faydalı olacak araştırmacı 
doktorlar yetiştiriyor.

Koç Üniversitesi’ne ilk adımımı attığımdan 
beri tüm hayallerimi okulumla birlikte 
gerçekleştiriyoruz.
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Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisiyim. 
Memleketim Ankara, Darüşşafaka mezunuyum. 2014 
Ekim ayı itibarıyla Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 
stajyer doktor olarak eğitim görüyorum. Aldığımız 
eğitimin çağın ötesinde olduğunu düşünüyorum. 
Klinik tecrübeye son derece önem veren, aynı 
zamanda bilimsel araştırmayı ön plana çıkaran bir 
eğitim anlayışıyla, 25 kişilik sınıflarda eğitim alma 
fırsatı bulabilmek bir ayrıcalık. Tıp okumak her geçen 
gün bana daha fazla heyecan veriyor. Üniversiteye 
başladığımdan beri Amerika’da ve Almanya’da 
yaptığım stajlarda tecrübe kazandım. Uzmanlık 
eğitimi için Almanya’ya gitme alternatifim oldu ve bu 
sebeple Almancamı geliştirmek için kursa başladım. 
Ayrıca önümde hâlâ Tıp Fakültesi desteğiyle USMLE 
sınavına girip Amerika’da uzmanlık yapma seçeneği 
var.

Anadolu Bursiyerleri Programı, bu kalitede eğitim 
almamı sağlayarak hayatımı değiştirdi. Bu program 
öğrencilerin ilkokul ve lise hayatındaki akademik 
ve sosyal başarılarını, iletişim becerilerini ve daha 
pek çok ayrıntıyı göz önünde bulunduruyor; 
bursiyerler, bağışçılar ve üniversite arasında kurulan 
özel bağ aracılığıyla eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor. 
Hayırseverlik, sosyal sorumluluk ve gönüllülük 
kavramlarının yoğrulmasıyla, gençlere başarılı bir 
gelecek kurma yolu açılıyor. 

Koç Üniversitesi’nde dördüncü yılıma girerken birkez 
daha bu ailenin bir parçası olmanın önemini anladım. 
Burada birçok şeyi deneme, görme ve gözlemleme 
fırsatı buldum. Sosyal sorumluluk projelerinde yer 
aldım. Projelerin hazırlık aşamasında, gerçekleşmesi 
evresinde ve sonrasında kendimde düşünsel bir 
gelişme süreci gözlemledim. Kendi önyargılarımı yıkma 
yolunda büyük yol aldım ve toplumdaki önyargıları 
azaltmak için neler yapılması gerektiğinin farkına 
vardım. Bütün bu ilerlemeye ve kişisel gelişimime 
yönelik etkinlikleri Koç Üniversitesi gibi eşitlikçi bir 
ortamda yakalayabildiğim için oldukça şanslıyım.

Bölümümde ve Çift Anadal Programı’yla okuduğum 
İşletme Bölümü’nde başarılı bir şekilde ilerlememi 
Koç Üniversitesi’ni en cazip kılan özelliğine; yani 
akademik alanda sizi kısıtlamamasına bağlıyorum. 
Burada neredeyse her bölümden ya da her konseptte 
ders alabiliyorsunuz.
 
Kariyer kavramıyla yakınlaştığım ve bu kelimeyi sık sık 
duymaya başladığım bu yılda, Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde kendimi geliştirme ve deneyim 
kazanma şansına sahip oldum. 2015 yazında 
YASED Koza projesiyle L’Oréal’de Hande Aydın ve 
Selin Unutulmaz süpervizörlüğünde staj yaptım. 
Staj sürecinde pazarlamaya dair teorik bilgilerimi 
uygulama fırsatının yanında yeni yeteneklerimi 
keşfetme şansına sahip oldum. Staj ve kariyer 
konusunda bağışçılarımızın, biz bursiyerlere olan 
ilgisi oldukça tatmin edici. 

Zeynep Kutlu, İstanbul  
Tıp  
Sn. Ahmet Bozer Bursiyeri  

Meltem Macit, Bursa  
Endüstri Mühendisliği  
Tat Bursiyeri  

Hayırseverlik, sosyal sorumluluk ve 
gönüllülük kavramlarının yoğrulmasıyla, 
gençlere başarılı bir gelecek kurma yolu 
açılıyor.

Katıldığım sosyal sorumluluk projeleriyle 
toplumdaki önyargıları azaltmak için neler 
yapılması gerektiğinin farkına vardım.
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Koç Üniversitesi’ne ilk geldiğimde, gerçek anlamda 
büyülenmiş gibiydim. Elbette öngörülerim vardı bu 
üniversiteye dair, ancak beklentilerimin çok üstünde 
bir şeyle karşılaşacağımı hiç ummamıştım. Güzel ve 
verimli bir Hazırlık döneminden sonra ise büyük bir 
şevkle bölümüme başlayınca ikinci kez büyülendim. 
Çünkü burada gerçekten bütün akademisyenlerle 
bire bir görüşebilme, tartışabilme imkânını bizlere 
sunuyorlar.

Eğitim kalitesinin yanı sıra Koç Üniversitesi, 
sunduğu diğer imkânlarla da övgüyü hak ediyor. 
Sporun her dalına destek sonsuz. Okuldaki ikinci 
senemden itibaren iki sene boyunca Edebiyat 
Kulübü’nün başkanlığını yürütmüş biri olarak okulun 
bizlere verdiği desteğe gerçekten minnettarım. 
Burada gerçekten kulüplerde aktif olarak çalışmak, 
organizasyonlar düzenlemek ve bunları takip etmek 
biz öğrencilere ileriki hayatımızda faydalı olacak pek 
çok tecrübe kazandırıyor.

Akademik ve sosyal anlamda birçok imkâna 
ulaşmamızı sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı, 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyor. Programın temel 
amacı aslında, üç beş soru daha yapsa tam burslu 
olarak girebilecek öğrencileri burslu olarak Koç 
Üniversitesi’ne kabul etmek ve onlara ülkemizde 
pek de kolay bulunmayacak imkânları sunmak. Bu 
projenin mimarlarına ve bağışçılarımıza teşekkür 
ederim. 

Koç Üniversitesi’ne geldikten sonra hayatımda olumlu 
anlamda pek çok gelişme oldu. AIESEC Programı’yla 
tanışarak iki yıl üst üste yurt dışında gönüllü olarak 
projelerde bulunma fırsatı yakaladım. GEC Programı 
ve KUGlobalAid ile küresel liderlik, kültürler arası 
iletişim, aktif vatandaşlık gibi yeteneklerimi geliştirme 
imkânı buldum. Geçtiğimiz Mayıs ayında üniversitede 
gerçekleştirilen Uluslararası Hukuk Sempozyumu’nda 
bildiri sunma fırsatını bulmam ve Ağustos ayında 
Avusturya’da gerçekleşen European Forum Alpbach 
kapsamındaki hukuk ve politika sempozyumlarına 
katılmam sonucunda kendimi gelecekte planladığım 
kariyere bir adım daha yakın hissettim. 

Hukuk Fakültesi’nde okumanın belki de en güzel yanı, 
kendi hakkınızı nasıl savunacağınızı öğrenmeniz. 
Fakülteye girdikten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmuyor; düşünce sisteminiz gelişiyor, dünyaya ve 
olaylara olan bakış açınız önemli oranda değişiyor, 
daha çok sorgulamaya başlıyorsunuz.

Anadolu Bursiyerleri Programı, geleceğin eğitim 
modelleri arasında yer alıyor. Burada okumama vesile 
olan bağışçımla kurduğumuz bağın ileride de artarak 
sürmesini umuyorum. Bu programa destek veren 
ve verecek tüm bağışçılarımıza bizlere böyle bir 
imkân sundukları ve geleceğin seçilmiş insanlarının 
yetişmesine vesile oldukları için teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Halim Tugay Madanoğlu, Erzurum  
Hukuk  
TOBB Bursiyeri  

Berfin Nur Osso, Adapazarı  
Hukuk  
Enka Vakfı Bursiyeri  

Akademik ve sosyal anlamda birçok imkâna 
ulaşmamızı sağlayan Anadolu Bursiyerleri 
Programı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlıyor.

Hukuk Fakültesi’ne başladıktan sonra 
düşünce sisteminiz gelişiyor, dünyaya ve 
olaylara olan bakış açınız önemli oranda 
değişiyor.
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Koç Üniversitesi’nin bir üyesi olmanın büyük bir 
ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Gerek akademik 
gerekse sosyal imkânlar, üniversite hayatımı dolu 
dolu yaşamamı ve ileride de bir alışkanlık halinde 
sürdüreceğim hobiler edinmemi sağladı. Hiçbir 
konuda kendimi kısıtlanmış hissetmiyorum. Üç senelik 
deneyimimden sonra diyebilirim ki, bu üniversite 
beni gerçekten olgunlaştırdı. Öğrencinin okul için 
değil, okulun öğrenci için olduğunu ilk defa burada 
hissedebildim. Etrafınızdaki herkesin siz başarılı olun 
diye orada olması çok motive edici bir duygu.

Her an yanımızda birilerinin olması, zorluklara karşı 
özgüven duygumu artırdı ve üniversiteme daha yakın 
hissetmemi sağladı. Eğer bu kitapçığı okuyorsanız, 
büyük bir ihtimalle Anadolu Bursiyeri adayısınızdır. 
Sizlere tavsiyem önyargılarla zihninizi yormayın, 
başvurun, elinizden geleni yapın. Pişman olacağınızı 
sanmıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı bağışçıları, öğrencilere 
eğitimlerinde yardımcı olmanın sevincini yaşarken, 
bizlerle kurdukları bağlarla belki de ömür boyu 
sürecek birlikteliklerin temellerini atıyorlar. Türkiye’de 
çok önemli bir model olan bu programın geliştirilip 
birçok üniversiteye de yayılmasını dilerim. Bireylere 
değerli olduklarını hissettiren, eğitim gibi önemli bir 
konuyu şansa bırakmak yerine insanlara yardım eli 
uzatan bu programa ortak olan bağışçılara teşekkür 
ediyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatımda 
denk geldiğim en iyi fırsat. 

Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmak, belki de hayatımda yaptığım en 
önemli seçimdi. Tamamen öğrenci merkezli bir 
üniversitede olduğum için kendimi şanslı görüyorum. 
Koç Üniversitesi, gerek eğitim gerekse sosyal 
aktivitelerden başka kişisel gelişim için de pek çok 
olanak sağlıyor.

Koç Üniversitesi’ne girmemle hayatımda pek çok 
değişim yaşadım. Bunlardan ilki, Amerikan futboluna 
başlamam oldu. Bunun dışında dağcılık ve bisiklet 
kulüplerine, bir Galatasaray taraftarı olarak da KU’lu 
Aslanlar’a üyeyim. Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmayı düşünen arkadaşlara programın 
çekinilecek hiçbir tarafı olmadığını söylemek 
istiyorum. Tam burslu eğitim almanın yanında pek 
çok firmanın üst düzey yöneticileriyle tanışma fırsatı 
buluyorsunuz. Bunun kariyerinize sağlayacağı katkı 
göz ardı edilemez. Aynı şekilde yapmanız gereken 
stajlar için firmalara başvuracaksınız ve zaten 
Türkiye’nin önde gelen firmalarının yöneticileriyle 
tanıştığınız için avantajlı olacaksınız.

Anadolu Bursiyerleri Programı, sınavda istediğini elde 
edememiş öğrencilere büyük bir şans sunuyor. Bu 
konuda bağışçı kurumlar köşe taşı durumunda. Pek 
çok öğrencinin üniversite hayatına katkıda bulunan 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bence Anadolu 
Bursiyerleri Programı, geleceğe müthiş bir yatırım.

İpek Gülce Önal, Malatya  
Hukuk  
Koçtaş Bursiyeri  

Yusuf Kaan Özbek, Samsun  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Arçelik Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatımda 
denk geldiğim en iyi fırsat!

Tamamen öğrenci merkezli bir üniversitede 
olduğum için kendimi şanslı görüyorum.
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2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

Gerek lisede biyolojiye olan merakım gerekse 
araştırma yapma ve yeni şeyler keşfetme konusundaki 
isteğimle gelebileceğim en iyi yerin burası 
olduğuna karar vermiştim. Okula girdikten sonra 
bu düşüncemde ne kadar haklı olduğumu gördüm. 
Koç Üniversitesi’nin bilime ve araştırmaya çok önem 
verdiğine şahit oldum. Öğrencilerin düşünce ve 
önerilerine bu denli önem verilmesi, değişime bu 
denli açık olunması beni ilk zamanlarda şaşırtmıştı. 
Akademik olarak sunulan şartlar ve teşvikler ufkumu 
açmakla kalmadı aynı zamanda daha büyük hayaller 
kurmamı sağladı.

Koç Üniversitesi’ni diğerlerinden ayıran temel 
faktör, geniş imkânlar ve aktif sosyal kulüpler. 
Buraya gelmeden önce Latin danslarının adını 
dahi bilmezken burada dansa başladım. Üç senedir 
gösterilere çıkıyorum. Aynı zamanda lisanslı bir 
dans sporcusu olarak yarışmalara katılıyorum. Dans 
sporu branşındaki emeklerimin karşılığını milli 
sporcu unvanıyla aldım. Ayrıca futbol takımında yer 
alıyorum. Ben bu imkânlara Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde ulaştım. Koç Üniversitesi’ndeki 
özgür düşünce ortamı başka bir yerde yok. Anadolu 
Bursiyerleri Programı birçok insanın hayata bakış 
açısında, akademik kariyerinde ve sosyal hayatında 
yeni ufuklar açıyor. 

Öncelikle burada olduğum için mutlu olduğumu 
belirtmeliyim; çünkü Koç Üniversitesi, bütün 
üniversiteler arasında sizi çok yönlü yetiştirebilen 
en kaliteli üniversitelerden biri. Elektrik-Elektronik 
Bölümü’nde olmama rağmen şimdiye kadar pek 
çok farklı alandan ders aldım ve bu bölümleri çok 
yönlü tanıma fırsatı buldum. Bunun yanı sıra, kendi 
alanımda başarılı akademisyenlerle çalışma şansına 
sahibim. Üstelik yurt dışı değişim programlarından 
birine burs alarak katılmak da oldukça kolay, çünkü 
kaliteli bir İngilizce eğitimi alıyoruz.

Geçen yıl Satranç Kulübü başkan yardımcısıydım. 
Ayrıca KU gönüllüleri TURMEPA grubunun da 
aktif bir üyesiyim. Özellikle TURMEPA iş birliğiyle, 
anlaşmalı ilkokullarımızda minik kardeşlerimizle 
birlikte yürüttüğümüz çevre duyarlılığı aktivitelerimiz 
oldukça başarılı geçti. Bu tip aktivitelerin, 
okulumuzun rakiplerinden ayrıldığı alanlardan biri 
olduğunu düşünüyorum. Buradaki her öğrenci 
kolaylıkla sosyal ya da sportif faaliyetlere katılma 
olanağı buluyor. Günümüzde çok yönlü gelişim 
göstermiş, çeşitli faaliyetlerde sorumluluk almış 
bireylerin ön plana çıktığı okul sonrası dönemde, 
bunun bize avantaj sağlayacağı bir gerçek. 
Bağışçılarımız özellikle eğitim döneminde staj ve 
sonrasında kariyer olanaklarıyla bize gönülden destek 
sağlıyorlar. Örneğin, bu yaz stajımı Ford Otosan’da 
yaparken hiç zorlanmadığımı belirtmek isterim. Bu 
program için, ülkemizde eğitim alanında başlatılmış 
en gerçekçi ve verimli program diyebilirim. 

Oğuz Özler, Bursa  
Tıp  
TOBB Bursiyeri  

Abdülhamit Parlak, Yozgat  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Ford Otosan Bursiyeri  

Akademik olarak sunulan şartlar ve teşvikler 
ufkumu açmakla kalmadı aynı zamanda 
daha büyük hayaller kurmamı sağladı.

Anadolu Bursiyerleri Programı, ülkemizde 
eğitim alanında başlatılmış en gerçekçi ve 
verimli program.
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2012 Bursiyerlerimiz

Koç Üniversitesi’ne girdiğim andan itibaren hayatım 
benim bile öngöremeyeceğim bir yöne evirildi. 
Üniversiteye hazırlanırken en büyük isteğim uluslararası 
alanda kendimi kanıtlamamı sağlayacak bir eğitim 
alabilmekti. Bu hayalimin sadece iyi bir akademik eğitimle 
mümkün olmayacağını biliyordum. Rakiplerim arasından 
sıyrılmamı sağlayacak sosyal aktiviteler ve uluslararası 
programlarla bana renkli bir öğrencilik hayatı vadeden 
Koç Üniversitesi’nde okuma imkânını Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla elde ettim. Bağışçım Türk Traktör’deki 
yöneticilerle ve özellikle Kudret Önen’le tanışmak, ileride 
yapabileceklerim konusunda bana yeni bir vizyon kattı. 
Program sayesinde iş hayatını yakından gözlemleme 
imkânım oldu.

Bence bir üniversitede akademik anlamdaki yeterlilikten 
sonra en önemli şey kampüsteki sosyal imkânların 
çeşitliliği. Üniversitemizle ilgili en sevdiğim özelliklerden 
biri de kampüsümüzde çok sayıda spor tesisi olması. 
Lisedeyken de sporla profesyonel olarak ilgileniyordum 
ve Koç Üniversitesi spor alanında kendimi daha da 
geliştirmeme imkân sağladı.

Benim gibi, yapabilecekleri konusunda kendine sınır 
tanımayan ve sağlanan imkânlarla üniversitemizde 
ve ülkemizde çok büyük işler başarabilecek gençlerin 
önünü açan Anadolu Bursiyerleri Programı, ülkemizde 
eşsiz bir örnek oluşturuyor. Programın devamlılığı, 
fırsat yakaladığında başarı odaklı çalışmalarında sonsuz 
özveriyle çalışacak gençler için çok önemli. Bağışçıların 
destekleriyle, öğrencilerin gelişimlerine ket vuracak haksız 
imkânsızlıklar en aza indirgenmeye çalışılıyor.

Hayaller, beslediğiniz ve mümkün olduklarını 
düşündüğünüz düzeyde büyürler. Hayallerimi 
büyütmemde yardımcı olan en önemli faktörler 
arasında Koç Üniversitesi’nde bana aşılanan kültür ve 
özgüvenim var. Okulun bizlere başarabileceğimizi her 
zaman hissettirmesi çok önemli. Koç Üniversitesi’ni 
“en iyi” yapan şeylerden biri de bu.

Spora ve müziğe karşı ilgim hep vardı. Bu hobilerimi, 
Koç Üniversitesi’nin bizlere sağladığı imkânlarla 
devam ettiriyorum. Bu tarz aktiviteler hem mevcut 
ilgimi devam ettirmeme hem de yeni kişiler tanıyarak 
çevremi genişletmeme yardımcı oluyor. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, tüm avantajlarını okula girer 
girmez hissettiriyor. Daha ilk dönemde dahi sizlere 
öyle imkânlar sunuluyor ki…

Bağışçılar sayesinde birçok yetenekli üniversite 
öğrencisi adayı, dünya çapında tanınan Koç 
Üniversitesi’nde eğitim görebiliyor. Eminim, hem 
bağışçılar hem de bursiyerler bundan oldukça 
memnun. Ben de çok mutluyum. Hem bu 
imkânlarla okumak hem de gelecekte önemli yerlere 
gelebileceğimi bilmek benim için çok değerli olgular. 
Umarım yeni bağışçılar da bu programı destekleyip 
benim gibi başka arkadaşlara bu imkânları vermeye 
devam ederler.

Ömer Faruk Sarı, Van  
İşletme  
Türk Traktör Bursiyeri  

Fatih Tavman, Adapazarı  
Ekonomi  
Yapı Kredi Bankası Bursiyeri  

Bağışlarla, öğrencilerin gelişimlerine 
ket vuracak haksız imkânsızlıklar en aza 
indirgenmeye çalışılıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, tüm 
avantajlarını okula girer girmez 
hissettirmeye başlıyor.
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2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

Ben, Koç Üniversitesi’nin Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na kabul edilmiş şanslı öğrencilerden 
biriyim. Ülkem ve dünya için birçok hayale sahibim. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın sadece eğitimde 
değil hayatın her alanında fırsat eşitliği için büyük 
bir adım olduğunu düşünüyorum. Dünyayı daha çok 
tanıyıp gördükçe program, gözümde daha da değer 
kazanıyor.

Türkiye’nin alanlarında en başarılı akademisyenlerinden 
olan hocalarımız, bizlerden desteklerini asla 
esirgemiyorlar. Eğitimdeki başarısının yanı sıra, Koç 
Üniversitesi’nde kulüp organizasyonları da çok 
zengindir. Burada her fikre, her hobiye uygun kulüp 
bulmak mümkün. Kulübü olmayan bir alana ilginiz 
varsa, okulumuzda yeni bir kulüp de kolayca hayata 
geçirebiliyorsunuz. Ben, Bilim Kulübü ve Dağcılık 
Kulübü’ne üye oldum ve bazı kulüplerin etkinliklerinde 
yer aldım. Ayrıca tüm Anadolu Bursiyerleri’ne 
tanınan YASED Vakfı staj imkânıyla Türkiye’nin büyük 
şirketlerinden birinde staj yaptım.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nda her öğrencinin bir 
bağışçısı var. Bağışçılarımızla gelişen ilişkilerimiz bizim 
için çok değerli. Umarım bu programın gelişmesi 
için daha nice değerli bağışçıları aramızda görürüz. 
Anadolu Bursiyerleri Programı, dayanışmanın ve 
paylaşmanın öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği 
kazandırmasıdır.

Liseden mezun olduktan sonra Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla Koç Üniversitesi’ne başladım. 
Psikoloji, medya ve animasyon alanlarına ilgim var; 
okulumuzda bu konularda kendimi geliştirmeye 
çalışıyorum. Okula başlarken aklımda sadece 
Psikoloji Bölümü’nde okumak vardı. Fakat şu sıralar 
Yandal Programı’yla Medya ve Görsel Sanatlar 
Bölümü’nü de okumayı düşünüyorum. Tasarım, 
animasyon, fotoğrafçılık ve medyayla ilgili birçok ders 
alabiliyorum ve bunlar benim için büyük fırsatlar.

İstanbul’a geldikten sonra birçok olanağın farkına 
vardım. Çocukluk hayalim olan film seslendirme 
üzerine eğitim aldım. İstanbul bu konuda gerçekten 
bütün olanaklara sahip. Ayrıca okulda kulüplerde 
etkin olmaya çalışıyorum. Psikoloji Kulübümüzün 
yüksek katılımlı bir konferans organizasyonu 
oldu ve bu etkinliği yürüten ekipte yer aldım. Bu 
organizasyon ileriki yıllarda da sürecek; bunu 
geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. 

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencilerin 
geleceğine büyük katkı sağlayan, eşine az rastlanır 
bir proje. Benim için bu program, iyi bir okulda 
okumak ve büyük imkânların bulunduğu bir şehirde 
yaşamak demek. Dilerim bu program sayesinde daha 
birçok bağışçı ve bursiyerle tanışırız. Yeni Anadolu 
Bursiyerleri’ne şimdiden başarılar diliyorum.

Barış Baver Tezdiğ, Batman  
Endüstri Mühendisliği  
Sancaklar Vakfı Bursiyeri  

Osman Toprakçı, Çankırı  
Psikoloji  
Opet Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, 
dayanışmanın ve paylaşmanın öğrencilere 
eğitimde fırsat eşitliği kazandırmasıdır.

Benim için Anadolu Bursiyerleri Programı, 
iyi bir okulda okumak ve büyük imkânların 
bulunduğu bir şehirde yaşamak demek.
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2012 Bursiyerlerimiz

Üniversiteye gelmeden önce asıl hedefim sadece 
akademik olarak değil sosyal ve sportif anlamda 
da dolu dolu bir eğitim hayatı geçirmekti. 
Koç Üniversitesi’nde bütün bunları bir arada 
götürebileceğim bir ortam olması sanırım okulumun 
en sevdiğim özelliği. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü öğrencisiyim ve robotik konusuyla 
ilgileniyorum. İleride insan beyninin sinyal iletimi ve 
bunların okunması üzerine çalışmayı hedefliyorum. 
Koç Üniversitesi’nde ilgilendiğim bir konu üzerinde 
bir hocanın yanında çalışma yapma veya kendi 
çalışma alanımı oluşturma konularında sayısız 
fırsatım var.

Doğa sporları, bisiklet ve edebiyatla ilgileniyorum. 
Geçen sene üniversitede tanıştığım frizbi ultimate 
sporuna ilgi duydum ve okul takımına girdim. 
Bunların yanında sosyal proje olarak bu sene Yaşayan 
Kütüphane adı verilen bir çalışma yapıyoruz. Bu 
çalışmada toplumdan dışlanan bazı kesimlere karşı 
insanların önyargılarını yıkmaya çalışıyoruz.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nda Otokoç 
bursiyeriyim, bağışçımla rektörümüzün evinde 
gerçekleşen yemekteki tanışmamızdan sonra güzel 
bir ilişki kurduk; iletişimimiz devam ediyor. İleride 
iş hayatında ben de bu projeye katkı sağlamayı 
çok istiyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı 
eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen ve birçok insanın 
emek verdiği, bizim için gerçekten bir şans olarak 
nitelendirdiğim bir proje. 

Koç Üniversitesi, hem alanın en iyisi olan 
akademisyenleri bizimle buluşturuyor hem de yurt 
dışı bağlantılarıyla ileriki safhalarda bizlere farklı 
seçenekler sunuyor. Öğrencisi olduğum İngiliz Dili 
ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 2006 yılında 
kurulan, geçmişi çok da eskilere dayanmayan bir 
bölüm. Öğrencilerin ve akademisyenlerin interaktif 
bir biçimde bölümün gelişimi için fikir alışverişinde 
bulunduğu bir ortamdayız. Bu durum, öğrenciyi 
her yönden besleyen ve geliştiren bir ayrıcalık. Çift 
anadal yaptığım Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nü 
ise daha yeni yeni tanıyorum, şu anki izlenimime 
göre hobilerimi kariyer haline getirecekmişim gibi 
hissediyorum, bu da beni çok heyecanlandırıyor.

Okul dışında da bir bakıma yine bölümlerimle ilgili 
uğraşlarım var. Bunlara ek olarak bir buçuk senedir 
düzenli yaptığım yoga sayesinde yeni insanlarla 
tanışma fırsatı buldum ve okulda bir yoga topluluğu 
kurduk. Edebiyat ve medya/sanatın yanında yoga 
topluluğu üzerinde de yoğunlaşmayı hedefliyorum.

Bağışçı kurumum MV Holding sorunlarıma ve 
bitmek bilmeyen sorularıma her seferinde aynı sabır 
ve sıcakkanlılıkla yardımcı olmaya çalışıyor. Her 
sene düzenlenen yemeklerde onlarla görüşüyor 
olmamızın ilişkilerimizi perçinlediğine inanıyorum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı, heves ve heyecanının 
peşinden gitmek isteyenler için eşsiz bir fırsat. 
Bu programın oluşumunda emeği geçen herkese 
teşekkürler. 

Uğur Gürkan Tosun, Bursa  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Otokoç Bursiyeri  

Eylül Tunç, Zonguldak  
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat  
MV Holding Bursiyeri  

Birçok insanın emek verdiği Anadolu 
Bursiyerleri Programı, eğitimde fırsat 
eşitliğini hedefliyor.

Bağışçı kurumum sorunlarıma ve 
sorularıma her seferinde aynı sabır ve aynı 
sıcakkanlılıkla yardımcı olmaya çalışıyor.
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2016 Anadolu Bursiyerleri Programı

İzmir Fen Lisesi mezunuyum. Üniversiteye 
başlayana kadar İzmir’de yaşadım. Koç 
Üniversitesi’ndeki dördüncü senemin başındayım. 
Yaz döneminden itibaren aktivitelerimi mesleğim 
üzerine yoğunlaştırdım. Şu anda IEEE Robotic and 
Automation Society ile beraber bazı etkinliklere 
katılıyorum. Okuldan bir hocamıza başvurarak Robotik 
laboratuvarında çalışmaya başladım. Bunun yanında 
arkadaşlarımla yazılım alanında start up çalışmalarına 
başladık. Robotik; elektronik ve makineyle ortak bir 
dal olduğu için Elektronik Bölümü’nde çift anadala 
başladım.

Hazırlık’ta ve birinci sınıfta yaz tatillerimi yabancı 
dilimi geliştirmek için değerlendirdim. Geçtiğimiz 
yaz, bağışçım olan Tüpraş’ın İzmir rafinerisinde staj 
yaptım. Bence Anadolu Bursiyerleri Programı sadece 
okulumuzla sınırlı kalmamalı. İmkânı olan her kişi ve 
kurum, diğer okullarda da benzer programlara bağışçı 
olarak katkıda bulunmalı. Bu program, eğitimde fırsat 
eşitliği yaratırken öğrencilere bu konuda geleceğe 
dönük bir bilinç de kazandırıyor. Bu programın içinde 
bulunan öğrencilerin ileride imkânları dahilinde aynı 
şekilde burs vereceklerinden ve bağışçı olacaklarından 
eminim. Çünkü biz, bu fırsatın bize kazandırdıklarının 
farkındayız. Bu program, Türkiye’deki fırsat eşitsizliği 
konusunda farkındalık yaratan değerli bir program 
olmasının yanında, öğrencilik döneminde geniş bir 
ağa sahip olma şansı da sağlıyor. 

Küçüklüğümden beri; severek gittiğim, beni hevesle 
uyandıracak bir okulun öğrencisi olmak istiyordum.
Gezdiğim, araştırdığım üniversiteler arasında beni en 
çok heyecanlandıran Koç Üniversitesi’nin kapılarını 
nasıl aralayacağımı düşünürken karşıma Anadolu 
Bursiyerleri Programı çıktı. Bu program, öğrenciyi 
yalnızca sınav başarısına değil, sosyal hayatına ve 
farkındalığına hatta hayallerine değer vererek okul 
bünyesine katmayı amaçlıyor.

Okulumuzun Hukuk Fakültesi’nde geçirdiğim 
zaman, bana yepyeni bir perspektif kazandırdı. 
Hayatın her detayını bir hukukçu gözüyle izlemeye 
başladım. İlk yılımdan bu yana eKUal İnsan Hakları 
Kulübü, Farkındalık, Edebiyat, Müzik Kulübü gibi pek 
çok oluşumun içinde yer aldım ve bazılarının üst 
kadrosunda dahi görev alma fırsatı buldum. Program 
sayesinde edindiğim bağlantılar, okulun pek çok 
biriminde ve okul dışında stajlar yapmamı sağladı.

Buradan mezun olurken, ayaklarının üzerine durmayı 
öğrenmiş birer birey olacağımızdan kuşkum yok. 
Ülkenin belki de en geniş imkânlarına sahip okulunda 
bulunmak benim için eşsiz bir şans. Bu şansı bizlere 
sağlayan ve bir ilki gerçekleştirerek yükseköğretimde 
bir çığır açan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
bir parçası olmak ise apayrı bir gurur. Bu program 
sayesinde iş ve eğitim dünyasını birleştiren çok 
sağlam bir köprünün tam üzerinde durabiliyoruz. 
Burada bulunmakla her gün yeni bir artı kazanıyorum 
ve bu artılara her yıl mümkün olduğunca fazla 
öğrencinin ulaşabilmesini diliyorum. 

Ali Mert Türker, İzmir  
Makine Mühendisliği  
Tüpraş Bursiyeri  

Cansu Türkmen, Kocaeli  
Hukuk  
Otokar Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı eğitimde fırsat 
eşitliği yaratırken, öğrencilere bu konuda 
geleceğe dönük bir bilinç de kazandırıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde iş ve 
eğitim dünyasını birleştiren çok sağlam bir 
köprünün tam üzerinde durabiliyoruz.
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2012 Bursiyerlerimiz

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi 
olarak başladığım üniversite hayatıma, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi olarak 
devam ediyorum. Geçiş işlemimi, iç-yatay geçiş 
programıyla, sene kaybı yaşamadan geçtiğimiz sene 
gerçekleştirdim. Üniversite bünyesindeki hazırlık 
okuluyla İngilizcemi ileri seviyeye taşıdım. Ayrıca 
İspanyolca ve Arapça dersleri de almaya başladım. 
Mezun olana kadar iki dili de ileri düzeye getirmeyi 
planlıyorum. 2014 yılında Renault’da staj yaptım. Çok 
faydalı olduğuna inandığım bir stajdı. Ayrıca geçmişte 
profesyonel olarak oynadığım satranç sporuyla ilgili, 
Satranç Federasyonu bünyesinde ikinci kademe 
satranç hakemi olarak çalışıyorum. Geçen sene 
okulda KUChess adında bir satranç kulübü kurdum, 
önümüzdeki sene de kulübün başkanlık görevini 
yürüteceğim.

Bir Anadolu Bursiyeri olarak, bu programdan çok 
memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Program 
kapsamında, burs vereninizle aranızda özel bir 
bağın oluştuğunu hissedebiliyorsunuz. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın ülkemizde fırsat eşitliğine 
önemli bir katkısı olduğu kanısındayım. Programın 
yaygınlaşması için bağışçı sayısının artması, daha 
çok kurumun katkıda bulunması gerekiyor. İleride 
imkânım olursa ben de bir öğrenci okutmayı 
istiyorum. Başta Sancaklar Vakfı olmak üzere 
diğer tüm bağışçı kurumlara bizlere bu olanakları 
sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. 

Koç Üniversitesi’nde küçüklüğümden beri hayalini 
kurduğum Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü’nde okuyorum. Yoğun bir şekilde çalışma 
gerektiren bir bölümdeyim ancak eğer severseniz 
ve hakkını verirseniz, Koç Üniversitesi size başka 
okullarda bulamayacağınız “bilim yapma” hazzını 
veriyor. Okulun verdiği eğitimin yanı sıra, sunduğu 
sosyal aktiviteler ve kulüp imkânlarının da okulu 
farklı kılan özelliklerinden olduğunu düşünüyorum. 
Her öğrencinin ilgi alanına göre bir kulüp bulması ve 
eğer isterse kendi kulübünü kurması her üniversitede 
bulunamayacak fırsatlardan. 

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde, tüm bu 
imkânlara ve çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz. 
Örneğin, birçok üniversite öğrencisinin staj yapacak 
şirket bulmakta zorlandığını görüyoruz. Ancak bu 
program sayesinde, bizlere Türkiye’nin alanında 
önde gelen şirketlerinde staj yapma imkânı sunulur. 
Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencinin gerek 
eğitimi süresince gerekse mezun olduktan sonra 
farkındalığını ve ayrıcalığını artıran güçlü bir destek 
programı. Üstelik her geçen gün büyüyen bu 
program, ülkemizde eksik olan fırsat eşitliğini tüm 
imkânlarıyla sağlamaya çalışıyor.

İleride küresel çapta nitelikli bir birey olabilmenin yolunu 
açan bu program, eminim birçok kişinin hayalini süslüyor. 
Bana bu imkânı ve hedeflerime ulaşabilme şansını veren 
herkese teşekkür ederim.

Yunus Emre Uyrun, Siirt  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Sancaklar Vakfı Bursiyeri  

Hasan Fırat Yıldız, Konya  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
TOBB Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı Bursiyeri 
iseniz, burs vereninizle aranızda özel bir 
bağın oluştuğunu hissedersiniz.

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencinin 
farkındalığını ve ayrıcalığını artıran güçlü 
bir destek.
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Onuncu sınıftan beri en büyük akademik hayalim 
psikoloji alanında iyi bir eğitmen olmaktı. Her zaman 
ulusal ve uluslararası seminerler vermek, çocukların 
sosyal gelişimlerini destekleyici programlar yapmak 
istedim. Koç Üniversitesi’nde KU Gönüllüleri’yle 
verdiğim pek çok ders ve aldığım eğitimler sayesinde 
eğitim psikolojisi üzerine pek çok şey öğrendim ve 
bu sayede insanlara bir şeyleri anlatırken ve eğitim 
programları üretirken daha hazırlıklı olacağımı 
biliyorum. Ayrıca geçen yıl dil ve iletişim gelişim 
laboratuvarında çalıştım, bu yıl ise sosyal etkileşim 
ve medya çalışmaları laboratuvarında aktif olarak 
görev alarak iyi bir araştırmacı olmanın püf noktalarını 
deneyimliyorum. İleride iyi bir araştırmacı ve eğitimci 
olmak; dünyada insan hakları, çevre, kişisel gelişim ve 
hayaller üzerine fark yaratmak istiyorum. İnsanların 
gerçek hedeflerini bulmalarında daha çevreci, 
sürdürülebilir, mutlu ve etkin bir hayat sürmelerinde 
onlara biraz destek olmak en büyük hayallerimden 
biri.

Koç Üniversitesi’nde yaşadığım bütün deneyimler 
bu hayalime yaklaşmamda bana büyük bir destek 
olacak. Anadolu Bursiyerleri Programı olmasaydı 
bunları düşünür ve deneyimler miydim, bilemiyorum. 
Belki evet belki hayır, fakat önemli olan bence şu ki; 
şu anda bunları yapabiliyorum ve bunu yapmamda 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın çok büyük bir 
payı var. Bu yüzden burs verenlerden bu projeyi 
desteklemeye devam etmelerini rica ediyorum.

İleride iyi bir araştırmacı ve eğitimci olmak; 
dünyada insan hakları, çevre ve kişisel 
gelişim üzerine fark yaratmak istiyorum.

Ümit Erdem Yiğitoğlu, İstanbul  
Psikoloji  
Opet Bursiyeri  
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2011 Bursiyerleri 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 

anlatıyor... 
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2011 Bursiyerlerimiz

İnsan hayatını kolaylaştıracak, hayatı daha yaşanabilir 
ve katlanabilir hale getirecek şeyler genelde ilgimi 
çeker. Bu yüzden önceliğim Hukuk Bölümü oldu. 
Hukuk ve hukuk felsefesi, dünya üzerinde adaleti 
sağlamaya yönelik açılımlar yaptığı sürece hayatımda 
var olmaya devam edecek.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı Koç Üniversitesi’ndeki 
diğer burs programlarından ayıran birçok özellik var; 
ancak beni en çok motive eden, bu projenin tam 
bir ekip çalışması olması ve eğitimde fırsat eşitliğini 
hedefleyerek bu yönde sağlam adımlar atması. 
Programda, bursiyerleri ve burs verenleri düzenli 
olarak bir araya getiren görüşmeler, yemek ve ziyaret 
gibi organizasyonlar aracılığıyla interaktif bir ilişki 
içinde olmamız hedefleniyor. Bu hedef sayesinde 
burs veren ve bursiyer olma bağı, sadece bir sosyal 
sorumluluk projesi olmaktan çıkıp bir gerçekliğe 
dönüşüyor.

Bireylerin tedarik edilebilir kaynak eksiklikleri 
yüzünden hayata yetişememeleri kabul edilebilir 
bir durum olmamalı. Eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlamak, herkesin sorumluluğu. Bu sorumluluk 
hepimizi bilinçli olmaya itmeli. Hem toplum hem 
ülke kalkınması için kaliteli bir eğitimin vazgeçilmez 
olduğu konusunda hemfikir olan imkân sahiplerinin 
geleceğe en iyi yatırımları, insana ve eğitime 
yapacaklarıdır. 

Koç Üniversitesi’nde olmanın kazandırdığı 
en önemli yetilerden biri, kendinize bir yol 
çizmeden ilerleyemeyeceğiniz gerçeğini fark 
etmeniz. Bu bağlamda yaşadığım çeşitli sorunlar 
gelecekte karşıma çıkacak sorunlara daha hazır 
olmamı sağlıyor. Hayatın her anında sıkıntılarla 
karşılaşabiliyoruz ve önemli olan bunun üstesinden 
gelip yola devam edebilmek. Burada önemli olan şey, 
hayatın neresinde durduğunuzu keşfetmeniz.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın tanıtım kitabı için 
“Okulumuzda şu var, bu var.” demek yerine böyle 
bir yazı yazmayı daha uygun gördüm. Çünkü onları 
zaten internetten kısa sürede bulabilirsiniz. Elmadan 
bahsetsem herkesin zihninde benzer şeyler canlanır, 
fakat meyve desem herkes kendine özgü bir meyve 
seçer; önemli olan da bu zaten. Bireysel tercihleriniz, 
hedefleriniz ve hayallerinize göre farklı farklı sonuçlar 
elde edeceksiniz. Her şeyden önemlisi üniversiteye 
başlamadan önce, kim olduğunuzu, ne istediğinizi ve 
ne yapacağınızı iyi biliyor olmanızı tavsiye ederim. 
Bunlar benim Koç Üniversitesi’nde edindiğim 
tecrübelerin ufak yansımaları sadece...

Anadolu Bursiyerleri Programı güzel düşünülmüş ve 
üzerinde ciddi şekilde çalışılan bir program. Fırsat 
eşitliği konusunda atılmış güzel bir adım üstelik. 
Bu program için çalışanlar ve bunu destekleyen 
bağışçılarımız sayesinde giderek büyüyen güzel bir 
oluşum. Anadolu Bursiyerleri Programı, aralık kalmış 
kapıların açılmasıdır. Doğru kapıyı seçtiğinizden emin 
olun. 

Seda Acar, Sivas  
Hukuk  
Yapı Kredi Bankası Bursiyeri  

Aykut Aydın, Sivas  
Bilgisayar Mühendisliği  
TEB / BNP Paribas Bursiyeri  

Geleceğe yapılan en iyi yatırım insana ve 
eğitime yapılacak olandır.

Anadolu Bursiyerleri Programı fırsat eşitliği 
konusunda atılmış güzel bir adım.
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ilk duyduğumda 
gerçek olduğuna inanamamıştım, çünkü bu derece 
kapsamlı bir proje daha önce hiç denenmemişti. 
Böyle bir projenin içinde yer almak, benim için 
gerçekleşmesi güç bir hayaldi. Bu program, ülkemizin 
sahip olduğu koşullar içinde büyük bir fırsat eşitliği 
yaratarak öğrencilerin daha iyi bir gelecek hayaliyle 
yaşamalarına olanak veriyor.

Lise yıllarımda bana hayal gibi gelen Koç 
Üniversitesi’nde okuduğum için gurur duyuyorum.
Bu program sayesinde okulumuzda bir öğrencinin 
hayal ettiği her türlü akademik, sosyal, sanatsal ve 
sportif olanak mevcut. Dünya standartlarında bir 
okulda okuduğumdan dolayı kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Üniversitemizde hangi bölümün 
öğrencisi olursak olalım, Çekirdek Program sayesinde 
farklı alanlardan da ders alabiliyoruz ve bu bizim 
çok yönlü gelişmemize, ilgilendiğimiz diğer alanlara 
da yönelmemizi sağlıyor. Üniversiteye geldiğimden 
bu yana ilk yıl, danstan yüzmeye, ekonomi ve 
mühendislik seminerlerinden sanat söyleşilerine, 
sinema gecelerinden tiyatroya kadar birçok etkinliğe 
katılıyorum.

Bursiyeri olmaktan büyük bir gurur duyduğum Tofaş 
Ailesi’ne mensup olmak da bana mutluluk veriyor. Hiç 
şüphesiz ki Tofaş’a olan bu aidiyet hissim, bir ömür 
boyu devam edecek. 

Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisiyim. Koç 
Üniversitesi’ne başladıktan sonra çeşitli fırsatlarla 
karşılaştım. Bunlardan birisi geçen sene ABD’nin 
Kaliforniya eyaletinde Loma Linda Üniversitesi’nde 
yapmış olduğum araştırma çalışması ve stajdı. Bu 
yaz ise Boston Mass General Hospital’da Girişimsel 
Radyoloji departmanında gözlem yapma şansı elde 
ettim. Bu deneyimlerimin kariyerimin şekillenmesinde 
önemli bir etkisi olacağını düşünüyorum. Dünyanın her 
yerinde görev alabilecek meziyet ve vizyonda bir doktor 
olmayı hayal ediyorum. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerin araştırma 
yapmasına önem veriyor ve onları bu konuda teşvik 
ediyor. Bu sayede öğrenciler, daha mezun olmadan 
bilimsel yayın yayımlama imkânına ve dünyanın dört 
bir tarafından araştırmacılarla bağlantı kurma şansına 
sahip oluyorlar. 

Akademik hayatın dışında, fırsat buldukça okulun 
spor salonundan faydalanmaya çalışıyorum. 
Geçtiğimiz senelerde tango derslerine katılmıştım, 
bu sene ise fotoğrafçılık ve İspanyolca dersleri almayı 
düşünüyorum.

Yüzlerce gencin hayallerine büyük bir katkı sağlayan 
Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’deki fırsat 
eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için hayata 
geçirilmiş, emek dolu bir program. Bağışçım Arçelik’in 
yöneticileriyle çok samimi bir ilişkimiz var, her 
konuda bana destek oluyorlar. İletişimimizi devamlı 
canlı tutuyoruz. 

Can Çeliksöz, Gaziantep  
Ekonomi  
Tofaş Bursiyeri  

Mert Demirci, Gaziantep  
Tıp  
Arçelik Bursiyeri  

Böylesi kapsamlı bir projenin içinde yer 
almak, benim için gerçekleşmesi güç bir 
hayaldi.

Anadolu Bursiyerleri Programı, yüzlerce 
gencin hayallerine büyük bir katkı…
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Sivas Fen Lisesi mezunuyum. Koç Üniversitesi Tıp 
Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun 
bize sunduğu akademik ve sosyal imkânlardan 
dolayı, burada olmaktan çok mutluyum. Kaliteli 
öğretim görevlisi kadrosuna sahip olan fakültemiz; 
bize araştırma yapma ve laboratuvarlarda çalışma 
imkânı vererek akademik hayatımıza büyük katkı 
sağlıyor. Çekirdek Program dersleri sayesinde çok 
yönlü bir eğitim alabiliyoruz ve kendi alanımızın 
dışında da birçok konuda bilgi sahibi olabiliyoruz. 
Ayrıca okulumuzdaki kulüpler, sosyal hayatımıza 
katkı sağlıyor. Ben iki yıldır Sanat Kulübü bünyesinde 
geleneksel ebru sanatıyla ilgileniyorum. Okula 
geldiğimden beri Tıp Kulübü’nün birçok etkinliğine 
katıldım. Okulumuza gelen aday öğrencilere 
okulumuzu tanıtmak ve onlara yardımcı olmak için 
mentorluk yaptım. Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 
yaptığım stajlar da mesleğimle ilgili geleceğe dair 
planlarıma beni adım adım yaklaştırıyor.

Ülkemizde fırsat eşitliğine gerçekten büyük bir katkı 
sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı, okula tam 
burslu girmeyi küçük bir farkla kaçıran öğrenciler 
için gerçekten büyük bir fırsat. Ben de bir Anadolu 
Bursiyeri olarak, ileride fırsat eşitliğinin yayılması için 
burs programlarına destek vermek istiyorum. Her yıl 
bağışçı kurumlarla düzenlenen yemekler ve yapılan 
ziyaretler sayesinde bağışçılarımızla yakın ilişkiler 
kuruyoruz. Bu programa dahil olduğum için kendimi 
çok şanslı hissediyorum. 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın uygulanmaya başlandığı 
2011 yılından beri eğitimime devam ediyorum. Aynı 
zamanda Ekonomi Bölümü ile çift anadal yapıyorum.

Koç Üniversitesi’nde eğitim hayatınızın yanında 
kulüplerden kazanacağınız çok şey var. Daha okulun 
ilk günü, oryantasyonda tanıştığım ve bir sonraki sene 
başkanı olduğum Türk Müziği Kulübü ve Halk Oyunları 
Kulübü başta olmak üzere KU’lu Aslanlar, Atatürkçü 
Düşünce ve Türk Dünyası kulüplerinde aktif rol alıyorum. 
Aynı zamanda Folklor Kulübü’yle her sene dünyanın 
farklı bir yerine düzenlenen turnelerde kültürümüzü 
tanıtmak benim için paha biçilemez bir deneyim. Tabii 
ki tüm etkinlikler sosyal gelişimime büyük önem veren 
üniversitemiz sayesinde gerçekleşiyor.

Böylesine faydalı ve aynı zamanda fırsat eşitliği 
yaratan bu programın daha da yaygınlaştırılması 
gerektiğini düşünüyorum. Ben de şu an bursiyer 
olarak katıldığım programa, ileride destekçi olarak 
dahil olmayı canıgönülden arzu ediyorum.

Bağışçılarımız, Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 
sadece desteklemekle kalmayıp sonrasında da 
bizimle olan irtibatlarını sürdürüyorlar. Gerek her sene 
gerçekleştirdiğimiz yemekler gerekse bağışçı firmalara 
yaptığımız ziyaretler, ilk gün kurduğumuz samimiyeti 
canlı tutuyor. Ford Otosan bursiyerleri olarak fabrikaya 
yaptığımız ziyaret sayesinde, bölümüme olan ilgim 
katlanarak arttı ve gelecek planlarımı otomotiv sektörü 
üzerine şekillendirmeye başladım.
 

Betül Gökçek, Sivas  
Tıp  
Ford Otosan Bursiyeri  

Aytuğ İlhan, Kırşehir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Ford Otosan Bursiyeri  

Yaptığım stajlar mesleğimle ilgili 
geleceğe dair planlarıma beni adım adım 
yaklaştırıyor.

Fırsat eşitliği yaratan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın daha da yaygınlaştırılması 
gerektiğini düşünüyorum.
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İzmir doğumluyum. Balıkesir Rahmi Kula Anadolu 
Lisesi’nden mezun oldum. Koç Üniversitesi’nde 
sadece kaliteli bir eğitim almıyoruz, aynı zamanda 
barışçıl ve özgürlükçü bir ortamda yaşıyoruz. 
Bölümüm, Türkiye’nin en prestijli işletme 
bölümlerinden biri. Hocalarımızın hepsi, kendi 
alanlarında çok başarılı ve önemli isimler. Çift Anadal 
Programı’yla Ekonomi okumamın da etkisiyle 
ekonomi ve finans derslerine yoğun bir ilgim var.

Okula geldiğim günden itibaren kendimi sosyal, 
akademik ve profesyonel açılardan geliştirmek için 
birçok imkân buldum. Hazırlık Programı’ndan beri 
Öğrenci Dekanlığı’nda Work & Study yapıyorum. 
Okulumuzdaki büyük törenlerin organize edilmesine 
destek oluyorum. Derslerimin yanında çeşitli 
öğrenci kulüplerinde yer alıyorum. Mentorluk 
Programı çerçevesinde yeni girişli arkadaşlarıma 
yardımcı oluyorum. 2014 sonbahar dönemi boyunca 
Ekonomiye Giriş dersinin asistanlığını yaptım. 2015 
yılında bağışçım TEB’de altı aylık staj yapma imkânı 
buldum. Stajım boyunca İnsan Kaynakları ve Mali İşler 
departmanlarında çalıştım.

Anadolu Bursiyerleri Programı, ülkemizde fırsat 
eşitliğine katkı sağlayan ve bağışçılık kültürünü 
yaygınlaştıran önemli bir organizasyon. Bu programa 
destek veren tüm bağışçılara teşekkür ediyorum. Ne 
kadar çok bağış olursa, o kadar çok öğrenci fırsat 
eşitliğine sahip olur ve Koç Üniversitesi’nde iyi bir 
eğitim alabilir. 

Liseye kadar eğitimimi Ceyhan’da tamamladım.  
Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Koç 
Üniversitesi İşletme Bölümü’ne Anadolu Bursiyeri 
olarak girdim. Çift Anadal Programı’yla Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nde de eğitim almaya başladım. 
2014 yılında bir dönem Rotterdam School of 
Management’ta Erasmus değişim öğrencisi olarak 
bulunma şansı elde ettim. Üniversite sonrasında 
finans sektöründe çalışmayı planlıyorum.

Üniversiteye girdiğimden bu yana Sualtı Kulübü’nün 
bir üyesiyim, 2015-2016 akademik yılı için kulüpteki 
görevime başkan olarak devam ediyorum. Diğer 
yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla beraber 
kulübümüzü büyütmek için çalışıyoruz. Öğrenci 
kulüplerinde aldığım görevler, beni insan ilişkileri 
yönetimi, zaman yönetimi ve kriz yönetimi 
konusunda tecrübelendirdi.

Koç Üniversitesi’nin, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini bir 
nebze ortadan kaldırmak hedefiyle başlattığı Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın bir parçası olduğum için 
çok mutluyum. Bu programın, Koç Üniversitesi’nin 
eğitime verdiği değerin önemli bir kanıtı olduğunu 
düşünüyorum. 

Mihriban Öksüz, Balıkesir  
İşletme  
TEB / BNP Paribas Bursiyeri  

Burçin Öncü, Adana  
İşletme  
TEB / BNP Paribas Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nde kendimi sosyal, 
akademik ve profesyonel açılardan 
geliştirmek için birçok imkân buldum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, yüzlerce 
gencin hayallerine büyük bir katkı…
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Çok hızlı geçen dört sene ve hızlı geçeceğini 
tahmin ettiğim beşinci senenin sonunda 
Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
olacağım. Üniversite hayatım boyunca edindiğim 
arkadaşlarımın ve hayata dair öğrendiklerimin 
geleceğimi şekillendireceğine inanıyorum. 
Okulumuzda Makine Mühendisliği Bölümü, sürekli 
gelişen bir eğitim sistemine sahip. Hocalarımızın 
her biri kendi alanında uzman olduğu için aldığım 
tüm derslerde farklı bir heyecan yaşıyorum. 
Hocalarımızdan bire bir ofis saati alarak, istediğimiz 
her şeyi onlara sorabiliyoruz, bu görüşmelerle 
kariyerimizi daha sağlam bir şekilde belirleyebiliyoruz. 
Bunun yanı sıra danışmanlarımız mezun olduktan 
sonraki planlarımız için tecrübeleriyle bize yol 
gösteriyorlar. Ben enerji alanına ilgi duyuyorum.

Bağışçımla aramızda güzel bir ilişki var. Her sene bir 
yemek organizasyonunda toplanıyoruz ve sohbet 
etme fırsatı buluyoruz. Ayrıca bağışçı kurumlarımızın 
üst düzey yöneticileriyle istediğimiz zaman e-posta 
ve telefon yoluyla haberleşebiliyoruz. Onların bize 
yardımcı olmak adına ellerinden gelen her şeyi 
yaptıklarına inanıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı birkaç cümleyle 
özetlemek gerekirse: Fırsatlar çok değerlidir, insanın 
eline her zaman geçmez, bu yüzden fırsatları 
bulduğumuz zaman en iyi şekilde değerlendirmek 
gerekir. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın da bizler 
için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. 

Ekonomi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisiyim. Koç 
Üniversitesi, öğrenci odaklı eğitimiyle, sunduğu 
imkânlarla ve bu imkânların çeşitliliğiyle Türkiye’nin 
en gözde okullarından biri. Deneyimli ve alanında 
uzman akademisyenlerden ders almak ya da 
istediğimiz anda onlarla iletişim kurabilmek, biz 
öğrenciler için gerçekten büyük bir şans. Okuldaki 
sosyal aktiviteler ve kulüplerin sunduğu olanakların 
çok çeşitli olması, bizim donanımlı insanlar olarak 
hayata başlamamızı sağlıyor. Burada geçirdiğim 
zaman, geleceğimle ilgili planlarıma yeni bir yön 
kazandırdı ve akademik hayata devam etme kararı 
aldım.

Aktif olarak katıldığım iki kulüp var. Sinema 
Kulübü’nde bir sene başkanlık yaptım. Toplum ve 
Düşünce Topluluğu’nun aktif üyesiyim. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın tanıtılmasında da gönüllü 
olarak çalışıyorum. Bu program, eğitime destek 
sağlama konusunda farkındalık kazandırarak 
bağışçılık kültürüne çok önemli bir katkı sağlıyor.

Benim bağışçı kurumumla ilişkim ilk seneden 
beri gelişerek devam ediyor. Bağışçılarımıza, Koç 
Üniversitesi ile iş birliği içinde oldukları ve bu 
programı gün geçtikçe daha da büyütüp geliştirdikleri 
için teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle birçok 
hayalin gerçekleşeceğine inanıyorum. İleride ben de 
bağış programlarına katkıda bulunmak isterim. 

Mehmet Akif Özdemir, Erzincan  
Makine Mühendisliği  
TEB / BNP Paribas Bursiyeri  

Nesile Özder, Adana  
Ekonomi  
Yapı Kredi Bankası Bursiyeri  

Fırsatlar çok değerlidir, en iyi şekilde 
değerlendirmek gerekir.

Bence Anadolu Bursiyerleri Programı, 
bağışçılık anlayışının en gelişmiş halidir.
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Lise son sınıfta yaptığım araştırmalar sonucunda 
beklentilerimi karşılayabilecek en iyi üniversitenin 
Koç Üniversitesi olduğuna karar vermiştim. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, bu hayalimi gerçekleştirmeme 
yardımcı oldu. Bu hayal ve planlarım doğrultusunda 
geldiğim Koç Üniversitesi’nde geleceğimi en doğru 
şekilde inşa etmeye çalışıyorum.

Okulumdan hem yetenekli bir mühendis hem de farklı 
yönlerini geliştirmiş bir birey olarak mezun olmak 
istiyorum. Farklı yönlerimi geliştirmek ve disiplinler 
arası ilişkileri anlayabilmek için en doğru okulun 
Koç Üniversitesi olduğuna inanıyorum. Gelecekteki 
teknolojilerin, farklı disiplinlerin tek bir odakta 
buluşmasıyla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Mezun 
olduğumda bu teknolojilerin altında imzası olan 
kişilerden biri olmayı hayal ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın, taşrada okuyan 
öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamanın yanı 
sıra, merhum Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben 
de varım.” sözündeki felsefeye uygun bireyler 
yetiştirdiğini biliyorum. Bu düşünce yapısında 
yetişen bireyler, kültür ve refah seviyesi yüksek 
Türkiye’nin oluşmasında büyük katkı sağlayacak. Burs 
verenlerimizin maddi ve manevi birçok konuda bizlere 
desteğe hazır olduklarını görüyorum. Onların bizlere 
verdiği bu destek sayesinde kariyerimiz ve hayatımızla 
ilgili adımları daha sağlam atabiliyoruz. 

Koç Üniversitesi’nde beşinci yılımdayım. Okulumuzun en 
beğendiğim yönü, bireysellik zeminine oturtulmuş yaşam 
biçimini öğrencilerine sağlaması. Bunu, sadece akademik 
alanda değil, neredeyse hayatın her alanında gelişim 
sağlayan faktörlerin en önemlisi olarak görüyorum. Geçen 
dört yılda başıma gelen en iyi şeylerden biri eleştirel bakış 
açımdaki gelişme oldu.

Öğrencilerine gelecekte geniş olanaklar sunan temel 
bilgilerin sağlandığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü, alanında uzman akademisyenleriyle Koç 
Üniversitesi’nde önemli bir yere sahip. Wireless 
Energy Transfer ve Molecular Communication 
Systems, bölümüm ile ilgili en çok dikkatimi çeken 
konular. Bunların yanında iki yıl iki farklı rafinerisinde 
staj yaptığım Tüpraş’ta öğrendiğim Instrumentation 
ve Process Control, bu yıl yapacağım akademik 
çalışmalardan birinin temelini oluşturacak. Diğer 
akademik çalışmam ise Wireless Energy Transfer 
hakkında olacak. Burada geliştirdiğim ve çok iyi bildiğim 
bir dil olan İngilizcenin yanına İspanyolca ve Fransızca 
gibi iki önemli dili eklemeyi de planlıyorum. Tenis, 
yüzme gibi bireysel sporlar da ilgi alanlarım arasında. 

Burada zamanın değişim için ne kadar önemli bir 
kavram olduğunu öğrendim. Bugünün en az gelecekte 
yaşamayı istediğim hayat kadar değerli olduğunu, 
geçmişimin de bunların teminatı olduğunu hatırladım. 
Bizlere önemli olanaklar sunan, bağışçılar ile sürekli 
iletişimi sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı, her lise 
öğrencisinin sınav sonrası dönemde değerlendirmesi 
gereken bir olanak. 

Buğra Can Sefercik, Sivas  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Arçelik Bursiyeri  

Serhat Sevgili, Batman  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  
Tüpraş Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı hayallerimizin 
önündeki engelleri kaldırıp, sınırlarımızı 
yıkmamızı mümkün kılan eşsiz bir fırsat.

Koç Üniversitesi’nin en beğendiğim yönü 
bireysellik zeminine oturtulmuş yaşam 
biçiminin sağlanmış olmasıdır.



154

2011 Bursiyerlerimiz

Sivas Fen Lisesi mezunuyum. Koç Üniversitesi’nde 
bir yıl hazırlık okudum ve şu an dördüncü sınıf Tıp 
Fakültesi öğrencisiyim. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
derslerimizin yanında ek zaman sağlayarak, bizlere 
hocalarımızın yanında araştırma yapma ve yürütülen 
çalışmaların bir parçası olma fırsatı sunuyor. Geçtiğimiz 
iki yıl boyunca bir öğretim üyemizle beraber fizyoloji 
deneylerinde yer aldım. Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 
devam eden eğitimle hem klinik hem de akademik 
alanda kendimi geliştirme fırsatı buluyorum.

Koç Üniversitesi’nde akademik fırsatların yanı sıra 
sayısız sosyal olanak da mevcut. Burada geniş bir 
kitleye hitap eden tiyatro, konser, müzik dinletisi ve 
söyleşi gibi etkinlikler düzenleniyor. Ben de birçok 
aktiviteye katılıyorum. Üç yıl boyunca KU Gönüllüleri 
Kulübü’nün alt kolu olan Koç Üniversitesi Eğitim 
Topluluğu’nda (KET) görev aldım. KET üyeleri olarak, 
ortaokul öğrencilerini hafta sonu üniversitemizde 
ağırlayarak okul dersleri için onlara yardımcı olmaya 
çalıştık. Ayrıca, iki yıl boyunca Dans Kulübü’nde yer 
aldım.

Anadolu Bursiyerleri Programı, kaçırılan fırsatları 
öğrencilere sunan ve başarılı öğrencilerin yolunu 
açan özgün bir burs programı. Her yıl düzenli olarak 
yapılan akşam yemeği organizasyonları sayesinde 
bağışçılarımızla bir araya geliyoruz. Bağışçılarımız 
bize her konuda yardım ediyorlar. Böyle bir programı 
destekledikleri ve birçok öğrenciye eğitim olanağı 
tanıdıkları için tüm bağışçılara teşekkür etmek 
istiyorum.

Bahar Ezgi Uçurum, Sivas  
Tıp  
Tüpraş Bursiyeri  

Anadolu Bursiyerleri Programı, başarılı 
öğrencilerin yolunu açan, özgün ve 
yenilikçi bir burs programı.
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Veli ve 
Eğitimci Görüşleri
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Anadolu Bursiyerleri Programı; üniversite giriş sınavlarında gerçek 
başarısını gösterememiş öğrencilerin hedeflerine adım adım 
ulaşmaları için bir fırsat. Kaliteli eğitim kadrosuyla öne çıkan Koç 
Üniversitesi ise öğrencilerine birçok sosyal imkân sunarak fark 
yaratıyor. Çift Anadal Programı’na katılmak isteyen bursiyerlerin 
burs sürelerini uzatarak, onlara her türlü kolaylığı sağlıyor ve 
çeşitli yurt dışı programlarına katılma fırsatı tanıyor. Üstelik yurt 
dışı programı boyunca öğrencilere maddi desteğini sürdürüyor. 
Bu yönleriyle Koç Üniversitesi’nin eşsiz bir kurum olduğunu 
düşünüyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, ekonomik olarak önünde engeller 
bulunan gençlere Koç Üniversitesi’nde eğitim görme imkânı 
sağlıyor. Ülkemizde birçok alanda faaliyette bulunan şirketlerin, 
eğitim alanında maddi imkânları kısıtlı öğrencilere el uzatarak 
böyle hayırlı bir projeye önderlik etmelerini yürekten kutluyorum. 
Ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerinin kendilerini 
geliştirmelerine, kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerine 
katkıda bulunan Koç Üniversitesi’ne ve bu projeyi destekleyen tüm 
bağışçılara teşekkür ederim. 

Firdevs Cansu  
2012 Girişli Anadolu Bursiyeri 
Sercan Cansu’nun Annesi  

Anadolu Bursiyerleri Programı, ülkemizin 
aydınlık geleceği olan gençlerimizin 
yetişmesine katkıda bulunuyor.

Lise son sınıfta Koç Üniversitesi tanıtım ekibi Yusuf Ziya Öner Fen 
Lisesi’ne gelince kızımızın hayalindeki üniversiteyi de belirlemiş 
olduk. Sınavı atlattıktan sonra Koç Üniversitesi’ni ziyarete gittik. 
Bizi güler yüzlü bir ekip karşıladı. Tıp Fakültesi’nden değerli bir 
hocamız, okul hakkında bizi ayrıntılı olarak bilgilendirdi. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’ndan da o hocamız sayesinde haberdar 
olduk. Anne ve baba olarak kızımızın küçüklükten bu yana hayali 
olan tıp eğitimini en güzel şekilde Koç Üniversitesi’nde alacağı 
kanaatine vardık. Böylece ziyaretimizi mutluluk gözyaşlarıyla 
tamamladık.

Kızımızın eğitim hayatında mutlu bir öğrenci olması bizi de mutlu 
ediyor. Bu mutlulukta Koç Üniversitesi’nin katkısı büyük. Koç 
Üniversitesi, hayalleri sınırsız, hedefleri yüksek olan evladımıza 
adeta umut ışığı oldu. Bu burs programı bizi hedeflerimize bir adım 
daha yaklaştırdı. Bizlere bu imkânları sunan Koç Üniversitesi’ne, 
Prof. Dr. Umran İnan’a, Anadolu Bursiyerleri ekibine ve burs 
verenimiz Amerikan Hastanesi’ne teşekkür ederiz. 

Fatma - Mehmet Ali Bilir  
2012 Girişli Anadolu Bursiyeri 
Esra Bilir’in Anne ve Babası  

Koç Üniversitesi; hayalleri sınırsız, hedefleri 
yüksek olan evladımıza adeta umut ışığı 
oldu.

Veli ve Eğitimci Görüşleri
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Yaptığı her şeyi severek yapan, çok çalışan ve sorumluluklarının 
daima farkında olan kızımla gurur duyuyorum. Esin, iyi bir 
üniversite için çok çalıştı ve Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde çalışmalarının karşılığını aldı. Bu program için Koç’ta 
24 Saat Programı’na çağrıldığında nasıl heyecanlandığımızı 
anlatamam. Koç’ta 24 Saat Programı’ndan eve döndüğünde Koç 
Üniversitesi’ne aşık olmuştu. Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
kabul edildiğini öğrenince de mutluluktan havalara uçtu. Biz de 
onunla heyecanlanıp onunla mutlu olduk.

Şimdi Koç Üniversitesi’nde, istediği bölümde okuyor. Her telefon 
konuşmamızda katıldığı etkinlikleri, birbirinden faydalı faaliyetleri 
heyecanla anlatıyor. Esin, Anadolu Bursiyerleri Programı’nın ve Koç 
Üniversitesi’nin ona sunduğu pek çok imkân sayesinde inanılmaz 
mutlu; dolayısıyla biz de çok mutluyuz. İçimiz çok rahat. Bize bu 
mutluluğu yaşatan, kızımın yüzünde gülücükler açtıran Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na, Koç Üniversitesi’ne ve burs verenimiz 
Tofaş’a sonsuz teşekkür ederim. Esin’in hep dediği gibi: “Biz 
gerçekten çok şanslıyız!” 

Fatma Eroğlu  
2015 Girişli Anadolu Bursiyeri 
Esin Eroğlu’nun Annesi  

Anadolu Bursiyerleri Programı ve Koç 
Üniversitesi, öğrencilerine pek çok imkân 
sunuyor.

Yedi yaşından bu yana yaşamımın tamamını okullarda geçirdim. Kimi 
zaman sıralarda oturarak kimi zaman da sıraların önünde... Ülkemizde 
eğitim sistemindeki problemlere, özellikle fırsat eşitsizliklerine tanık 
oldum. Elimden geldiğince bunlara engel olmaya çalıştım. Üç yıl önce 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştığımda o kadar etkilendim ki, 
öğrencilerime ve velilerime özel tanıtımlar gerçekleştirdim. Çünkü 
bu program, kurumsal ve sistematik bir biçimde fırsat eşitsizliklerine 
çözüm bulmaya çalışıyor. Ayrıca programa seçilenler, çağın evrensel 
değerlerine uygun bir biçimde; tek başına mesleklerini icra etmek 
için teknik donanımlarla değil, kompleks donanımlarla yetiştiriliyorlar. 
Anadolu Bursiyerleri’nin sadece iş yaşamında değil, sosyal hayatın 
içinde de fark yaratacaklarına eminim.

Malatya Fen Lisesi olarak, şimdiye kadar hep seçkin yükseköğretim 
programlarına yerleştirdiğimiz öğrencilerimizle övündük. Ancak 
2015’te mezun olan ve Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul 
edilen öğrencimiz, bizim için ayrı bir gurur kaynağı… Öğrencimizin 
sadece ülkemizde değil, dünyada da fark yaratacak, ufku açık bir birey 
olacağına inanıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, sıradan bir burs 
programının ötesine geçerek büyük bir misyon üstleniyor. 

Murat Gülpınar  
Malatya Fen Lisesi Rehber Öğretmeni  

Anadolu Bursiyerleri sadece iş yaşamında 
değil, sosyal hayatın içinde de fark 
yaratacaklar.
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Darüşşafaka Lisesi olarak Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
2012 yılında tanıştık. Programın zengin içeriğini öğrendiğimizde 
çok mutlu olduk ve bu programa öğrencilerimizin kabul 
edilmesini gönülden istedik. Her yıl programın koşullarını yerine 
getiren öğrencilerimizin başvurularını yapıyoruz ve heyecanla 
sonucu bekliyoruz. Dünya standartlarında eğitim veren Koç 
Üniversitesi’nde, Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında 
öğrencilerimizin öğrenim görmesi bizim için büyük bir ayrıcalık. 
Darüşşafaka Lisesi olarak bu ayrıcalığı yaşadık. Bugüne kadar 12 
öğrencimiz bu program kapsamında okumaya hak kazandı.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları bir buçuk asırdır “Eğitimde Fırsat 
Eşitliği” ilkesiyle sayısız çocuğun hayatını eğitimle değiştirdi ve 
değiştirmeye devam ediyor. Bu ilke doğrultusunda Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla okulumuza destek veren Koç 
Üniversitesi’ne teşekkür ederiz.  

Özlem Kumlalı  
Darüşşafaka Lisesi Rehber Öğretmeni  

Öğrencilerimizin, Anadolu Bursiyerleri 
Programı kapsamında öğrenim görmeleri 
büyük bir ayrıcalık.

Koç Üniversitesi’yle 2003’te tanıştım. Bu üniversitenin insanı 
etkileyen, içine çeken, kendine hayran bırakan ve “Keşke burada 
okuyabilseydim!” dedirten bir aura’sı var. Bunu anladığımda benim 
için iş işten geçmişti. Bu yüzden kardeşime Türkiye’de ve dünya 
çapında marka olmuş bu üniversitede okuması gerektiği fikrini lise 
yıllarında aşılamaya başladım. Koç Üniversitesi’nde okursa hayatının 
fırsatını yakalayacağını, kendini daha da iyi ifade edebileceğini ve yurt 
dışında okuyabileceğini ona anlattım. 

Maddi durumumuz kardeşimin tam burslu okuması dışındaki 
durumlar için elverişli değildi. Bu yüzden iyi bir derece yapıp Koç 
Üniversitesi’ni tam burslu kazanmalıydı. Koç Üniversitesi’ni araştırırken 
bana Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bahsetti. Sınavda yaptığı 
derecenin öneminin olmadığı, kendine güvenen, ne istediğini 
bilen, çevresinin ve dünyanın değişiminin farkında olan, maddi 
durumu uygun olmayan öğrencilerin bu programla tam burslu 
okuyabileceğini anlattı ve başvurusunu yaptı. Bu, hayatımızda dönüm 
noktası oldu.

Farklılık yaratacak öğrencileri seçen vizyonuyla, başarıyı mevcut 
sınav sistemi sınırları içinde değerlendirmeyen ve insana değer 
veren Anadolu Bursiyerleri Programı’nı hayata geçiren ekibe 
ve bu programa inanıp destek veren bağışçılara hayallerimizin 
gerçekleşmesine imkân tanıdıkları için teşekkürler… 

Gamze Türkoğlu  
2015 Girişli Anadolu Bursiyeri 
Kerim Alper Uçar’ın Ablası  

Koç Üniversitesi’nin insanı etkileyen, içine 
çeken, kendine hayran bırakan ve ‘Keşke 
burada okuyabilseydim!’ dedirten bir 
aura’sı var.
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