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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 
etme misyonunu sürdürüyor. 
Bugün, Koç Üniversitesi, 
başarılarıyla Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) ve 
TÜBİTAK tarafından verilen 
pek çok ödülle taçlandırılarak 
Türkiye’nin en önde gelen 
üniversiteleri arasında yer 
alıyor. Öğretim üyelerimizin 
çalışmaları ülke çapında en 
yüksek sayıda TÜBA-GEBİP 
ödülüne layık görülüyor.
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.

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 
katabiliyor 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 öğrenciler, 
maalesef maddi engeller 
sebebiyle hedefledikleri eğitim 
kurumlarına yerleşemiyorlar. 

Rektörün Mesajı

Prof. Dr. Umran S. İnan
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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’yla 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’yla 
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.

14 öğrenciyle başlattığımız 
Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla bugün 606 
öğrenciye ulaştık. Bursiyerlerin 
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 
kazandıracağımız için 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, hep birlikte insanlığın 
bilgi birikiminin ışığı altında 
ülkemize ve dünyaya katkıda 
bulunmaya davet ediyoruz.

‘14 öğrenciyle başlattığımız Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla bugün 
606 öğrenciye ulaştık. Bursiyerlerin 
hayatlarına kazandırdığımız eğitim ve 
gelişim fırsatlarını görerek mutlu oluyor, 
onlarla iftihar ediyoruz.’
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‘Başarılı 
öğrencilerin 
hayal ettikleri 
öğrenim ortamına 
kavuşmaları ve 
ideallerindeki 
eğitimi alabilmeleri 
için Anadolu 
Bursiyerleri 
Programı adeta 
bir umut kaynağı 
oldu.’

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğine 
duyulan ihtiyacı yakından 
gözlemliyor, geleceğine heyecanla 
bakan gençlerimizin hayallerine 
ortak oluyoruz. Programımız 
dokuzuncu yılını tamamlarken 
ülkemizin dört bir yanında birçok 
ili ziyaret ederek; geleceğine değer 
katmak isteyen, umut dolu, pek çok 
parlak öğrenci tanıdık. Gözlerindeki 
pırıltıları 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’nın bugün 606 
parlak gence ulaşmış olması bizleri 
yüreklendiriyor.

Başarılı öğrencilerin hayal ettikleri 
öğrenim ortamına kavuşmaları ve 
ideallerindeki eğitimi alabilmeleri 
için Anadolu Bursiyerleri Programı 
adeta bir umut kaynağı oldu. 
Üniversite giriş sınavında en başarılı 
yüzde birlik dilim içinde yer alan ve 
programımıza başvuruda bulunan 
binlerce bursiyer adayı, ülkemizde 
eğitimde fırsat eşitliğine duyulan 
ihtiyacın altını çizerken Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde 
nitelikli eğitime erişim imkânını 
her yıl daha çok sayıda üstün 
yetenekli ve ihtiyaç sahibi öğrenciye 
ulaştırabilmeyi amaçlıyoruz.
 
Kurumsal İlişkiler ve Kaynak 
Geliştirme Ofisi olarak 

bağışçılarımızın bursiyerleriyle 
ilişkilerinin gelişmesine titizlikle 
yaklaşıyoruz. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na katkıda bulunan 
kuruluşlar ve kişiler destekledikleri 
bursiyerleri yakından takip ediyor, 
kariyer gelişimlerini ilgiyle izliyor, 
çeşitli vesilelerle onlara kurumlarını 
ve faaliyet gösterdikleri sektörleri 
tanıtmaya özen gösteriyorlar. 
Bursiyerlerimizi bilinçli, çok 
yönlü, sorumluluk sahibi bireyler 
olarak toplumumuza kazandırma 
misyonumuzda bağışçı kurum ve 
kişilerin programımıza gösterdikleri 
ilgi ve sağladıkları katkılar için 
teşekkür ediyoruz.

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.

Kurumsal İlişkiler ve Kaynak 
Geliştirme Direktörü’nün Mesajı

Zeynep Başak Çivi
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Bağışçılarımız, ülkemize 
toplumsal boyutta katkı 
sağlayıp Türkiye’nin 
geleceğine yönelik çok 
önemli rol oynuyorlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde, ülkemizin en mühim 
eksiklerinden eğitimde fırsat eşitliği için çalışarak Cumhuriyetimize karşı 
görevimizi yerine getirmek bizler için tarifsiz bir mutluluk kaynağı teşkil 
ediyor. Bursiyerlerimizin önlerinde kocaman kapılar açarak onları güçlü 
ve emin adımlarla geleceğe taşıyabilmek konusunda bize destek veren 
değerli bağışçılarımıza misyonumuza olan inançları için müteşekkiriz. 
Bağışçılarımız hem destekledikleri öğrenciye bireysel olarak hem de 
ülkemize toplumsal boyutta katkı sağlayıp Türkiye’nin geleceğine yönelik 
çok önemli rol oynuyorlar. Bu program sayesinde üniversitemizde eğitim 
gören parlak zihinler, ülkemize tıp, hukuk, mühendislik, iktisat, idari ve 
sosyal bilimler alanlarında fayda sağlayan bireyler olma yolunda evriliyorlar. 
Üniversitemizin kurucusu merhum Vehbi Koç’un ifade ettiği gibi, hayata 
“toplumda parmakla gösterilen kişiler” olarak atılıyorlar. Bu kıymetli ailede 
yer almak fırsatına sahip olmak ve Anadolu Bursiyerleri Programı için 
sonsuz bir özveriyle çalışmak büyük şans. Bu doğrultuda Anadolu’nun ücra 
köşelerindeki pırıl pırıl gençler için kıymetli bağışçılarımızın desteğiyle var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Yöneticisi

Ayşe Berna Simavi

Programımızın aday profiline 
uyan tüm öğrencileri 
ailemizin bir parçası olarak 
parlak bir gelecek için dünya 
çapında eğitim almaya davet 
ediyoruz.

Türkiye’de birçok ili ziyaret ederek Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
ülkemizin dört bir yanındaki parlak gençlerimize ulaşmasını amaçlıyoruz. 
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi aramıza yeni öğrenciler katılırken bu yıl yeniden 
mezun vermenin heyecanını yaşadık. Bursiyerlerimizin seçimi konusundaki 
hassasiyetimiz, onlar Koç Üniversitesi’ne yerleştikten sonra ve onların 
mezuniyetini takiben de devam ediyor. Her bursiyerimizle bire bir ilgileniyor, 
herhangi bir ihtiyaçları olduğunda onları ilgili birimlerimize yönlendiriyoruz. 
Sadece akademik değil, sosyal olarak da kendilerini geliştirmeleri için 
çalışıyoruz. Bursiyerlerimizin dans, müzik, spor, gönüllü faaliyetler, bilim, 
yabancı dil gibi pek çok alanda kendilerini geliştirerek kulüplerde yer 
almaları, öncü roller üstlenerek ödüller kazanmaları bizleri mutlu ediyor. 
Bursiyerlerimizle kurguladığımız sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalıklarını 
artırıyor, kariyer ve yurtdışı olanakları gibi pek çok konuda ilgili birimlerimizle 
onlara yol gösterici olmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin parlak öğrencilerine 
çok yönlü bir eğitim sunma hedefiyle çıktığımız yolda, bugün 606 gence 
ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımızın aday profiline uyan tüm 
öğrencileri programımıza başvurmaya ve ailemizin bir parçası olarak parlak bir 
gelecek için dünya çapında eğitim almaya davet ediyoruz.

Bursiyer İlişkileri Yöneticisi

Aslı Yantra

Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi’nden Görüşler
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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 26 yılda Türkiye’nin en gözde 
üniversitelerinden biri konumuna geldi. 
Bugün İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi ve 
İdari Bilimler, Fen, Mühendislik, Hukuk, Tıp ve 
Hemşirelik fakülteleriyle eğitime hizmet eden 
Koç Üniversitesi; 22 lisans, 32 yüksek lisans ve 
26 doktora programıyla Türkiye’de ve dünyada 
bilimin gelişmesine katkıda bulunmaya devam 
ediyor.

Bilimin sınırlarını 
ilerleterek Türkiye’ye 
ve insanlığa 
hizmet eden bir 
mükemmeliyet 
merkezi…

Koç Üniversitesi Hakkında
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Bireysel eğitim 
sistemi ile kariyerinize 
üniversitenin ilk 
senesinden itibaren 
yön verebilirsiniz.

Araştırma olanakları 
sayesinde öğretim 
üyeleriyle çalışıp dünya 
literatürüne katkı 
sağlayabilirsiniz.

Öğrenci Değişim 
Programları ile 
dünyanın en iyi 
üniversitelerine gidip 
bir dönem ya da bir 
sene yurtdışında eğitim 
alabilirsiniz.

Çift Anadal Programı* 
ile bursunuzu 
kaybetmeden 
istediğiniz iki 
bölümü aynı anda 
okuyup iki diploma 
sahibi olabilirsiniz. 
Hedeflediğiniz bölümü 
kazanamazsanız 
dahi ikinci senenizde 
istediğiniz bölüme 
başvurarak bursunuzu 
kaybetmeden yatay 
geçiş yapabilirsiniz.

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

*Çift Anadal Programı’yla ilgili 
bilgi ve yönetmelikler için 
registrar.ku.edu.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Ekonomi
• İşletme
• Uluslararası İlişkiler

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
• 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 Fakültesi
• Hemşirelik

* Yüzde 100 burslu dışında kontenjanı olmayan 
bölümler Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında 
yer almamaktadır.

Neden 
Koç Üniversitesi?  

Lisans Programları*  
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Sayılarla 
Koç Üniversitesi
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26 doktora 
programı

7 fakülte

4 enstitü

5 eğitim ve 
araştırma forumu 

1 öğrenci 
destek 
merkezi

7.000
öğrenci

943 dış 
kaynaklı 
araştırma 
projesi* 

15.000‘den 
fazla mezun

22 lisans
 programı 

32 yüksek
lisans programı

513 
tam zamanlı 
öğretim üyesi 

2.877 kişilik 
yurt kapasitesi

300’den fazla  
anlaşmalı üniversite

24 araştırma 
merkezi

224 araştırma 
laboratuvarı

257.000’den 
fazla basılı içerik

370 kişi 
kapasiteli 
Sevgi Gönül 
Kültür Merkezi 

188.200 
elektronik kitap

60.000’den 
fazla elektronik 
dergi

80’den fazla 
öğrenci kulübü 

7/24 açık 
Suna Kıraç 
Kütüphanesi 

Değişim 
programlarında 

60’tan fazla ülke

* 2004-2019 arasında
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Nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği misyonuyla 
2011 yılında hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri 
Programı, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite 
adaylarını Koç Üniversitesi çatısı altında 
hak ettiği eğitim imkânlarıyla buluşturuyor. 
Ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde, kısıtlı eğitim 
imkânlarıyla üniversiteye hazırlanarak yerleştirme 
sınavında yüzde birlik dilim içinde olduğu halde 
Koç Üniversitesi’nde burslu eğitim görme hakkı 
elde edemeyen bursiyer adaylarına ikinci bir fırsat 
sunan Anadolu Bursiyerleri Programı, bugün 
diğer yükseköğrenim kurumlarında da benzer 
uygulamaların başlamasına öncülük ediyor.
 
İlk yılında 6 kurumsal bağışçının katkılarıyla 14 
öğrenciye destek vererek başlayan programdan 
yararlanan bursiyerlerin sayısı bugün 606’ya ulaştı. 
250’den fazla bağışçı kurum ve 1.000’e yakın şahsi 
bağışçının destekleriyle her geçen yıl büyüyen 
Anadolu Bursiyerleri Programı, geniş bir paydaş 
kitlesini bir araya getirerek üniversite-sanayi ve 

yükseköğrenim-ortaöğrenim işbirliklerini yeni bir 
boyuta taşıdı.
 
Anadolu Bursiyerleri Programı her yıl önemli 
çapta büyüme gösterirken programa duyulan 
ilgi de aynı oranda artış kaydediyor. 2019 
yılında Türkiye’nin tüm illerinden toplam 6.500 
başvuru alan program bugüne kadar 130 mezun 
verdi. Mezunların çoğu, kariyerlerine ülkemizin 
önde gelen kurumlarında ve uluslararası 
firmalarda başlarken diğerleri ise dünyanın en iyi 
üniversitelerinde akademik kariyerlerine devam 
ediyorlar.
 
Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanarak 
Koç Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerin, 
nitelikli eğitime erişim için hayırseverliğin önemini 
bizzat deneyimlemiş bursiyerler olarak topluma 
fayda sağlayan ve gelecekte başka öğrencilere de 
aynı imkânları sunmayı amaçlayan bireyler olarak 
yetiştiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz.

Hedef, ülkemizin en parlak dimağlarına 
eğitimde fırsat eşitliği sağlamak…

2019 Girişli Anadolu Bursiyerlerimizin Geldikleri İller

Bu yıl itibarıyla 81 ilimizden Anadolu Bursiyerimiz 
bulunmaktadır. 2019 yılında Koç Üniversitesi’ne 

yerleşen bursiyerlerimiz 54 farklı ilden gelmektedir.

Anadolu Bursiyerleri Programı Hakkında
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250’den fazla bağışçı kurum ve 1.000’e yakın şahsi bağışçının destekleriyle 
her geçen yıl büyüyen Anadolu Bursiyerleri Programı, geniş bir paydaş 
kitlesini bir araya getiriyor.

Bağışçılarımız
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nın Kapsamı ve Başvuru Süreci

Anadolu Bursiyerleri Programı 
dahilinde bursiyer öğrenciler; 
öğretim ücretinin tamamından 
muaf olarak, yurtlarda 3-4 kişilik 
odalarda ücretsiz konaklamaya, 
öğretim süresince ders kitabı 
giderlerinin karşılanmasına ve 
her eğitim yılında 10 ay süreyle 
aylık cep harçlığı edinmeye hak 
kazanırlar.

Anadolu Bursiyerleri Programı 
kapsamında verilen burslar 
karşılıksız olup normal eğitim 
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 yıldır. Çift Anadal yapan 
öğrenciler için Hazırlık Programı 
artı beş yıldır. Anadolu Bursiyeri 
olan öğrenciler Tıp Fakültesi’nde 
öğrenim görüyorlar ise Hazırlık 
Programı süresi artı altı yıl burstan 
faydalanırlar. YÖK yönetmeliği 
gereği Yabancı Dil Hazırlık 
Programı’nın süresi iki yıl ile 
kısıtlıdır. Hazırlık ve lisans eğitimi 
süresince derslere devamlılık 
gösteren öğrenciler akademik 
başarısızlıktan dolayı burs kaybı 
yaşamazlar. Ancak YÖK tarafından 
belirlenen kurallar gereği, 
uzaklaştırma cezası alan öğrenciler 
bu süre zarfında öğrencilik 
haklarından faydalanamazlar.
 
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.

2019 yılında Anadolu Bursiyerleri Programı’na ülkemizin dört bir 
yanından 6.500’ü aşkın başvuru alındı ve bağışçılarımızın sağladığı 
kaynaklar doğrultusunda 107 öğrenciye daha üniversitemizde Anadolu 
Bursiyeri olarak eğitim görme imkânı yaratıldı. Anadolu Bursiyeri olarak 
seçilen öğrenciler gerek akademik başarıları, ihtiyaç durumları, sosyal 
faaliyetleri ve almak istedikleri nitelikli eğitim için duydukları heves 
ve heyecanlarıyla gerekse programımızın profiline uygun olduklarını 
gösterdiler. Anadolu Bursiyerleri Programı’na yapılan başvuruların 
değerlendirmesinde adayların üniversite giriş sınavında elde ettikleri 
başarının yanı sıra, katıldıkları sosyal faaliyetler, öğretmenlerinden 
aldıkları referanslar, yazdıkları kompozisyonlar, ailelerinin maddi gelir 
düzeyi ve bulundukları bölgenin sosyo-ekonomik durumu gibi pek 
çok faktör titizlikle incelenir.

Aday öğrencilerin;
• T.C. vatandaşı olmaları, 
• Maddi durumlarının eğitim ücretini ödemek için 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 beklenir.

Tüm adayların üniversiteye giriş sınavının ilgili puan türünde Koç 
Üniversitesi’ne yerleşebilecek başarı sırasına sahip olmaları beklenir.  
Ortaöğretim diploma notu en az 4,0/5,0 olan adaylar öncelikli 
değerlendirilir.

Başvuru formu internet sayfası üzerinden doldurulmalı ve ilgili 
belgeler, ilan edilen son başvuru tarihine kadar posta yoluyla eksiksiz 
bir şekilde üniversitemize ulaştırılmalıdır. Son başvuru tarihi ve başvuru 
takvimi hakkında detaylı bilgiler Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
internet sayfasında yer almaktadır.

Tüm adaylar, YKS sonuçları açıklandıktan sonraki 12 saat içinde, 
sınav sonuçlarını internet başvuru formuna girmeli, sonuç belgesinin 
elektronik kopyasını ise internet sitesi üzerinden başvuru sistemine 
yüklemelidirler. Aday öğrencilerin gönderdiği dosyalar gizli tutularak 
Koç Üniversitesi tarafından oluşturulan komisyon tarafından ön 
elemeye tabi tutulur.

Ön elemeyi geçen adaylar, seyahat ve konaklama masrafları Koç 
Üniversitesi tarafından karşılanmak üzere, tercih dönemi süresince 
gerçekleşen ve Anadolu Bursiyerleri Programı değerlendirme sürecinin 
ikinci aşaması olan Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na davet 
edilirler. Mülakat sonucunda burs programından faydalanmaya hak 
kazanan adaylar, destekleyici şahıs veya kurumun bursiyeri olarak 
üniversitemize katılırlar.

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

Programın Kapsamı Başvuru Süreci
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• Başvuru Formu (İnternet sayfası üzerinden doldurulacaktır.)

• Ortaöğretim başarısını gösterir belge (9. sınıftan 2019 Güz  
 dönemini kapsayacak transkript)

• 2 adet referans mektubu (Mektuplardan biri rehber öğretmen,  
 diğeri bir branş öğretmeni tarafından yazılmalıdır. Referans  
 Mektubu Formu internet sayfasında yer almaktadır.)

• Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 12 saat içinde  
 tüm adayların ilgili puan türündeki başarı sırasını internet  
 başvuru sayfası üzerinden sisteme girmesi, sonuç belgesini  
 ise aynı sayfa üzerinden sisteme yüklemesi gerekmektedir. 

• T.C. kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisi ve tüm aile 
 fertlerinin gösterildiği “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” 
 (E-Devlet’ten alınabilir.)

• Adli Sicil Kaydı (E-Devlet’ten alınabilir.)

• 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 gelirsizlik belgesi, tapu, araç 
 ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi, kira sözleşmesi 
 fotokopisi ve diğer gelirleri gösteren belgeler) 

• E-Devlet’in http://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir web 
 adresinden anne-baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz mal 
 varlığını ve gelir durumunu gösterir döküm başvuruyla 
 birlikte ibraz edilmelidir. Geçimi ailesi dışında biri tarafından 
 sağlananlar, geçimini sağlayan kişinin mali durum belgesini 
 başvurusuna eklemelidir.

• Çalışmayan, geliri olmayan anne/baba adına Sosyal Güvenlik 
 Kurumu’ndan geliri/kayıtları olmadığına dair belge ve anne/
 baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin 
 ismi görülecek şekilde E-Devlet’ten veya ilgili kurumdan kayıt 
 olmadığına dair belge alınmalıdır.

Başvurunuzu http://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr internet 
sayfası üzerinden, eksiksiz şekilde doldurarak, başvuru 
paketinizi posta yoluyla Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler 
ve Kaynak Geliştirme Ofisi’ne ulaştırabilirsiniz.

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 İçin Gerekli Belgeler

Yapılan başvuruların geçerli olabilmesi 
için son başvuru tarihine kadar tüm 
adayların internet sayfası üzerinden 
başvuru formunu doldurmaları, gerekli 
evrak ve belgeleri eksiksiz olarak posta 
yoluyla ulaştırmaları ve YKS sonuçlarının 
açıklanmasından sonraki 12 saat içinde 
sınav sonuçlarını sisteme girerek 
Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme 
Ofisi’ne iletmeleri gerekmektedir. 
Başvuru süreci ve başvuru takvimi 
hakkında detaylı bilgiler Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın internet 
sitesinde yer almaktadır. 

http://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr 

Nasıl Başvuracaksınız?  
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Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı

ALİ AYGÜN YABAN KocAeLİ Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
ALİ BUrAK KArA KoNYA HUKUK TÜrKİYe İş BANKAsı
ALİ DemİrcİoĞLU osmANİYe eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TÜprAş
ALİ emre BUĞDAY HATAY Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
ArİF sİNAN KısAÇ orDU İşLeTme mUrATBeY GıDA
ArİFe GİZem şAHİN ToKAT HUKUK TATKo
AsİYe ÇAKır mersİN İşLeTme AKKöK HoLDİNG
AsLı GöNÜL öZeN ToKAT meDYA ve GörseL sANATLAr BoZLU ArT proJecT
AYGÜL cANDemİr TUNceLİ HUKUK sN. HAKAN sArUHAN
AYşe öZÇeLİK KÜTAHYA ULUsLArArAsı İLİşKİLer BArİT mADeN
AYşe sıLA oKcU ANKArA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TKG oTomoTİv
AYşeNUr pArmAK BUrsA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ DöKTAş
AYTUĞ ALTıNoK KırıKKALe İşLeTme meDYApım
BATUHAN GÜL UşAK eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ ÜNİversİTesİ
BATUHAN HeKİmLer KırKLAreLİ KİmYA-BİYoLoJİ mÜHeNDİsLİĞİ KANsAİ ALTAN
BeKİr seÇmeN mersİN mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ DöKTAş
BeNUr BoZHöYÜK KoNYA İNGİLİZ DİLİ ve KArşıLAşTırmALı eDeBİYAT KoÇ ÜNİversİTesİ
BerFİN eKmeZ erZİNcAN HUKUK AromsA
BerKAY GÜreL mUĞLA mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ ULUsoY eLeKTrİK
BesTe BoYBAşı DeNİZLİ mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
BİLGeHAN KÜTÜK ADANA eKoNomİ KoÇ ÜNİversİTesİ
BorA AKTAş KocAeLİ eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ ÜNİversİTesİ
BUrAK YAZıcı orDU ULUsLArArAsı İLİşKİLer HsBc
BUse NAZ GÜNeş İZmİr HUKUK KoÇ ÜNİversİTesİ
ÇAĞLA ÜNvereN ADANA sosYoLoJİ 2014 meZUNLArı
DİĞDem YıLDıZ sAKArYA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TÜrK TrAKTör
DoĞUKAN KıLıÇ erZİNcAN HUKUK KoÇ ÜNİversİTesİ
ecem KULoĞLU ÇANAKKALe BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ DArDANeL
eFe erTUNÇ mALATYA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ HAYAT KİmYA
eLİF AYÇA GÜveNer BİTLİs moLeKÜLer BİYoLoJİ ve GeNeTİK cAFFe Nero
emİrHAN öZDemİr erZUrUm İşLeTme NoBeL İLAÇ
eNes DUYmUş mALATYA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ HAYAT KİmYA
ereN KÜLÜĞ KocAeLİ eKoNomİ mAvİ
eroL erİNÇ DoKUYUcU BALıKesİr Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
esmANUr erAY vAN BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ rİxos
esrA DUrAN BALıKesİr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
FATmA YAĞmUr KUrT İZmİr İşLeTme YApı KreDİ BANKAsı
FULYA ÇANKAL HATAY Tıp AromsA
FUrKAN ÇoBAN GİresUN HUKUK erG İNşAAT
GAFUr TAvLAr BİNGöL eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ULUsLArArAsı NAKLİYecİLer DerNeĞİ
GöKÇeHATUN poLAT esKİşeHİr HUKUK meDYApım
GÜLBeN şAHİN sAmsUN ULUsLArArAsı İLİşKİLer sN. NATTY-JoHN mcArTHUr
GÜLBeYAZ B.AYmAZ KocAeLİ BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ HoLDİNG
GÜLHAN ALeYNA İNAN BALıKesİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ FArBA
HALİL İBrAHİm AYDıN AĞrı BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ rİxos
HAsreT BeYTAş KocAeLİ mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ BoscH
HATİce KUrT KAHrAmANmArAş KİmYA-BİYoLoJİ mÜHeNDİsLİĞİ TİrYAKİ AGro
HAZAL HALıGÜr KAHrAmANmArAş eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ TÜprAş
HeLİN İDİL öZDemİr mALATYA psİKoLoJİ KoÇ ÜNİversİTesİ
HeLİN İLKAY orAK DİYArBAKır Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
HİLAL NUr ışıK mANİsA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ AYGAZ
İBrAHİm GeNeL İZmİr Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
İLAYDA vesKe AmAsYA moLeKÜLer BİYoLoJİ ve GeNeTİK ADeKA İLAÇ
İpeK ZeNT GÜmÜşHANe meDYA ve GörseL sANATLAr DoĞAN HoLDİNG
İrem YıLDırım ArTvİN mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ pİ mAKİNA
KAAN AKıN ADANA meDYA ve GörseL sANATLAr Tİms
KArDeLeN YALAvAÇ HATAY eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
mAİDe TİrYAKİ sİvAs İşLeTme eKoL LoJİsTİK
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meHmeT GÜL DİYArBAKır eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ NecAT NAsıroĞLU vAKFı
meLeK cıvAK ZoNGULDAK meDYA ve GörseL sANATLAr meDYApım
meLİKe Çevİrİcİ İZmİr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ Bp
meLİKe DoĞAN ÇorUm eKoNomİ KArAoĞLU peYZAJ
meLİKe şAHİN ADANA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ULUsoY eLeKTrİK
meLİsA ABUÇ ıĞDır İşLeTme AsAv GÜmrÜK mÜşAvİrLİĞİ
merve TeTİK sAKArYA HUKUK KoÇ ÜNİversİTesİ
merYem UYGUN AYDıN Tıp AsTrAZeNecA
mİZGİN ArsLAN sİİrT HUKUK KÜÇÜKÇALıK şİrKeTLer GrUBU
mUHAmmeD ALİ KerDİĞe KocAeLİ BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ ÜNİversİTesİ
mUHAmmeT Nesİp seYİDoĞLU şANLıUrFA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
NesLİşAH ceBecİ sAmsUN eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ ÜNİversİTesİ
NesrİN KArATAvUK şırNAK İşLeTme AYGAZ
NUrULLAH eKİNcİ ADıYAmAN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ HUAweİ
ömer veYseL ÇAĞATAN KoNYA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ AKFeN HoLDİNG
öZGe AYDıN GÜmÜşHANe eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ mAKYoL
remZİYe sUDe GÜNGör AYDıN eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ QNB FİNANsBANK
roZA GöK DİYArBAKır Tıp sANoFİ
rUmeYsA NUr öZ KAsTAmoNU mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ HoLDİNG
rÜveYDA meNevşe mALATYA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ scHNeıDer eLeKTrİK
sAADeT BeTÜL sArıHAN BUrsA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ıNG TÜrKİYe
seDANUr TUTKUN sİvAs psİKoLoJİ KoÇ ÜNİversİTesİ
seDAT AYDıN mArDİN eKoNomİ TÜrKÜN HoLDİNG
seDeF GÜNDÜZ mALATYA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ıNG TÜrKİYe
seFA NUr ÇoLAK TrABZoN meDYA ve GörseL sANATLAr BAşArAN YATırım HoLDİNG
seLİN KoLsUZ İZmİr Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
seNA KArADAĞ DeNİZLİ eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ AKFeN HoLDİNG
serAY TemÜr KÜTAHYA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ Kros oTomoTİv
serKAN BerK BİLGİÇ HATAY BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ HUAweİ
sevGİ ApAYDıN GİresUN meDYA ve GörseL sANATLAr AY YApım
seYİT sÜLeYmAN  TeKİN şırNAK BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ Bp
sUDe YAşAr KArAmAN mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
sÜLeYmAN cAN ceYLAN HATAY psİKoLoJİ KoÇ ÜNİversİTesİ
şeYHmUs AcA mArDİN mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ pArsAN
şeYmANUr HANım TAşTAN sİvAs İNGİLİZ DİLİ ve KArşıLAşTırmALı eDeBİYAT DeUTscHe BANK ÇALışANı meZUNLAr
TAHA YAsİN ereL BAYBUrT BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ oDeLo
TUĞÇe poLAT İZmİr HUKUK KoÇ ÜNİversİTesİ
TUĞrA DemİreL NİĞDe BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ToFAş
TUĞrUL BerK ÇıNAr ANTALYA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
TÜrKAN TAYUK AYDıN HUKUK TÜrKÜN HoLDİNG
veYseL ÇAmUrsoY esKİşeHİr mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ mİKropor
vUrAL AKTAş KocAeLİ FİZİK KoÇ ÜNİversİTesİ
YAsemİN KADANDır şırNAK Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
YAsemİN YUr sAKArYA eKoNomİ TÜYAp
YİĞİT FATİH ÇAKıLLı İsTANBUL FİZİK TÜrKİYe İş BANKAsı
YUsUF BÜZÜT mersİN BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ KÜÇÜKÇALıK şİrKeTLer GrUBU 
YUsUF Demİr erZUrUm meDYA ve GörseL sANATLAr AY YApım
YUsUF HÜseYİN BerrAK HATAY Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
ZÜLFÜYe AYvA KoNYA HUKUK GArANTİ BBvA
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Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı 
A. meTeHAN öZTÜrK sİvAs İşLeTme cAFFÉ Nero
ADİLe ÇİDem ANTALYA İşLeTme reDBULL
AHmeT emİN BATTAL BAYBUrT eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ DoĞAN HoLDİNG
AHmeT TALHA AKGÜL mALATYA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ KANAT BoYA
ALİ BorAN GAZeL İZmİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ AYGAZ
ALİ FUAT sAÇıNTı BUrsA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ToFAş
ALİHAN DUrsUN sAmsUN Tıp sN. ALİ H. ÜsTAY
ALp öZAsLAN AYDıN BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ roLLs-roYce
ALpereN ÇANAKcı KoNYA eKoNomİ AxA sİGorTA
AsrıN şevvAL AKTAş esKİşeHİr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ecZAcıBAşı HoLDİNG
ATAKAN KArA İZmİr BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ 1998 meZUNLArı
AYsU ÇAKAr ÇANAKKALe Tıp KALe GrUBU
AYşe erBAşı İZmİr eKoNomİ p&G TÜrKİYe
AYşe TUrşUcULAr BUrsA eKoNomİ GArANTİ BBvA
AYTAÇ mercAN esKİşeHİr meDYA ve GörseL sANATLAr 2000 meZUNLArı
AZİZ ALKAN mANİsA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ peTroL oFİsİ
BArış ÇeLİK BUrsA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ 2008 meZUNLArı
BATUHAN ToKGöZ erZUrUm mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ mİTAş
BeTÜL DemİrTAş KAYserİ eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ 2006 meZUNLArı
BeYZA öZDemİr orDU eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ YıLDıZ eNTeGre
BİrKAN ÇeLİK KArs eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ KoToN
BÜşrA ışıK TeKİrDAĞ eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ GÜLAYLAr GroUp 
ceNNeT KocU mANİsA Tıp ATeş İNşAAT
cereN cİNoĞLU ANTALYA eKoNomİ 2013 meZUNLArı
cereN ÇöreKÇİ sİNop eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ poLİBAK
ÇAĞLAr KUrT mUĞLA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ TeKLAs
Çİsem öZDeN AYDıN BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
DeNİZ YıLmAZ İZmİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
DİDem KArATAş GAZİANTep HUKUK KorUmA şİrKeTLer GrUBU
DİLAY TÜrKeş ÇorUm psİKoLoJİ İGsAş
eDA seYDİ BALıKesİr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ KArAcA
eFe cAN DoĞANALp DeNİZLİ Tıp QNB FİNANsBANK
eKrem KAvsArA KocAeLİ eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ oToKoÇ
eLİF BAYrAKTAr TeKİrDAĞ eKoNomİ YApı KreDİ BANKAsı
eLİF NUr İNce ADANA meDYA ve GörseL sANATLAr rıoT GAmes
emİr öZKANBAş ADANA psİKoLoJİ KoÇTAş
emre TAşKırAN erZİNcAN mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ omTAş
eNes KAYA osmANİYe eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ İNceKArALAr
erGe ÇevİK BArTıN HUKUK 2003 meZUNLArı
erHAN ceYLAN YoZGAT HUKUK BAşTAş
eseNAY ÇAY sİvAs İşLeTme YıLDıZ HoLDİNG
esrA DöGer AĞrı eKoNomİ BAK AmBALAJ
eZeL YAZLAK mALATYA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ YDA
FATmA pALANcı ArTvİN HUKUK ÇeLİK HALAT
FeYZA KÜBrA AYvALıK KArABÜK psİKoLoJİ AxA sİGorTA
FİLİZ KoÇ BUrsA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ HoLDİNG
FULİN GöKÇeLİ ADANA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ KıvANÇ TeKsTİL
FUrKAN KArAKoÇ BİNGöL mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ 1999 meZUNLArı
GİZem GÜNeş BALıKesİr BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ KArİYer.NeT
GİZem GÜveN NİĞDe HUKUK oĞUZ TeKsTİL
GörKem ceLAL AYDıN KAYserİ eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ mv HoLDİNG
GÜL AÇıKALıN İsTANBUL meDYA ve GörseL sANATLAr TÜrKİYe İş BANKAsı
GÜLBArİN mAÇİN DİYArBAKır BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ 3m TÜrKİYe
GÜLsÜm meLİKe NerKİs esKİşeHİr HUKUK peKİN & peKİN
HALİL Arıcı NevşeHİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ omTAş
HALİL ereN erDem ADıYAmAN Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
HAsAN seFA DeĞİrmeNcİ eLAZıĞ BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ BUrGAN BANK
HAsreT BİLmeZ mANİsA sosYoLoJİ ZUrİcH
HATİce YALÇıNTÜrK KİLİs HUKUK 2012 meZUNLArı
Hevİ GöKDemİr DİYArBAKır ULUsLArArAsı İLİşKİLer YApı KreDİ BANKAsı
HÜseYİN KArA ADANA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ GArANTİ BBvA
İBrAHİm TemTeK şANLıUrFA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
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İLAYDA sALKım BALıKesİr HUKUK TAT
İLAYDA YANıK KAsTAmoNU İşLeTme cocA-coLA compANY
İpeK NAK sAKArYA İşLeTme eNKA vAKFı
İrem ÇALıK BUrsA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
İrem Demİr mANİsA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ TırsAN
İrem UYUm DeNİZLİ meDYA ve GörseL sANATLAr orJİN GAYrİmeNKUL
KADİr DANışmAN BİTLİs BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ANADoLU ULAşım
mAHmUT ALpAYcı DİYArBAKır eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
mAmİ BUrĞAÇ HATAY moLeKÜLer BİYoLoJİ ve GeNeTİK 2002 meZUNLArı
meHmeT AKİF YıLDıZ BAYBUrT eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ GALATA wıND
meHmeT ÇUHADAr mersİN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ AşUT FİBerGLAss
meHTAp mANAY GİresUN Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
meLİH ÜYer GAZİANTep HUKUK peKİN & peKİN
meLTem AKoĞLU mANİsA ULUsLArArAsı İLİşKİLer opeT
merYem KArAKAş sAmsUN BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ YıLporT
meTİN cAN AYGÜN mUĞLA İNGİLİZ DİLİ ve KArşıLAşTırmALı eDeBİYAT AÇı oKULLArı
meTİN KÜÇÜKİşcAN İsTANBUL Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
mevA merYem KArADAYı sAmsUN ULUsLArArAsı İLİşKİLer ForD oTosAN
mUrAT GÜÇ mANİsA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ATA HoLDİNG
Nesİm şİşİK KAYserİ eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ToBB
NUrcAN mAcİT TrABZoN psİKoLoJİ TÜrKİYe İş BANKAsı
oKAN KArABULUT KocAeLİ eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ KorUmA şİrKeTLer GrUBU
oKTAY KAZDAL rİZe İşLeTme YıLDıZ HoLDİNG
oNUr ereN ArpAcı mALATYA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ YDA
ömer FArUK pAKsoY mArDİN eKoNomİ eseNKöY GrUBU meZUNLArı
ömer osmAN YAvLAK esKİşeHİr mATemATİK 2004 meZUNLArı
öNDer AKAÇıK BALıKesİr BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ oToKAr
öZGe DANAcı İsTANBUL HUKUK DoĞAN HoLDİNG
öZGe meLİKe AYDemİr BALıKesİr meDYA ve GörseL sANATLAr HAZNeDAr
öZGe TUĞrAN KÜTAHYA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ 2005 meZUNLArı
öZKAN YAmANer AYDıN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ 2001 meZUNLArı
öZLem öLÇer KocAeLİ eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ eNKA vAKFı
öZLem şerİFoĞULLArİ İsTANBUL BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ sN. ereN-FATİH öZmeN
peLİNsU Demİr KırKLAreLİ KİmYA-BİYoLoJİ mÜHeNDİsLİĞİ GeBKİm
pıNAr öNAL ANTALYA mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
rAmAZAN ÇevİK A.KArAHİsAr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ANT YApı
remZİYe ÇeLeBİ mArDİN HUKUK sN. eNDer mermercİ
roHAT esmer DİYArBAKır Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
sALİHA DemeZ GAZİANTep eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ 3m TÜrKİYe
seLÇUK erGİN mUş Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
seLver DUrDU sİNop meDYA ve GörseL sANATLAr HeKİmoĞLU UN
semANUr Avcı İZmİr HUKUK KİBAr HoLDİNG
semİHA G. TemİrKAYNAK ANTALYA ULUsLArArAsı İLİşKİLer 2007 meZUNLArı
serDAr İNAL KAsTAmoNU eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ AsAş ALÜmİNYUm
sevGİ cULHA TeKİrDAĞ ULUsLArArAsı İLİşKİLer BUrGAN BANK
seYİT ALİ TArHAN AKsArAY HUKUK HeKİmoĞLU UN
sıLA DeNİZ BALıKesİr İşLeTme peTroL oFİsİ
sİNem ece ALKAN TrABZoN ULUsLArArAsı İLİşKİLer AsAş ALÜmİNYUm
şeBNem pİDecİ İZmİr psİKoLoJİ mv HoLDİNG
şevvAL DUrmAZoĞLU AYDıN HUKUK 2011 meZUNLArı
şeYmA sArıTAN BUrsA İşLeTme ToFAş
TAYGUN YorULmAZ İZmİr psİKoLoJİ 2009 meZUNLArı
ToLGAY DÜLGer KırşeHİr BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ sİsTem
TUNAHAN UYGUN KocAeLİ moLeKÜLer BİYoLoJİ ve GeNeTİK 2010 meZUNLArı
UmUT AsLAN sİvAs HUKUK YıLmADeN
YAĞmUr AKArKeN mUĞLA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ TÜprAş
YAKUp cAN KArAcAoĞLU BALıKesİr mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ TÜrK TrAKTör
YAreN AYAZ KocAeLİ meDYA ve GörseL sANATLAr 2016 meZUNLArı
ZeYNep BUse Gemİcİ orDU İNGİLİZ DİLİ ve KArşıLAşTırmALı eDeBİYAT NoBeL İLAÇ
ZeYNep GeNcer DeNİZLİ mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ sN. NevİN-mÜmİN erKUNT
ZİNDAN KUrT HAKKArİ eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TÜprAş
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Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı 
ALİ mUTLU HATAY Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
ALper KıLıNÇ BUrsA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ eKer
ALpereN coşKUN sAmsUN psİKoLoJİ TAvUK DÜNYAsı
ArYA YİĞİT İsTANBUL Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
AsLı şeNGÜL İZmİr mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
AYLİN TemİZ KocAeLİ eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ sAmsUNG
BArış FerGANA BUrsA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ToFAş
BArış İLAYDA YorULmAZ AYDıN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ opeT
BATUHAN YALÇıN mALATYA mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ pArsAN
BeNGÜ DeNİZ AKTAş TUNceLİ HUKUK KoÇ ÜNİversİTesİ
BesTe KArADoĞAN mANİsA İşLeTme YApı KreDİ BANKAsı
BeTÜL DİNÇer NİĞDe eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ DoĞUş HoLDİNG
BeTÜL eNGeZ ANKArA eKoNomİ KoÇTAş
BeYZANUr ÇoBAN sAKArYA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ ÜNİversİTesİ
BUrHAN öZer ÇAvDAr mUĞLA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ BİLKom
cem esİN İsTANBUL eKoNomİ TÜrKİYe İş BANKAsı
cereN AYDoĞDU BALıKesİr psİKoLoJİ mİGros
ÇeTİN ÇeTİNer mUĞLA ULUsLArArAsı İLİşKİLer HİTAY HoLDİNG
Çİsem KöseoĞLU TrABZoN eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ TeB BNp pArıBAs
DAvUT KıLıÇ vAN Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
DİLArA ATıLGAN ADANA HUKUK HsBc
DİLArA KArADUmAN KocAeLİ psİKoLoJİ TÜprAş
DİLeK ATıLKAN ÇANAKKALe HUKUK KoÇ ÜNİversİTesİ
DorUK ANT BAYAr sAKArYA eKoNomİ eNKA vAKFı
eLİF öZLem ADıGÜZeL mALATYA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ AsİL ÇeLİK
eLİF YıLmAZ orDU psİKoLoJİ KoÇ HoLDİNG
emİrHAN ArsLAN sAKArYA İşLeTme BpLAs
emre vATANsever KırKLAreLİ mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ BpLAs
esrA ALTıNAY DİYArBAKır eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ sN. ereN-FATİH öZmeN
FADİme ToKmAK UşAK BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ ÜNİversİTesİ
FATmA NUr KıLıÇ ANKArA eKoNomİ QNB FİNANsBANK
FATmANUr oLGUN AmAsYA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ TeB BNp pArıBAs
FUrKAN Avcı KAsTAmoNU eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ oDeABANK
FUrKAN poLAT ArTvİN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ABDİ İBrAHİm
GİZem KAYA sAmsUN BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ sN. ÇAĞATAY öZDoĞrU
GÜLAY cANBALoĞLU KİLİs BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ GÜLsAN HoLDİNG
GÜLİZ BİNGöLLÜ BALıKesİr meDYA ve GörseL sANATLAr cocA-coLA İÇeceK
HAmİDe TeKİN İÇeL eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ Aves
HAmZA ArAs ANKArA meDYA ve GörseL sANATLAr KoÇ ÜNİversİTesİ
HİDAYeT pÜTÜN KÜTAHYA moLeKÜLer BİYoLoJİ ve GeNeTİK KoÇ HoLDİNG
HİLAL öZDemİr AYDıN meDYA ve GörseL sANATLAr ForD oTosAN
İrem GÜL soY AKsArAY HUKUK meDıTerrA
İrem şANLı BUrsA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ meLİKe TeKsTİL
KADİr veYseL AKsoY ADANA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ABc DeTerJAN
KADİrcAN İNce KAYserİ mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ KİBAr HoLDİNG
KArDeLeN KArABULUT mALATYA Tıp ÇALıK HoLDİNG
Kerem AKsoY BArTıN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ FompAK
Kerem ANAr BALıKesİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ AKKöK HoLDİNG
Kevser TUrAN esKİşeHİr ULUsLArArAsı İLİşKİLer sN. AYDAN semKer
KÜBrA KocAİrİ BALıKesİr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ LAv
mAHmUT Demİr BATmAN eKoNomİ meLİKe TeKsTİL
meKseLİNA KALeNDer GAZİANTep Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
merve GÜLmeZ GİresUN psİKoLoJİ BArUT HoTeLs
mİHrİBAN AcAroĞLU KÜTAHYA ULUsLArArAsı İLİşKİLer YApı KreDİ BANKAsı
mUrAT HAN AYDoĞAN BUrsA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ToFAş
mUrAT KAYA İZmİr HUKUK GÜLAYLAr GroUp
mUrAT sİNAN meTİN KoNYA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ İsTANBUL sANAYİ oDAsı vAKFı
NAİL öLmeZ KoNYA HUKUK DoĞUş HoLDİNG
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2017 Bursiyer Listesi (devamı)

NİHANsU ÇATAK BUrDUr KİmYA-BİYoLoJİ mÜHeNDİsLİĞİ sANTA FArmA
oĞUZHAN TAş esKİşeHİr BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
oĞUZHAN ZAİm İsTANBUL eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ TÜYAp
ömer FArUK şAHİN BİTLİs eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ BAHÇıvAN GıDA
ömer FArUK UÇAL KoNYA eKoNomİ HsBc
öZGem eLİF AcAr BALıKesİr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ BeYAZ FırıN
öZLem öZGÜr HATAY Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
peLİN NİDA sÜrmeLİ İÇeL HUKUK oDeABANK
seLİN BeKÇİ ArTvİN mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ DoĞUş İNşAAT
semA GÜre TeKİrDAĞ eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ cms JANT
seNem İmAmoĞLU ArTvİN HUKUK sN. LeveNT ÇAKıroĞLU
sİNem eLİF AKGÜN ÇANAKKALe İNGİLİZ DİLİ ve KArşıLAşTırmALı eDeBİYAT HsBc
sİNem YıLDıZ İZmİr HUKUK mArTUr
sÜLeYmAN BALYer ADANA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ AsİL ÇeLİK
şAHİN GÜÇer İsTANBUL eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ ÜNİversİTesİ
şevvAL ALÇıĞır ANTALYA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ YApı KreDİ BANKAsı
şeYHmUs KArATAşLı şANLıUrFA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
TevFİK cAN YÜce BUrsA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ermeTAL
TevFİK omAÇ mUĞLA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
ToLGA ToprAK BATı ANTALYA meDYA ve GörseL sANATLAr BorUsAN KocABıYıK vAKFı
TUĞBA UYsAL UşAK eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ ÜNİversİTesİ
TÜrKÜ BeNGİsU sAvrAN ANTALYA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ YApı KreDİ BANKAsı
UmUT DeNİZ DoĞAN TUNceLİ eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ TÜrK TrAKTör
ÜmmÜHAN ÜYmeK mUĞLA İşLeTme ArÇeLİK
vİLDAN GÜLmeZer KÜTAHYA eKoNomİ YApı KreDİ BANKAsı
YAKUp eNes GÜveN KArs eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ sAmsUNG
YUsUF merT İmre GAZİANTep eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ GÜLsAN HoLDİNG
ZeKİ YıLmAZ ZoNGULDAK İşLeTme opeT
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2016 Bursiyer Listesi

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı 
AHmeT FİKreT TÜre BUrsA mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ ToFAş
AHmeT FUrKAN öZKAN ADANA mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ GÜrİş
AHmeT oNUr DAşDemİr BALıKesİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ DeNİZBANK
ALİ AKKUrT ToKAT eKoNomİ ANoNİm şAHsİ BAĞışÇı
ANıL şeN BUrsA eKoNomİ ToFAş
AYcAN DeNİZ vİT KırKLAreLİ eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TÜrKerLer
AYÇA AKÇAY UşAK HUKUK ForD oTosAN
AYÇA ALKAN İZmİr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ TUrKceLL
AYşe seLİN ÜZBe sAKArYA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
AYşeNUr TÜrKmeN YoZGAT İNGİLİZ DİLİ ve KArşıLAşTırmALı eDeBİYAT oNUr Aır
BArAN GÜNeş ANTALYA meDYA ve GörseL sANATLAr cAFFÈ Nero
BATUHAN Demİr İZmİr ULUsLArArAsı İLİşKİLer TÜsİAD
BeNGİsU ATALAr İZmİr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ YApı KreDİ BANKAsı
Berre sU YANLıÇ BALıKesİr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ GArANTİ BBvA
BeTÜL TAşKıN sAmsUN psİKoLoJİ D&r
BeYZA ArsLAN YoZGAT eKoNomİ ForD oTosAN
BİLGe İmAmoĞLU KırKLAreLİ İşLeTme eY
BİNNUr şAHİN KÜTAHYA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ LAv
DeNİZ DomANİÇ BUrsA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ AYGAZ
DİLArA BoZYıLAN İsTANBUL BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ZorLU HoLDİNG
eDANUr eroL erZİNcAN meDYA ve GörseL sANATLAr DTv
eLİF GöKÇeN BoZKUrT İÇeL Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
emrAH şeN KoNYA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ NAmeT
erGÜN TİrYAKİ şANLıUrFA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
esİN HAcıoĞLU TeKİrDAĞ eKoNomİ sArTeN
FATmA BİNGöL vAN HUKUK TİrYAKİ AGro
FırAT TAmUr HATAY BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ıNDex BİLGİsAYAr
FUNDA AYAs BALıKesİr psİKoLoJİ KUrUKAHvecİ meHmeT eFeNDİ
FUrKAN GöKAY DAĞısTAN KırşeHİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ sN. ereN-FATİH öZmeN
GAmZe KeÇİBAş TeKİrDAĞ mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ TÜrKerLer
GörKem evcİ KoNYA İşLeTme KoÇTAş
GöZDe KAHrAmAN KocAeLİ BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ LoGo YAZıLım
HArUN şAşmAZ DİYArBAKır BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
HAsAN cAN AsLAN HATAY BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ oNUr Aır
HAsAN GÜNeY mALATYA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ sN. KAAN TerZİoĞLU
HİLAL NUr eroĞLU NİĞDe HUKUK HİTAY HoLDİNG
HÜmeYrA AKYÜZ erZUrUm eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ HÜrrİYeT
HÜseYİN ceNGİZHAN YıLDıZ TrABZoN meDYA ve GörseL sANATLAr mNG şİrKeTLer TopLULUĞU
meHmeT FATİH KArABULUT şANLıUrFA mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ TÜrK TrAKTör
meHmeT oĞUZHAN ALTUĞ ADıYAmAN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ sArTeN
merT YAşLı BUrsA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
merve DemİrLer İZmİr meDYA ve GörseL sANATLAr GArANTİ BBvA
NArİNsU BAYrAm ANTALYA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ YApı KreDİ BANKAsı
NUrHAYAT ÇAĞLAr ıspArTA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
NUrseNA KöprÜcÜ BUrsA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ LoGo YAZıLım
oKAN AsLAN ArTvİN BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ mNG şİrKeTLer TopLULUĞU
osmAN BerAT YıLDırım ANTALYA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TÜprAş
ömer FArUK öZeLÇİ DİYArBAKır eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TÜprAş
öZGÜL TANış HATAY Tıp AsTrAZeNecA
pAKİZe peLİN ÜZBe sAKArYA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
rABİA ALTUN sAKArYA KİmYA-BİYoLoJİ mÜHeNDİsLİĞİ orGANİK KİmYA
sALİH BerA UYsAL orDU eKoNomİ sN. ZeYNep YıLDırım
seBİLe sArıoĞLU ANTALYA Tıp ANoNİm KUrUmsAL BAĞışÇı
seDA ALTıNTAş BUrDUr psİKoLoJİ GArANTİ BBvA
sevGİ HeLİN TİLKİcİoĞLU AmAsYA İşLeTme mİLTA TUrİZm
YAsİN YeLKeNcİ ArTvİN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ NUroL HoLDİNG
ZeHrA AYDemİr orDU HUKUK posTA
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2015 Bursiyer Listesi

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı 
ABDULLAH BoZDAş İsTANBUL HUKUK TÜYAp
ADİL mUrAT ÇeTİNKAYA ANTALYA mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ öZsÜT
ALİ serTAN YAKA İÇeL eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ DeLoıTTe eĞİTİm vAKFı
ArİF FUrKAN YAşAr KAHrAmANmArAş HUKUK TADım
ArmAN KArAmANLıoĞLU AYDıN psİKoLoJİ cAsper
AYÇA Avcı BUrsA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ HoLDİNG
AYşe UsTABAş BALıKesİr KİmYA-BİYoLoJİ mÜHeNDİsLİĞİ cArGıLL
BeHÇeT BerK öZDemİr DÜZce mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ ToFAş
BerFİN ÇİÇeK erZİNcAN İNGİLİZ DİLİ ve KArşıLAşTırmALı eDeBİYAT ÇeLeBİ HoLDİNG
BUrAK DİKmeNLer sAKArYA HUKUK KoToN
BUrAK sAYİT YorULmAZ rİZe HUKUK ANoNİm KUrUmsAL BAĞışÇı
BUrcU AK ANTALYA psİKoLoJİ AırseALAND ıNDUsTrıes
BUrcU TÜFeKÇİ BALıKesİr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ BeTeK BoYA
BUse ÇAL HATAY mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ sN. sAFFeT KArpAT
cÜNeYT emre YAvUZ AYDıN BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ANoNİm KUrUmsAL BAĞışÇı
ÇAĞLA ALAGöZ ZoNGULDAK moLeKÜLer BİYoLoJİ ve GeNeTİK msD
DİcLe YAZ AYDıN meDYA ve GörseL sANATLAr ANoNİm KUrUmsAL BAĞışÇı
ecem emUr esKİşeHİr İşLeTme eTİ
ereN meLİH öYmeN ÇorUm Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
esİN eroĞLU BALıKesİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ToFAş
esrA UZUN ZoNGULDAK HUKUK ArAşTırmA DesTeK eĞİTİm vAKFı
FATmA YıLDırım GAZİANTep Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
GAmZe GÜNAr İÇeL eKoNomİ BANK oF AmerıcA merrıLL LYNcH
HİLAL AYDıN KAsTAmoNU HUKUK socAr
HİLAL BosTANer KoNYA İşLeTme BeTeK BoYA
KAAN ersoY İZmİr Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
KAAN İLısU ANKArA HUKUK TÜYAp
Kerİm ALper UÇAr mALATYA eKoNomİ eTİ
LoKmAN KAYA DİYArBAKır eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ sN. TorKom DemİrJİAN
merT TopsoY KArABÜK mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ TÜprAş
mİrAc NUr mUsAoĞLU GİresUN Tıp Dr. KADrİYe ToprAK
mİrZA mUHAmmeD KArLİDAĞ eLAZıĞ eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ KALe eNDÜsTrİ HoLDİNG
mUHAmmeD LATİF sATır KocAeLİ mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ cocA-coLA İÇeceK
mUsTAFA KAAN YıLmAZ erZUrUm eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ NoBeL İLAÇ
mUsTAFA YıLmAZ KArABAYır sAKArYA eKoNomİ ANoNİm KUrUmsAL BAĞışÇı
mÜcAHİT TAKsİm KocAeLİ İşLeTme TÜprAş
NİL öZGÜveN ANTALYA ULUsLArArAsı İLİşKİLer oNUr Aır
NİmeT meLİsA GÜÇLÜ İsTANBUL HUKUK AÇı oKULLArı
NUr mUHAmmeD ÇıNAr şANLıUrFA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
osmAN ALTeK BİTLİs HUKUK oNUr Aır
öKKeş UĞUr ULAş HATAY eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TırsAN
ömer FArUK AKGÜN erZİNcAN eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ FırAT pLAsTİK
öZGe NUr öZDeN İsTANBUL İNGİLİZ DİLİ ve KArşıLAşTırmALı eDeBİYAT TÜYAp
reYHAN ÇAĞAÇ ANTALYA eKoNomİ TÜYAp
rıDvAN BALAmUr mArDİN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ZeN pırLANTA
rıZA ceYLAN KırıKKALe meDYA ve GörseL sANATLAr ANoNİm KUrUmsAL BAĞışÇı
sALİH BerK DİNÇer NİĞDe eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ KALe eNDÜsTrİ HoLDİNG
seLDA öZTÜrK KocAeLİ eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
seLeN esmer İsTANBUL eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ QNB FİNANsBANK
sereNAY KeKeÇ İsTANBUL psİKoLoJİ ANoNİm KUrUmsAL BAĞışÇı
şevvAL KArADAĞ ADıYAmAN Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
TAHsİNcAN ArıKAN TrABZoN eKoNomİ KoÇ HoLDİNG
TUTKU KıLıÇAsLAN KAYserİ eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ BAsF
vİLDAN YUrT GİresUN mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
YAKUp ArsLAN sAmsUN eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ BoscH
YerD YerDAN BosTAN ANTALYA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ HoroZ eĞİTİm vAKFı
YUNUs ÇeveN sAmsUN psİKoLoJİ KoToN
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Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı 
AHmeT AL şırNAK eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TUrcAs
AHmeT cAN soLAK AYDıN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ öZTİrYAKİLer
AHmeT TALHA meNDeş KÜTAHYA İşLeTme ATAsAY KUYUmcULUK
AsLı AYDıN DeNİZLİ Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
AYBerK sorGUN sAmsUN BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ BeşİKTAş JİmNAsTİK KULÜBÜ
AYTUNÇ TUNAY KocAeLİ eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
BeHİYe GöKÇeLİ DeNİZLİ HUKUK KoÇ ÜNİversİTesİ
BerFİN ÇeTİN GAZİANTep meDYA ve GörseL sANATLAr ATLAsGLoBAL
BeYZA pAşAoĞLU NevşeHİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ sıemeNs
BUrAKHAN ADAr mALATYA HUKUK HAYAT KİmYA
cANDAN ÇeTİN ÇANAKKALe eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ oNUr Aır
cANsU KorKmAZ ANKArA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ANoNİm şAHsİ BAĞışÇı
cÜveYrİYe BeKAr KAHrAmANmArAş HUKUK coLLeZıoNe
Çİsem ALTAN BALıKesİr BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ YırcALı HoLDİNG
DoĞUcAN YeNİDÜNYA İsTANBUL HUKUK YıLDıZ HoLDİNG
ece NUr BALoĞLU GAZİANTep eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ erDemoĞLU HoLDİNG
eKİN sArıYıLDıZ sİvAs eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ Dİmes
eLİF DemİrTAş KocAeLİ Tıp ANADoLU vAKFı
eLİF TemeL esKİşeHİr eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ LİmAK HoLDİNG
emre öZDoĞAN BİLecİK HUKUK KoÇ ÜNİversİTesİ
eNes erTÜrK KArAmAN meDYA ve GörseL sANATLAr ArAs KArGo
FATİH orTABAKAN KAHrAmANmArAş Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
FATİH UÇAr KAYserİ FİZİK YATAş
FİLİZ eKİN DoĞrUer AKsArAY eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ALArKo eĞİTİm ve KÜLTÜr vAKFı
HAsAN BArAN KoNcA KocAeLİ mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
HİLAL DoĞrU UşAK eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ AÇı oKULLArı
HİLmİ ANıL seZer KAsTAmoNU HUKUK cAFFÈ Nero
HÜseYİN FUrKAN öZTÜrK KAHrAmANmArAş eKoNomİ YApı KreDİ BANKAsı
İLAYDA eZGİ ZeNGİN sAmsUN BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ÜNLÜ & co
İrem BeKAr ZoNGULDAK İşLeTme erDemİr
KArDeLeN cemHAN DeNİZLİ Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
meHmeD sAİD ADAr erZİNcAN İşLeTme FırAT pLAsTİK
meHmeT oNUr KırTeKe mALATYA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ HAYAT KİmYA
meHmeT sAmeD BİÇer NİĞDe eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ cocA-coLA İÇeceK
merT öZDeN BUrsA mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ orHAN HoLDİNG
merve ÇApAcı erZUrUm Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
mUHAmmeT mİrsAT ArsLAN sAmsUN HUKUK BeşİKTAş JİmNAsTİK KULÜBÜ
mUsTAFA ALpKAN İNceGöN KAYserİ mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ pArsAN
mUsTAFA GÜL ADıYAmAN eKoNomİ erDemoĞLU HoLDİNG
NAZLı DUrmAZ TrABZoN eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ TUrcAs
NeZİr KALKAN İsTANBUL meDYA ve GörseL sANATLAr p&G TÜrKİYe
NİL BUrUmoĞLU sAmsUN eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
oLcAY AcAr sİNop HUKUK oNUr Aır
oNUr ÇoLAKeL İsTANBUL İşLeTme KoÇ ÜNİversİTesİ
osmAN DoĞUHAN ÇİFTÇİ BALıKesİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ToFAş
öZGe NUr YAĞLı TeKİrDAĞ İşLeTme sÜTAş
seDANUr KeLeş erZUrUm HUKUK ArAs KArGo
seHer YÜKseL UşAK eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ KoÇ ÜNİversİTesİ
seLİN sAĞım BUrsA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ TAT
sİmGe KAvTeLeK sAmsUN HUKUK öZALTıN HoLDİNG
sİNem Arİs BUrsA eKoNomİ ToFAş
şevvAL BALKAN KocAeLİ meDYA ve GörseL sANATLAr KoÇ ÜNİversİTesİ
şULe YıLDırım DÜZce eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ BorUsAN KocABıYıK vAKFı
TUĞÇe öZATeş KoNYA meDYA ve GörseL sANATLAr mAvİ
TUTKU YAvUZoĞULLArı BUrsA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ DUrmAZLAr HoLDİNG
UmUT öKLÜK orDU İşLeTme TÜrK HeNKeL
YUNUs ULAş KırşeHİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ seLAmoĞLU ULUsLArArAsı NAKLİYAT
ZAFer ÇAvDAr sİNop BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ reYsAş
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2013 Bursiyer Listesi

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı 
AHmeT YıLmAZ  vUrAL İZmİr İşLeTme KoÇ HoLDİNG
ALİ AKşıK İZmİr mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ socAr
ArDA KAYGAN İsTANBUL eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ cocA-coLA İÇeceK
BArış KAYAAsLAN İsTANBUL İşLeTme socAr
BAşAK AYDıN KocAeLİ eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ TırsAN
BAşAK seZGİN sAKArYA meDYA ve GörseL sANATLAr KoÇ ÜNİversİTesİ meZUNLAr DerNeĞİ
BeNAY GöZKAmAN GAZİANTep sosYoLoJİ opeT
BUrAK orHUN BAşer mALATYA psİKoLoJİ KoÇ ÜNİversİTesİ
BUrAK YıLmAZ sAmsUN İşLeTme ıNG TÜrKİYe
cemre eDİp YALÇıN sAKArYA HUKUK KoToN
ceNGİZ mUTLU BUrsA eKoNomİ ToFAş
ÇAĞATAY GeÇKo TeKİrDAĞ eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
ÇAĞLA vArDAr BUrsA psİKoLoJİ ToFAş
ÇAĞrı oNUr KoZANLı osmANİYe eKoNomİ TÜprAş
DeNİZ mersİNLİoĞLU eDİrNe eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ cocA-coLA compANY
DİLArA KocAKApLAN ANTALYA moLeKÜLer BİYoLoJİ ve GeNeTİK KoÇ ÜNİversİTesİ
DUYGU TAN ANTALYA HUKUK AĞAoĞLU şİrKeTLer GrUBU
eGe KAYA NevşeHİr Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
eGemeN FİLİZ eDİrNe İşLeTme ArÇeLİK
eLİF DİLArA YİrmİLİ KocAeLİ Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
eLİFNUr erDem İsTANBUL Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
emrULLAH ALpArsLAN AYDıN ToKAT HUKUK opeT
FATmA NİHAN ÇALDır KoNYA psİKoLoJİ cocA-coLA İÇeceK
GİZem ATALAY İZmİr Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
GöKsU GöKceN mUĞLA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ UNıLever
GöZDe BerKİL esKİşeHİr HUKUK ATA HoLDİNG
GöZDe eDA eFe ANTALYA sosYoLoJİ cocA-coLA compANY
GÜrBÜZ ÇATALKAYA eDİrNe eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ToFAş
HALİL İBrAHİm AYDıN İsTANBUL HUKUK KoÇ ÜNİversİTesİ
HALİL perİT ersU sAmsUN mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ sN. sANİ şeNer
HAsAN BAsrİ ÇİFcİ erZUrUm HUKUK DoĞAN HoLDİNG
İLAY ÇALışKAN BUrsA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
İLYAs ApAYDıN GİresUN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ YıLDıZ HoLDİNG
İpeK erYİĞİT KocAeLİ eKoNomİ ForD oTosAN
KöKsAL KApLAN İsTANBUL HUKUK KoÇ ÜNİversİTesİ
KUTAYcAN BoYsAN TrABZoN eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ orJİN GAYrİmeNKUL
meHmeT BerK BİLGİN BArTıN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TAv
meLİKe coşKUN orDU psİKoLoJİ sN. meHmeT s. öKe
merT öZer sAmsUN BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ TÜrK TeLeKom
merve AKDAĞ KArABÜK İşLeTme AKKöK HoLDİNG
mUrAT HoşGör ANTALYA psİKoLoJİ KoÇ HoLDİNG
NAZLı merYem ALAGöZ ıĞDır eKoNomİ KoToN
oĞULcAN KArGÜL ıspArTA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ ULUsLArArAsı NAKLİYecİLer DerNeĞİ
osmAN pepeoĞLU İsTANBUL HUKUK KoÇ ÜNİversİTesİ
osmAN rAşİT KÜLTÜr NevşeHİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ KİBAr HoLDİNG
ömer DöNmeZ HATAY eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ AYGAZ
öYKÜ ÇeTİN İsTANBUL meDYA ve GörseL sANATLAr DoĞAN HoLDİNG
peLİN pULcU İZmİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ GeNerAL eLecTrıc TÜrKİYe
rABİA AÇıKGöZ mANİsA İşLeTme oToKAr
serHAT AYDıN İÇeL eKoNomİ KoÇ ÜNİversİTesİ
sevGİ AKKAYA esKİşeHİr FeLseFe KoÇ HoLDİNG
sÜmeYYe şAHİN BUrsA HUKUK ıNG TÜrKİYe
şİLAN KArHAN DİYArBAKır İşLeTme YıLDıZ HoLDİNG
TUBA ÇeLİK BoLU eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ KoÇTAş
UĞUr KıLıÇ AmAsYA Tıp orJİN GAYrİmeNKUL
ULAş şAHİNBAş KocAeLİ mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
UmUTAY DUrsUN ZoNGULDAK eKoNomİ ATA HoLDİNG
ZeYNep DİLrUBA GÜLDoĞAN mALATYA HUKUK TÜprAş
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2011 Bursiyer Listesi

2012 Bursiyer Listesi

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı 
ABDULLAH ALTUNTAş osmANİYe İşLeTme eTİ
ABDÜLHAmİT pArLAK YoZGAT eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
AHmeT AsLAN DİYArBAKır eKoNomİ eTİ
ALİ merT TÜrKer İZmİr mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ TÜprAş
AYşeGÜL AKDoĞAN sİvAs HUKUK mİGros
BArış BAver TeZDİĞ BATmAN eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ sANcAKLAr vAKFı
BerFİN NUr osso sAKArYA HUKUK eNKA vAKFı
BUKeT er AmAsYA HUKUK AYGAZ
BUrcU BAşoĞLU KocAeLİ Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
cANsU TÜrKmeN KocAeLİ HUKUK oToKAr
cemALeTTİN KAYA AmAsYA İNGİLİZ DİLİ ve KArşıLAşTırmALı eDeBİYAT cocA-coLA compANY
cemre KArABİBer sAKArYA İşLeTme eNKA vAKFı
ÇAĞHAN BeNLİ sAmsUN Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
eDA KesKİN BUrsA eKoNomİ ToFAş
esrA BİLİr ANTALYA Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
eYLÜL TUNÇ ZoNGULDAK İNGİLİZ DİLİ ve KArşıLAşTırmALı eDeBİYAT mv HoLDİNG
FATİH TAvmAN sAKArYA eKoNomİ YApı KreDİ BANKAsı
HALİL İBrAHİm er KırşeHİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TeKNopArK İsTANBUL
HAsAN BUrAK DoĞAroĞLU İÇeL eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ mv HoLDİNG
HAsAN emre ArGÜDeN İZmİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
HAsAN FırAT YıLDıZ KoNYA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ToBB
HİLAL BÜşrA ceYLAN AmAsYA sosYoLoJİ cocA-coLA compANY
İpeK GÜLce öNAL mALATYA HUKUK KoÇTAş
KAĞAN ceNAN BUrsA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TÜprAş
KUBİLAY KAYmAZ İZmİr Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
meHmeT ÇAĞATAY BArıN mUĞLA BİLGİsAYAr mÜHeNDİsLİĞİ ıNG TÜrKİYe
meLİsA İNAN DİYArBAKır Tıp AmerİKAN HAsTANesİ
meLTem mAcİT BUrsA eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ TAT
mUsTAFA cem BÜLBÜL BUrsA Tıp ALLıANZ TÜrKİYe
oĞUZ öZLer BUrsA Tıp ToBB
osmAN ToprAKÇı ÇANKırı psİKoLoJİ opeT
ömer FArUK sArı vAN İşLeTme TÜrK TrAKTör
seBAHATTİN KArGA NİĞDe eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ İsTANBUL sANAYİ oDAsı vAKFı
seLÇUK DUrsUN AKYoL erZUrUm eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
seNem KAYAr sAKArYA meDYA ve GörseL sANATLAr TÜrK TeLeKom
sercAN cANsU TeKİrDAĞ eNDÜsTrİ mÜHeNDİsLİĞİ AKKöK HoLDİNG
UĞUr GÜrKAN TosUN BUrsA eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ oToKoÇ
ÜmİT erDem YİĞİToĞLU İsTANBUL psİKoLoJİ opeT
YUNUs emre UYrUN sİİrT eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ sANcAKLAr vAKFı
YUsUF KAAN öZBeK sAmsUN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
ZeYNep KUTLU İsTANBUL Tıp sN. AHmeT BoZer

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı

AYTUĞ İLHAN KırşeHİr eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ForD oTosAN
BAHAr eZGİ UÇUrUm sİvAs Tıp TÜprAş
BeTÜL GöKÇeK sİvAs Tıp ForD oTosAN
BUĞrA cAN seFercİK sİvAs eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ ArÇeLİK
BUrÇİN öNcÜ ADANA İşLeTme TeB BNp pArıBAs
cAN ÇeLİKsöZ GAZİANTep eKoNomİ ToFAş
meHmeT AKİF öZDemİr erZİNcAN mAKİNe mÜHeNDİsLİĞİ TeB BNp pArıBAs
merT Demİrcİ GAZİANTep Tıp ArÇeLİK
mİHrİBAN öKsÜZ BALıKesİr İşLeTme TeB BNp pArıBAs
NesİLe öZDer ADANA eKoNomİ YApı KreDİ BANKAsı
seDA AcAr sİvAs HUKUK YApı KreDİ BANKAsı
serHAT sevGİLİ BATmAN eLeKTrİK-eLeKTroNİK mÜHeNDİsLİĞİ TÜprAş
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Büyük hayallere sahip gençlerin geleceği için 
çok büyük bir fırsat olan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın daha fazla parlak gence 
ulaşmasını diliyorum.

Bursiyer adaylarına tavsiyem, olabildiğince 
dürüst davranmaları çünkü siz dürüst 
davranınca zaten farkınız hissediliyor ve 
parlayacak bir inci olduğunuz anlaşılıyor.

Hayaller denizinde yol alan bir gemiydim. Hedefim 
belliydi. İnsanların hayatlarını daha kaliteli yaşamalarını 
sağlayacak donanımlı bir doktor olmak istiyordum. 
Bunun için Koç Üniversitesi doğru limandı. Koç 
Üniversitesi’ni ilk kez bir okul gezisinde daha yakından 
tanıdım. Kendimi akademik alanda geliştirebileceğim, 
çeşitli konularda bilimsel araştırma imkânları sunan ve 
sosyal yaşamıma katkı sağlayacak birçok sosyal faaliyet 
kulübü bulunan bir okul olması Koç Üniversitesi’nin 
hayallerime ulaşabilmem için doğru yer olduğunu 
gösterdi. Bu büyük ailenin parçası olduğum için çok 
mutluyum. Büyük hayallere sahip gençlerin geleceği 
için çok büyük bir fırsat olan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın daha fazla parlak gence ulaşmasını 
diliyorum.

Lise hayatımın renkli ve değerli zamanlarından sonra 
Koç Üniversitesi’nde farklı ve yeni bir ortam buldum. Bu 
okula başladığımda eğitim hayatımda daha da yukarıya 
doğru çıkmaya başladığımı hemen hissettim. Dersler, 
kurslar, aktiviteler, kulüpler... Bunlar gibi birçok olanak 
hem kişisel hem de akademik gelişimimi oldukça 
etkiledi. Bu olanaklardan elimden geldiğince faydalanıp 
boş zamanlarımı olabildiğince doldurmaya çalışıyorum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuracak adaylara 
tavsiyem, olabildiğince dürüst davranmaları çünkü 
siz dürüst davranınca zaten farkınız hissediliyor 
ve parlayacak bir inci olduğunuz anlaşılıyor. 
Bağışçılarımıza eğitim hayatımız boyunca yanımızda 
durup bizi destekledikleri için minnettarım.

Ali Aygün Yaban, Kocaeli 
Tıp
2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Ali Burak Kara, Konya  
Hukuk
2019 Türkiye İş Bankası Bursiyeri
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Büyük resme bakarak hayallerinize doğru 
adım atmanıza yardımcı olan Anadolu 
Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi’nde 
birçok alanda gelişmenizi sağlıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, sadece 
üniversite sınavında alınan puanı 
değil, yetersiz imkânlara rağmen neleri 
başardığınızı baz alıyor.

Ben hayallerim için yaşıyorum. Bu hayallere giden 
yollardan biri, iyi bir okulda iyi bir eğitim almaktan 
geçiyor. Bu da üniversite sınavından iyi bir puan 
almaya bağlı. Sınavda yapacağınız küçük hatalar 
hayallerinize ulaşmanızı engelleyebiliyor. İşte tam da 
bu noktada devreye Anadolu Bursiyerleri Programı 
giriyor. Büyük resme bakarak hayallerinize doğru 
adım atmanıza yardımcı olan bu program, Koç 
Üniversitesi’nde hem akademik anlamda hem de 
sosyal, kişisel, sportif alanlarda gelişmenizi sağlıyor. Sizi 
her alanda geliştirip örnek bir birey olmanıza destek 
oluyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’na ve bağışçım 
Tüpraş’a potansiyel sahibi birçok öğrenciye şans 
verdikleri için teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, sadece üniversite 
sınavında alınan puanı değil, yetersiz imkânlara 
rağmen neleri başardığınızı, nelere ilgi duyduğunuzu, 
kendinizi nasıl geliştirdiğinizi baz alıyor. Geleceğe yön 
verme potansiyeline sahip çok yönlü öğrencilerin 
Koç Üniversitesi gibi disiplinlerarası çalışmalara önem 
veren bir okulla bir araya gelmelerini sağlayan tüm 
bağışçılarımıza ve bu programla yolumuza ışık tutan 
Koç Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Düşlediğim 
yerde olduğum için çok mutluyum.

Ali Demircioğlu, Osmaniye  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 Tüpraş Bursiyeri

Ali Emre Buğday, Hatay  
Tıp
2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, fırsat 
eşitsizliğinin hâkim olduğu eğitim sisteminde 
hayallerimize ulaşmamızı sağlıyor.

Anadolu Bursiyeri adayı arkadaşlarıma 
kendileri gibi olmalarını, hayallerinden asla 
vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum.

Koç Üniversitesi sınava hazırlanan her 
öğrencinin hayallerini süsleyen, Türkiye’nin en 
iyi üniversitelerinden biri. Böyle bir üniversite 
elbette benim de hayallerimi süslüyordu. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde şu anda hayallerimi 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bize 
tanınan birçok imkân ve oturmuş akademik yapı 
sayesinde iyi bir öğrenci, sosyal bir birey ve gelecekte 
ülkesi adına güzel işler yapacak başarılı bir iş insanı 
olmak işten bile değil! Eğitimde fırsat eşitsizliğinin 
önüne geçilmesi için çaba gösteren, maddi ve manevi 
olarak bize destek olan başta bağışçım Muratbey’e ve 
tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Alanında başarılı bir hukukçu olma hayalime, 
kendimi her yönden geliştirebileceğim bir okulda 
ulaşmak istiyordum. Bunu en iyi Koç Üniversitesi’nde 
gerçekleştirebileceğime karar verdim. Sınava 
hazırlanırken Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
haberim oldu ve hemen başvurumu yaptım. Koç 
Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’nda çok güzel 
arkadaşlıklar edindim ve okulu tanıdım. Anadolu 
Bursiyeri olarak seçildiğimi öğrendiğimde çok mutlu 
oldum. Koç Üniversitesi’nde okumanın hayatımı 
değiştirecek önemli bir adım olduğunu anladım. Şu 
anda bize sunulan hem sosyal hem de akademik 
imkânlar sayesinde kendimi geliştirerek eğitimime 
devam ediyorum. Bursiyer adayı arkadaşlarıma 
kendileri gibi olmalarını, hayallerinden asla 
vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum.

Arif Sinan Kısaç, Ordu 
İşletme
2019 Muratbey Bursiyeri

Arife Gizem Şahin, Tokat  
Hukuk
2019 Tatko Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde hayallerime tahmin 
ettiğimden daha yakınım. Arkamda beni 
her durumda desteklemeye hazır Anadolu 
Bursiyerleri ailesi var.

Yazmak, okumak, spor yapmak gibi 
birikimlerin beni büyük bir fırsat için 
hazırladığını mülakatlara çağrıldığımda 
anladım.

Bazı adımlar hayallerimizi gerçekleştirmemiz için 
öncü olur. Benim öncü adımım Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurmak oldu. Eşitsizliklerle dolu 
eğitim siteminde bu program olabildiğince çok gence 
hak ettikleri fırsatları sunmayı amaçlıyor ve bunu 
en iyi şekilde yapıyor. Koç Üniversitesi hem sosyal 
hem akademik anlamda bir öğrencinin neredeyse 
tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu okulda hayallerime ve 
yapmak istediklerime tahmin ettiğimden de yakınım. 
Arkamda beni her durumda desteklemeye hazır 
kocaman bir aile var. Umarım sonraki dönemlerde 
bağışçı sayısı ve buna bağlı olarak öğrenci sayısı hızla 
artar. Çünkü ne kadar insana ulaşılırsa o kadar insanın 
hayatı baştan yaratılmış olur. 

Hayatımın merkezi haline getirilen sınav süreci beni 
yıpratmıştı. Koç Üniversitesi’ni kazanıp hayallerimi 
yaşamak imkânsız gibi görünüyordu. Rehber 
öğretmenim aracılığıyla tanıştığım Anadolu Bursiyerleri 
Programı beni umutlandırmıştı. Duygular ve ilgiler, 
zekâ ve çabadan geride kalmıyordu bu programda. 
Umutsuzluğu bir kenara bırakıp kendime, “Bırak 
bugünün kötü geçsin, yarınlarına gülmek için yerin 
olsun, elbet bir gün gülersin.” dedim. Yazmak, okumak, 
spor yapmak gibi birikimlerin sadece sayılara bağlı 
bir sınavı umursamadan beni büyük bir fırsat için 
hazırladığını mülakatlara çağrıldığımda anladım. 
Bursiyer olduğumu öğrendiğimde küllerimden yeniden 
doğmuş gibi hissettim. Şimdi Koç Üniversitesi’ndeyim. 
Bunun için Anadolu Bursiyerleri Programı’nda emeği 
olan herkese teşekkür ederim.

Asiye Çakır, Mersin  
İşletme
2019 Akkök Holding Bursiyeri

Aslı Gönül Özen, Tokat  
Medya ve Görsel Sanatlar
2019 Bozlu Art Project Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, geleceğe 
emin adımlarla yürümek isteyen herkesin 
başvurması gereken bir program.

İmkânsızı aşarak hayallerine ulaşmak 
isteyen daha çok genç arkadaşımı 
özgürlüğe açılan Koç Üniversitesi’ne 
bekliyorum.

Koç Üniversitesi’nde geleceğe yürürken toplumun 
çıkarlarını ön planda tutmayı, adalet, hukuk, barış ve 
özgürlük kavramlarını öğreniyorsunuz. Herkesin eşit 
haklarla eğitim gördüğü ve fikirlerin öncelikli olduğu 
bir dünya! Sınırlarınızı aştığınız, farklı branşlardan 
faydalandığınız, birçok sosyal kulüpte aktif roller 
üstlendiğiniz bir okul Koç Üniversitesi. Okula 
başladıktan sonra birçok kulübe üye oldum. Kendimi 
geliştirmek için çeşitli seminerler ve dersler alıyorum. 
Çok farklı branşlardan faydalanma imkânım oluyor. En 
önemlisi farklı branşlardan faydalanmamız için Koç 
Üniversitesi bizi teşvik ediyor. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, geleceğe emin adımlarla yürümek isteyen 
herkesin başvurması gereken bir program. Bu güzel 
dünyayla tanışmama aracı olan bağışçıma teşekkür 
ederim.

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencileri sadece 
sınav başarılarıyla değil, olmak istedikleri kişiyi göz 
önünde bulundurarak seçiyor ve eğitime farkı bir 
bakış açısı kazandırıyor. Bu programdan okulumun 
Koç Üniversitesi’ne düzenlediği gezide haberdar 
oldum. Programdan ve bursiyerlerin konuşmalarından 
o kadar etkilenmiştim ki sınava hazırlandığım sene 
gerekli belgeleri topladım. Başvuru sürecinde ve 
sonucu öğrendiğimde heyecan doluydum. Koç 
Üniversitesi’ndeki ilk aylarda birçok hobi edindim. 
Okulumun sağladığı özgür düşünce ortamı sayesinde 
kendimi sosyal ve düşünsel anlamda oldukça 
geliştirdim ve geliştirmeye devam ediyorum. Özgürlüğe 
açılan bu okula, imkânsızı aşarak hayallerine ulaşmak 
isteyen genç arkadaşlarımızı bekliyor, Anadolu 
Bursiyerleri ailesine daha çok üyenin katılmasını 
diliyorum.

Aygül Candemir, Tunceli 
Hukuk
2019 Sayın Hakan Saruhan Bursiyeri

Ayşe Özçelik, Kütahya  
Uluslararası İlişkiler
2019 Barit Maden Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri ailesine katılarak 
üniversite hayatınızda başlayan ve gelecekte 
devam eden köklü bağlara sahip oluyorsunuz.

Koç Üniversitesi’nin eğitim kalitesinin yanı 
sıra, güzel dostluklar ve aktivitelerle dolu 
kampüs hayatı her geçen gün heyecanımı 
perçinliyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberim olduğu 
an başvuru yapmaya karar verdim. Bu program, 
eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçerek bursiyere 
hayallerini gerçekleştirme imkânı sunuyor. Üstelik 
Anadolu Bursiyerleri ailesine katılarak üniversite 
hayatınızda başlayan ve gelecekte devam eden 
köklü bağlara sahip oluyorsunuz. Kendini farklı 
alanlarda geliştirme, dünyaya başka bir açıdan bakma 
ve ülkemizde bulunan en iyi kurumlardan birinde 
eğitim alma fırsatını yakalamak isteyen herkese bu 
programa başvurmalarını tavsiye ediyorum. Hayal 
ettiğim geleceğe ilerlememe imkân tanıyan bağışçıma, 
programda emeği geçen herkese ve beni her daim 
destekleyen aileme teşekkür ederim.

Bazen tüm ümitlerin bittiğini düşünür insan. Bir gemi 
misali belirsizliğin rüzgarında savrulsa da ideallerinin 
olduğu limana varmak ister. Tam da böyle bir durumda 
Anadolu Bursiyerleri Programı limanım oldu. Derin 
dalgalarla boğuşurken kendi gemimin kaptanı 
oldum ve limanıma ulaştım. Hayalini kurmaktan bile 
çekindiğim Koç Üniversitesi’nde istediğim bölümü 
okumak paha biçilemez. Eğitim kalitesinin yanı sıra, 
güzel dostluklar ve aktivitelerle dolu kampüs hayatı 
her geçen gün heyecanımı perçinliyor. Çok çeşitli 
akademik ve sosyal aktiviteler enerjimi artırıyor; 
yeteneklerimin farkına varmamı ve gelişmemi 
sağlıyor. Başta bağışçım Döktaş olmak üzere, azimli 
ve heyecanlı yüreklere dokunan tüm bağışçılarımıza 
teşekkür ederim.

Ayşe Sıla Okcu, Ankara  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 TKG Otomotiv Bursiyeri

Ayşenur Parmak, Bursa  
Endüstri Mühendisliği
2019 Döktaş Bursiyeri
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‘Mutlu et, mutlu ol’ mottosuyla yaşayan biri 
olarak hedeflerime ulaştığımda Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın bağışçıları arasında 
yer almak istiyorum.

Eğitimde fırsat eşitsizliğine çözüm sunan 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın vizyonu, 
hislerime tercüman oldu. 

Aile büyüklerimin eskiden ticaret yaptığını biliyordum 
ve ilgim hep bu yöndeydi. Lise hayatım boyunca 
birtakım eşyaların ticaretini yaptım ve dört yıl 
boyunca grafik tasarımcı olarak şirketlere hizmet 
verdim. Bu alanda birçok yarışmada birinci oldum. 
12. sınıfa geldiğimde yaptıklarımın değer görmesini 
çok istiyordum. Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
bu isteğim gerçekleşmiş oldu. Koç Üniversitesi’nin 
imkânları sayesinde hedeflerim başka bir boyuta ulaştı. 
“Mutlu et, mutlu ol” mottosuyla yaşayıp insanlara 
elinden geldiğince yardım etmeye çalışan biri 
olarak hedeflerime ulaştığımda Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın bağışçıları arasında yer alıp birçok genci 
mutlu etmek istiyorum.

Liseye başladıktan itibaren hedefim, endüstri mühendisi 
olmaktı. Bunun için iyi bir üniversite eğitimi almam 
gerektiğinin farkındaydım. Sınav yaklaştıkça ders 
çalışmaktan başka bir çare göremiyordum. Çaresizlik 
içindeyken okulumuza gelen Anadolu Bursiyerleri 
Programı kataloğu bana umut ışığı yaktı. Eğitimde 
fırsat eşitsizliğine çözüm sunan bu programın vizyonu, 
hislerime tercüman oldu. Bu güzel ailenin bir parçası 
olduğumu öğrendiğimde yaşadığım mutluluğu tarif 
edemem. Endüstri mühendisi olmam için gereken 
eğitimi Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde 
alma fırsatı buldum. Daha fazla bağışçının yardımıyla 
Türkiye’deki diğer başarılı gençlerin de Anadolu 
Bursiyerleri Programı’ndan yararlanmalarını diliyorum.

Aytuğ Altınok, Kırıkkale  
İşletme
2019 Medyapım Bursiyeri

Batuhan Gül, Uşak  
Endüstri Mühendisliği
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde aldığım derslerde ve 
katıldığım kulüplerde geçirdiğim her an, 
keşfedilmeyi bekleyen yönlerimi açığa 
çıkarabileceğim bir yolculuk.

Koç Üniversitesi’nde aynı anda bilim, sanat, 
spor ve eğlence etkinlikleriyle aktif şekilde 
ilgilenebilmek beni çok etkiledi.

Hayallerim için çok çabalamama rağmen sınavda 
istediğim başarıyı yakalayamadım. Anadolu Bursiyerleri 
Programı bana umut oldu. Şimdi her saniyemi 
anlamlandırabileceğim, her günde kendimi biraz 
daha geliştirip biraz daha kendim olabileceğim Koç 
Üniversitesi’ndeyim. Bu okulda aktivitelerle ve mutlu 
olmakla o kadar meşgulüz ki sıkılmaya vaktimiz 
kalmıyor. Koç Üniversitesi’nde aldığım derslerde ve 
katıldığım kulüplerde geçirdiğim her an, keşfedilmeyi 
bekleyen yönlerimi açığa çıkarabileceğim, kendimin ve 
isteklerimin farkına varabileceğim uzun bir yolculuk. Bu 
yolculukta kendimi ait hissettiğim Anadolu Bursiyerleri 
ailesinin bir üyesi olduğum için çok şanslıyım. 
Bağışçılarımız sayesinde imkânı olmayan potansiyel 
sahibi birçok öğrenci bu fırsatları elde edebiliyor.

Sınav maratonu benim için zorlu geçti. Aldığım sonuçla 
yıllarca hayalini kurduğum Koç Üniversitesi’ne tam 
burslu olarak giremiyordum. Bu noktada Anadolu 
Bursiyerleri Programı hayatımı değiştirdi; hayal 
ettiğim üniversitenin ve bölümün öğrencisi oldum. 
Koç Üniversitesi’nde aynı anda bilim, sanat, spor ve 
eğlence etkinlikleriyle aktif şekilde ilgilenebilmek beni 
çok etkiledi. İnterdisipliner yaklaşımı, İngilizce eğitim 
dili ve yurtdışından öğrencilerle iletişim kurabildiğimiz 
kampüs hayatı bizi geleceğin dünyasına hazırlıyor. 
Bursiyer adaylarına hayallerinden vazgeçmemelerini 
söylemek istiyorum. Hayalimi gerçekleştirmem için 
bana bu şansı tanıyan bağışçım Döktaş’a ve Koç 
Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum.

Batuhan Hekimler, Kırklareli  
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
2019 Kansai Altan Bursiyeri

Bekir Seçmen, Mersin  
Makine Mühendisliği
2019 Döktaş Bursiyeri
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Şimdi, gerçekliğine hâlâ inanamadığım bir 
eğitim hayatı yaşıyorum. Koç Üniversitesi’nin 
sunduğu bütün imkânları değerlendirmeye 
çalışıyorum.

Sadece akademik başarınızla değil, 
potansiyeliniz ve yeteneklerinizle de 
değerlendirilmek mükemmel bir fırsat.

Eğitim hayatım boyunca babamın mesleği nedeniyle 
oradan oraya taşınmak zorunda kalmamız beni kaliteli 
bir eğitimden mahrum bıraktı. Bu durum beni daha 
girişken ve daha dayanıklı bir insan haline getirdi. 
Sınava hazırlanırken sıradan bir üniversitenin beni 
tatmin etmeyeceğini ve hayallerimi gerçekleştirmemi 
sağlayamayacağını biliyordum. Fakat puanları 
çok yüksek olduğu için Koç Üniversitesi’ni hayal 
bile edemiyordum. Bunları düşünürken şans eseri 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. Çok 
büyük bir heyecanla başvurumu yaptım. Şimdi, 
gerçekliğine hâlâ inanamadığım bir eğitim hayatı 
yaşıyorum. Koç Üniversitesi’nin sunduğu bütün 
imkânları değerlendirmeye çalışıyorum. Umarım bu 
program daha fazla gencin hayatına ışık olur ve onları 
hayallerine bir adım daha yakınlaştırır.

Lisedeyken okulumuza gelen katalog sayesinde 
tanıştım Anadolu Bursiyerleri Programı’yla. Hayallerimi 
süsleyen ama bir o kadar da imkânsız görünen Koç 
Üniversitesi’ni mümkün kılan bu program hayatımda 
bir milat oldu. Büyük umutlarla başvurup seçilir miyim, 
diye düşünürken kabul edildiğimi öğrendiğim telefonla 
Anadolu Bursiyerleri Programı adlı sihirli değnek 
hayatımın mucizesini başlatmıştı. Koç Üniversitesi’nin 
imkânları, uluslararası çapta bir hukukçu olma idealimi 
destekliyor ve çok yönlü bir birey haline gelmenin 
kapılarını aralıyor. Sadece akademik başarınızla değil, 
potansiyeliniz ve yeteneklerinizle de değerlendirilmek 
mükemmel bir fırsat. Bu yolda benden desteğini 
hiçbir zaman esirgemeyen aileme, öğretmenlerime ve 
bağışçım Aromsa’ya teşekkürlerimi sunuyorum.

Benur Bozhöyük, Konya  
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Berfin Ekmez, Erzincan  
Hukuk
2019 Aromsa Bursiyeri
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Bursiyer adaylarına, Anadolu Bursiyerleri 
ailesine katılabilmeyi gerçekleşmesi imkânsız 
bir hayal olarak görmemelerini tavsiye 
ediyorum.

Şu an hayallerimin gerçek olduğu yerde, 
Koç Üniversitesi’ndeyim; kendime daha 
büyük hedefler koyup daha büyük hayaller 
kuruyorum.

Bir arkadaşımın desteğiyle umutsuzluk içinde Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na başvurdum. Sınava iyi 
hazırlanmama rağmen istediğim sonucu alamadım. 
Umudumu kaybettiğim bir dönemde aldığım telefonla 
ümidim yeniden yeşerdi. Koç Üniversitesi’nde 24 Saat 
Programı’ndan sonra kabul edildiğimi öğrendiğim anı 
kelimelerle tarif edemem. Sadece sınav sonucuyla 
değil, öğrencileri her açıdan değerlendirerek hak 
edenlerin hayatını iyi yönde değiştiren Anadolu 
Bursiyerleri Programı bana Türkiye’deki en iyi 
eğitimi alma fırsatı verdi. Koç Üniversitesi, kendimizi 
geliştirebilmemiz için her türlü imkânı sağlıyor. Bursiyer 
adaylarına, Anadolu Bursiyerleri ailesine katılabilmeyi 
gerçekleşmesi imkânsız bir hayal olarak görmemelerini 
tavsiye ediyorum. 

Hayatım boyunca bir şeyler başarabilmek için 
çabaladım. Hayal kurmaktan da asla vazgeçmedim. 
Üniversiteye hazırlanırken Koç Üniversitesi benim 
için büyük bir hayaldi. Sınav senesi öğretmenlerim 
sayesinde Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım 
ve başvurumu yaptım. Koç Üniversitesi’nde 24 Saat 
Programı’na çağrıldığımda şaşkın ve mutluydum. 
Programdan döndüğümde daha evime ulaşamadan 
kabul edildiğimi öğrendim. O an hayatımdaki dönüm 
noktalarından biriydi. Şimdi hayallerimin gerçek olduğu 
yerdeyim; kendime daha büyük hedefler koyup daha 
büyük hayaller kuruyorum. Başta Koç Üniversitesi 
olmak üzere, bağışçım Ford Otosan’a ve tüm 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde biz 
gençler, bugünden aydınlık yarınlara kavuşabiliyoruz.

Berkay Gürel, Muğla  
Makine Mühendisliği
2019 Ulusoy Elektrik Bursiyeri

Beste Boybaşı, Denizli  
Makine Mühendisliği
2019 Ford Otosan Bursiyeri
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Koç Üniversitesi, kampüs yaşantısıyla, 
akademik yetkinliğiyle ve interdisipliner 
yaklaşımıyla beni her zaman etkilemiştir.

Koç Üniversitesi’ne ve Anadolu’daki 
kıvılcımları fark edip onları birer aleve 
çevirmek için ter döken herkese çok 
teşekkür ediyorum.

Kaliteli bir eğitim almak, bunun yanında eşsiz 
imkânlardan ve fırsatlardan yararlanmak isteyen 
her lise öğrencisi gibi benim de hedefim Koç 
Üniversitesi’ydi. Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan, 
birlikte TÜBİTAK projesi hazırladığım arkadaşım 
Gamze sayesinde haberdar oldum. Vakit kaybetmeden 
dosyalarımı hazırladım, başvurumu yaptım ve 
beklemeye başladım. Öncelikle mülakatlara çağrıldım, 
Koç Üniversitesi’nde çok güzel zaman geçirdik. 
Mentorlar eşliğinde hem okulu tanıdım hem de farklı 
disiplinleri tanıma fırsatı elde ettim. Bu sürecin sonunda 
bursiyer olduğumu öğrendiğim an, hayatımda x² 
parabolünün tepe noktasıydı. Koç Üniversitesi, kampüs 
yaşantısıyla, akademik yetkinliğiyle ve interdisipliner 
yaklaşımıyla beni her zaman etkilemiştir. Burada eğitim 
almamı sağlayan bağışçım Koç Üniversitesi’ne teşekkür 
ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 11. sınıftayken 
katıldığım Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’yla 
öğrendim. Bu programın benim gibi öğrenciler için 
ne kadar büyük bir fırsat olduğunu o an anladım. 
Sınava hazırlık süresince istediğim bölümü burslu 
olarak kazanmak için çalıştım ama kendime akademik 
anlamda o kadar güvenemiyordum. Güvendiğim 
ve başarılı olduğum yönlerimi Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla göstermeyi hayal ediyor ve bunun 
heyecanını yaşıyordum. Sonunda aylarca hayalini 
kurduğum Koç Üniversitesi’ne Anadolu Bursiyeri 
olarak yerleştim. Bana verilen bu fırsatı sonuna kadar 
kullanmak için çabalıyorum. Koç Üniversitesi’ne, 
Anadolu’daki kıvılcımları fark edip onları birer aleve 
çevirmek için ter döken herkese çok teşekkür 
ediyorum.

Bilgehan Kütük, Adana  
Ekonomi
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Bora Aktaş, Kocaeli  
Endüstri Mühendisliği
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurup 
mutlaka şansınızı deneyin. Bunun size 
kaybettireceği bir şey yok ama başvurmamanın 
kaybettireceği fırsatlar çok fazla.

Bursiyer olmak isteyenlere tavsiyem, 
umutsuzluğa kapılıp başvuru yapmaktan 
vazgeçmemeleri ve şahsi değerlerini sınav 
sonuçlarıyla bir tutmamalarıdır.

11. sınıftayken okulumuzun kütüphanesinde bulduğum 
katalog sayesinde Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
haberdar oldum. Kendime, zamanı geldiğinde bu 
programa başvuracağımı söyledim. İki sene sonra o 
kataloğa yazı yazıyorum ve hislerimi anlatacak kelime 
bulamıyorum. Hayallerimin ve hedeflerimin daha 
da ötesinde bulunan Koç Üniversitesi’ndeyim. Bana 
sunulan imkânlardan en iyi şekilde yararlanmaya 
çalışıyorum. Bu okulun sunduğu en iyi fırsatlardan 
biri, istediğimiz konuda kendimizi geliştirebilmemiz 
ve istediğimiz alana yönelebilmemiz. Bu programa 
başvurup mutlaka şansınızı deneyin. Bunun size 
kaybettireceği bir şey yok ama başvurmamanın 
kaybettireceği fırsatlar çok fazla. Bağışçıma ve Koç 
Üniversitesi’ne bize bu imkânları sundukları için 
teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nda yer almam, eğitim 
hayatımı birçok yönden olumlu etkiledi. Her şeyden 
önce Koç Üniversitesi bana çok yönlü bir öğrenci olma 
isteği aşıladı. Üniversiteye başlamadan önce yabancı 
dil eğitimini birkaç sene ertelemeyi düşünüyordum. 
Şu an Hazırlık Programı’ndayım ve yıl biter bitmez 
yeni bir dil öğrenmeye karar verdim. Koç Üniversitesi 
hem akademik hem de sosyal olarak gelişmemizi 
destekliyor. Bu desteği hissettikten sonra başlangıçta 
gözünüzü korkutan yollar artık o kadar da zor 
görünmemeye başlıyor. Bursiyer olmak isteyenlere 
tavsiyem, umutsuzluğa kapılıp başvuru yapmaktan 
vazgeçmemeleri ve şahsi değerlerini sınav sonuçlarıyla 
bir tutmamalarıdır. Umarım Anadolu Bursiyerleri 
Programı daha fazla öğrenciye ulaşmaya devam eder.

Burak Yazıcı, Ordu  
Uluslararası İlişkiler
2019 HSBC Bursiyeri

Buse Naz Güneş, İzmir  
Hukuk
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri
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Eğitimi Türkiye’deki herkes için eşit duruma 
getirmek isteyen ve bu yolda Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na emek veren herkese 
teşekkür ediyorum.

Hayalinize bir adım kadar yakın olmak 
istiyorsanız Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın bir parçası olma fırsatını 
kaçırmayın.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 10. sınıftan beri 
haberdardım ve bu programın bir parçası olmayı çok 
istiyordum. Bunun için gereken şartları sağladığımı 
anladığımda gerekli belgeleri toplamaya başladım. 
Bursiyer olduğumu öğrendiğimde hem şaşırdım hem 
de bana yeni bir kapının açıldığını hissettim. Çünkü Koç 
Üniversitesi, bir üniversiteden ve ulaşmak istediğim 
akademik kariyerden beklediğim tüm şartları sağlayan 
sayılı okullardan biriydi, hatta bana en uygun olanıydı. 
Okula başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen bursiyer 
arkadaşlarımla birlikte okulumuzun mezunlarıyla 
tanışma fırsatı bulduk. Eğitimi Türkiye’deki herkes için 
eşit duruma getirmek isteyen ve bu yolda Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na emek veren herkese teşekkür 
ediyorum.

Sınav günü birkaç soru yüzünden hayallerime veda 
ettiğimi düşünmüştüm. En karamsar hissettiğim 
günlerde Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul 
edildim. O an hayatıma sihirli bir değnek dokundu ve 
hayallerimin ötesindeki Koç Üniversitesi’nde okuma 
şansı elde ettim. Yolculuğumun henüz başındayım 
ama gideceğim yolun çok güzel olacağına dair hiçbir 
şüphem yok. Okula başladığım günden beri etrafım 
sayısız fırsatlarla doldu taştı. Siz de hayalinize bir 
adım kadar yakın olmak istiyorsanız ve mucizelere 
inanıyorsanız Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir 
parçası olma fırsatını kaçırmayın. Bize destek oldukları 
için bağışçım Türk Traktör’e ve tüm bağışçılarımıza 
teşekkür ederim.

Çağla Ünveren, Adana  
Sosyoloji
2019 Mezunlar Bursiyeri (2014 Sınıfı)

Diğdem Yıldız, Sakarya  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 Türk Traktör Bursiyeri
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Lise hayatım boyunca katıldığım tüm sosyal 
aktiviteler Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
Koç Üniversitesi’ne gelmemde büyük rol 
oynadı.

Bursiyer olmak isteyen herkese önerim, 
kendilerine inanmaları ve harekete 
geçmeleri. Bu okul size her türlü imkânı 
sunuyor olacak.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı öğrendiğimde, Koç 
Üniversitesi’nin Türkiye’de böyle bir programa imza 
atabilecek kadar ileri seviyede bir okul olduğunu 
fark ettim. Bu nedenle burada okumam gerektiğini 
düşündüm. Lise hayatım boyunca katıldığım tüm 
sosyal aktiviteler bu okula gelmemde büyük rol oynadı. 
Koç Üniversitesi’nde robotlar değil, donanımlı ve sosyal 
yönleri güçlü bireyler yetişiyor. Sosyal ve akademik 
alanda gelişmemiz için bize her imkân sunuluyor 
ve bundan bir karşılık beklenmiyor. O imkânlardan 
nasıl yararlanacağınız tamamen size kalmış. Özgür 
bir ortamda eğitim alıyorum ve her konuda yanımda 
olacak birilerinin olduğunu biliyorum. Eşit koşullar 
altında eğitim gören, kendiyle barışık nesiller Koç 
Üniversitesi’nde yetişiyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 12. sınıfta bir 
arkadaşım sayesinde tanıştım. Başvuru yaptığımda 
çok umutlu değildim. Sınav sonucum beklediğim 
gibi gelmediğinde tamamen ümitsizliğe kapıldım. 
Mülakatlara çağrıldığımda Koç Üniversitesi’nin 
hayallerimi gerçekleştirebilmek için en uygun okul 
olduğunu fark ettim. Bursiyer olduğumu öğrendiğimde 
hayatımda çok fazla şeyin değişeceğini anladım. Şu 
an hayal ettiğim üniversitede, hedeflediğim bölümde 
okuyorum. Koç Üniversitesi, çok yönlü olabileceğiniz 
ve hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz yer. Bursiyer 
olmak isteyen herkese önerim, kendilerine inanmaları 
ve harekete geçmeleri. Bu okul size her türlü imkânı 
sunuyor olacak. Tüm bunlar için Koç Üniversitesi’ne, 
bağışçım Dardanel’e ve her zaman yanımda olan 
aileme çok teşekkür ederim.

Doğukan Kılıç, Erzincan  
Hukuk
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Ecem Kuloğlu, Çanakkale  
Bilgisayar Mühendisliği
2019 Dardanel Bursiyeri
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Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden Koç 
Üniversitesi’ni kazanabilme imkânı beni 
gerçekten heyecanlandırmıştı.

Siz de bu ülkeye ve dünyaya faydalı 
bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak 
istiyorsanız bağışçı olabilir ve tüm 
insanlığa katkıda bulunabilirsiniz.

“Mucize, enerjinizi korkularınıza değil, rüyalarınıza 
verdiğiniz zaman gerçekleşir.” diyor Richard 
Wilkins; Anadolu Bursiyerleri Programı, rüyalarımı 
gerçekleştiren bir mucize oldu. Bu programla 
rehber öğretmenim Murat Gülpınar vesilesiyle 
tanıştım. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden Koç 
Üniversitesi’ni kazanabilme imkânı beni gerçekten 
heyecanlandırmıştı. Şu an Anadolu Bursiyerleri ailesinin 
üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Yeni arkadaşlıklar 
kurup yeni hayat hikâyeleriyle tanışarak güzel 
deneyimler ediniyorum. Koç Üniversitesi birçok spor 
faaliyetini bünyesinde barındırmakla birlikte Amerikan 
futbol sahası ve buz pistiyle diğer üniversitelerden 
ayrılıyor. Ben de buz pateni derslerine katılarak yeni bir 
spor dalıyla ilgilenmenin heyecanını taşıyorum. Bağışçı 
sayısının artmasını temenni ediyor ve bağışçım Hayat 
Kimya’ya teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi’nde 
okumanıza olanak sağlamasının yanında hayatınızı 
değiştirme ve kendinizi baştan yaratma fırsatı sunan 
bir hediye. Programa Koç Üniversitesi’nin hayaliyle 
başvuruyorsunuz ve hayalleriniz gerçek oluyor. 
Kendinizi sadece akademik açıdan değil; kültürel, 
fiziksel ve zihinsel alanlarda da geliştirebiliyorsunuz. 
Bu okul yaratıcılıkta ve gelişimde sınırları olmayan 
bir dünya sunuyor size. Hayal gücünüzü ve kendinizi 
kısıtlamadan birçok projeye imza atabiliyor ve dünyayı 
değiştirmeye çok yakın olabiliyorsunuz. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde hayatımıza sihirli 
bir değnekle dokunduğu için Koç Üniversitesi’ne ve 
bağışçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Siz de bu 
ülkeye ve dünyaya faydalı bireyler yetiştirilmesine 
katkıda bulunmak istiyorsanız bağışçı olabilir ve tüm 
insanlığa katkıda bulunabilirsiniz.

Efe Ertunç, Malatya  
Bilgisayar Mühendisliği
2019 Hayat Kimya Bursiyeri

Elif Ayça Güvener, Bitlis  
Moleküler Biyoloji ve Genetik
2019 Caffè Nero Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, objektif bir 
değerlendirmeyle geleceğin Türkiye’sinde rol 
oynayacak gençleri bir araya getiriyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’nin 
dört bir yanında sınav sonucundan daha 
fazlasını hak eden öğrencilere çok büyük 
bir fırsat veriyor.

Hayallerimin ötesindeki bir üniversite hayatı için 
kusursuz bir şekilde oluşturulmuş Anadolu Bursiyerleri 
Programı. Koç Üniversitesi’nin ideallerim konusunda 
uygulamaya geçebilmem için çok kritik bir viraj 
olacağını düşünüyorum. Bu okulda gerek kendi 
bölümüm gerekse diğer bölümlerle ilgili derslere ve 
etkinliklere katılarak, sosyal alanlardaki yeteneklerimi 
keşfederek neler yapabileceğimi daha kapsamlı 
görebileceğim. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
profesyonel ekibi objektif bir değerlendirmeyle 
profilinizin bursiyerliğe uygun olup olmadığını 
ölçüyor ve geleceğin Türkiye’sinde rol oynayacak 
gençleri bir araya getiriyor. Aday öğrencilere şunu 
söylemek isterim: Kendinize ve bu programa güvenin 
ve başvurunuzu yapın. Mezun olduktan sonra bu 
programın yaygınlaştırılması için elimden geleni 
yapacağım.

Hayalim bir mühendis olmaktı; bir başkasının hayali 
yönetmen olmaktır, bir başkasının ise avukat olmak… 
Hepimiz farklı yeteneklere sahibiz ama aynı sınavla 
değerlendiriliyoruz. Oysa bu sınavın sonucu farklı 
yeteneklerin, ideallerin veya bir şeyleri değiştirebilme 
kapasitesinin yansıması olamaz. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, Türkiye’nin dört bir yanında sınav 
sonucundan daha fazlasını hak eden öğrencilere çok 
büyük bir fırsat veriyor. Koç Üniversitesi’nde hem 
akademik hem de sosyal olarak istediğim konuda 
kendimi geliştirmem için fazlasıyla imkân var. 
Hayallerin peşinden koşmak isteyen her öğrenci bu 
programa başvurmalı. Hayallerime doğru yol alırken 
bu fırsatı elde etmemde bana yardımcı olan Murat 
Gülpınar’a, Ayhan Yanağlıbaş’a ve bağışçım Hayat 
Kimya’ya teşekkür ediyorum.

Emirhan Özdemir, Erzurum  
İşletme
2019 Nobel İlaç Bursiyeri

Enes Duymuş, Malatya  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 Hayat Kimya Bursiyeri
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Şimdi Koç Üniversitesi Kürek Takımı’nda 
kürekçiyim, eğitimim devam ederken 
uluslararası yarışlarda ülkem ve üniversitem 
adına yarışmak istiyorum.

Koç Üniversitesi’nden doktorluğun yanı 
sıra, iyi bir araştırmacı, multidisipliner 
anlamda çalışabilen ve insan ilişkilerinde 
kalifiye biri olarak ayrılacağıma eminim.

Sınav sonucumun kötü gelmesi beni hayal kırıklığına 
uğratmıştı. Tanıdığım birkaç kişiden Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nı duymuştum. Başvurunun 
ilk aşamasında pek ümidim yoktu. Lisede yaptığım 
aktiviteler, projeler boşa gitti sanıyordum. Hatta sınava 
hazırlanırken, Türkiye şampiyonu olduğum kürek 
sporuna bir yıl ara vermek zorunda kaldım. Şimdi Koç 
Üniversitesi Kürek Takımı’nda kürekçiyim, eğitimim 
devam ederken uluslararası yarışlarda ülkem ve 
üniversitem adına yarışmak istiyorum. Koç Üniversitesi 
akademik olarak Türkiye’nin sayılı okullarından biri ve 
sosyal anlamda da inanılmaz destekleyici. Çocukluk 
hayalime ulaşmamı sağlayan Koç Üniversitesi ailesine, 
tüm bağışçılarımıza ve bağışçım Mavi’ye teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Koç Üniversitesi’yle tanıştığım günden itibaren bu 
okulda eğitim almanın hayalini kuruyordum. Anadolu 
Bursiyerleri Programı bana bu paha biçilemez fırsatı 
sundu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olmanın 
sağladığı çok fazla olanak mevcut. Bu okuldan 
doktorluğun yanı sıra, iyi bir araştırmacı, multidisipliner 
anlamda çalışabilen ve insan ilişkilerinde kalifiye biri 
olarak ayrılacağıma eminim. Koç Üniversitesi’nde 
derslerimin yanında dans ve resim eğitimi alıyor, 
kulüplere aktif katılıyor, çeşitli etkinlikler düzenliyor, 
seminerler ve tiyatrolarla kendimi sosyal olarak 
geliştiriyorum. Bu imkânları bana sağladığı için 
bağışçım Amerikan Hastanesi’ne ve Koç Üniversitesi’ne 
şükranlarımı sunuyorum. Umuyorum bu program 
birçok insana daha umut ışığı olur.

Eren Külüğ, Kocaeli  
Ekonomi
2019 Mavi Bursiyeri

Erol Erinç Dokuyucu, Balıkesir  
Tıp
2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, sınav 
sonucuna göre yerleştirme yapan ve fırsat 
eşitsizlikleriyle dolu eğitim sistemine 
kuvvetle direniyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, kalıplarına 
sığmayıp kendini daha da geliştirerek 
hayallerine ulaşmak isteyenlerin anahtarı.

Koç Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği okumak, 
hedeften ziyade ütopyamdı. Sınav sonucumdan 
dolayı son zamanlarda umudumu yitirmiş, alternatif 
hayaller kurmaya başlamıştım. Bu çalkantılı dönemde 
Anadolu Bursiyerleri Programı elimden tuttu; şu an 
ütopyamda yaşıyorum. Bu program, sınav sonucuna 
göre yerleştirme yapan ve fırsat eşitsizlikleriyle dolu 
eğitim sistemine kuvvetle direniyor. Ayrıca yenilikçi 
ve çok yönlü bir değerlendirme sistemine sahip. Koç 
Üniversitesi’ne adım attığım andan itibaren kendimi 
düşünsel bir gelişim sürecinde buldum. Bu sayede 
objektif düşünebilen, sorumluluk bilincine sahip, 
sorgulamayı, aklın ve bilimin rehberliğinde insanlığa 
katkıda bulunmayı bilen bir birey olarak yetişiyorum. 
Bu olanakları bana sağlayan Rixos’a ve bağışçımla 
beni buluşturan Koç Üniversitesi’ne teşekkürlerimi 
iletiyorum.

Lise yıllarımdan itibaren gelecek kaygılarım vardı. 
Üniversite sınavında istediğim puanı alamamıştım 
ve hayallerimden vazgeçmek üzereydim. Koç 
Üniversitesi’nden aldığım bir e-posta, hayatımı 
değiştirdi. Hayallerimi Türkiye’nin en iyi 
üniversitelerinden birinde gerçekleştirebilecektim. 
Bu okulda aldığım eğitimle hayata farklı yönlerden 
bakmayı öğrendim. Koç Üniversitesi’ndeki sayısız 
sosyal aktivite kendimi her alanda geliştirmemi 
sağladı. Farklı kültürleri tanıma fırsatı buldum. Bana bu 
olanakları sağlayan tüm bağışçılarımıza minnettarım. 
Anadolu Bursiyerleri Programı, kalıplarına sığmayıp 
kendini daha da geliştirerek hayallerine ulaşmak 
isteyenlerin anahtarı. Size tavsiyem, vakit kaybetmeden 
başvurunuzu yapın, umudunuzu asla kaybetmeyin ve 
hayallerinizden vazgeçmeyin.

Esmanur Eray, Van  
Bilgisayar Mühendisliği
2019 Rixos Bursiyeri

Esra Duran, Balıkesir  
Endüstri Mühendisliği
2019 Ford Otosan Bursiyeri
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Anadolu Bursiyeri olarak seçildikten 
sonra, inandıklarım uğruna savaştığımda 
aşamayacağım bir engelin olamayacağını fark 
ettim.

Bursiyer olarak seçildiğim günden 
beri büyülü bir yolculuktaymışım gibi 
hissediyorum, günden güne büyüyorum ve 
kendimi geliştiriyorum.

Şu ana kadar yaşantımda ve aldığım tüm kararlarda, 
yalnızca inandığım şeyler uğrunda çalışmayı ve çizgimi 
bozmadan, gerektiğinde son ana kadar pes etmeden 
savaşmayı ilke edindim. Ancak önüme çıkan bazı 
zorluklar bana kimi zaman, “Acaba bir şeyleri doğru 
yapıyor muyum?” diye düşündürüyordu. Anadolu 
Bursiyeri olarak seçildikten sonra, inandıklarım uğruna 
savaştığımda aşamayacağım bir engelin olamayacağını 
fark ettim. Anadolu Bursiyerleri Programı ve bana 
kazandırdığı değerler, Koç Üniversitesi’ne gelişimle 
birlikte benim için yeni bir dönüm noktasının 
başladığının habercisiydi. Bu okulda okumamın bir 
tesadüf olmadığını biliyorum ve bu programla sağlanan 
kaynakları en iyi şekilde değerlendireceğimden 
eminim.

Koç Üniversitesi’nde tıp okumak yıllardır hayalimdi. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberim olunca 
başvurumu yaptım. Bursiyer olarak seçildiğim günden 
beri büyülü bir yolculuktaymışım gibi hissediyorum, 
günden güne büyüyorum ve kendimi geliştiriyorum. 
Daha önce Koç Üniversitesi’nin afişlerinde gördüğüm 
gibi gerçekten eğlenerek ve yaşayarak öğreniyorum. 
Kısacık zamanda onlarca seminere katıldım ve 
birçok şey öğrendim. Geleceğe ışık tutacak gençlerin 
elinden tutan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın daha 
çok bağışçı aracılığıyla daha çok genci hayallerine 
bağlamasını ümit ediyorum. Anadolu Bursiyerleri 
ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum.

Fatma Yağmur Kurt, İzmir  
İşletme
2019 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

Fulya Çankal, Hatay  
Tıp
2019 Aromsa Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı adeta 
hayallerime açılan bir kapı oldu. İleride ben 
de bağışçı olarak bizden sonra gelen nesillere 
umut olacağım.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için destek 
veren ve bu ülkenin çocuklarına güvenen 
bağışçılarımız olduğunu bilmek beni 
umutlandırıyor.

Eğitim hayatım boyunca iyi yerlere gelmek için 
hep yüksek notlar almam, sınavda çok iyi derece 
yapmam gerekti. Anadolu Bursiyerleri Programı bana 
hayallerime ulaşmak için tek yolun bu olmadığını 
gösterdi. Bu program sayesinde hukuk alanında en iyi 
yerlere, en iyi şekilde gelme fırsatı elde edeceğim. Koç 
Üniversitesi’ne başladığım ilk günden beri kendimi her 
alanda en iyi şekilde geliştirebileceğimi ve alanımda 
en iyi yerlere gelebileceğimi gördüm. Ayrıca okulun 
sadece akademik değil, sosyal olarak da tam donanımlı 
öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemesi çok hoşuma gitti. 
Anadolu Bursiyerleri Programı adeta hayallerime açılan 
bir kapı oldu. İleride ben de bağışçı olarak bizden sonra 
gelen nesillere umut olacağım.

Öğrencilerin yeteneklerini göz ardı eden üniversite 
sınavında yaşadığım aksiliklerden ötürü istediğim 
başarıyı elde edemedim. Fırsat eşitsizliğini minimize 
etmeye çalışan ve bence son yıllarda Türkiye’de 
bu doğrultuda atılmış en iyi adım olan Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde şu anda Koç 
Üniversitesi’nde istediğim bölümde okuyorum. 
Okulumun akademik ve sosyal olarak bana katkıda 
bulunduğuna inanıyorum. Bursiyer olmak isteyen 
arkadaşlarıma şunları söylemek istiyorum: Okulumuz 
dünya çapında tanınırlığı olan ve Türkiye’nin en iyi 
üniversitelerinden biri. Koç Üniversitesi’nin sizi daha 
da geliştireceğine inanıyorum. Eğitimde fırsat eşitliği 
sağlamak için destek veren ve bu ülkenin çocuklarına 
güvenen bağışçılarımız olduğunu bilmek beni 
umutlandırıyor. 

Furkan Çoban, Giresun  
Hukuk
2019 ERG İnşaat Bursiyeri

Gafur Tavlar, Bingöl  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 Uluslararası Nakliyeciler Derneği Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç 
Üniversitesi’nin öğrencilerine birçok alanda 
sunduğu sayısız olanaktan yararlanma fırsatı 
buldum.

Koç Üniversitesi’nin eşsiz imkânlarından 
yararlanmayı hedefliyorsanız sihirli 
değneğiyle sizi hayata hazırlayan Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na başvurmalısınız.

Koç Üniversitesi, gelecekte iyi bir hukukçu olmamı 
sağlayacak eğitimi alabileceğim okul olsa da benim 
için bir hayalden ibaretti. Anadolu Bursiyerleri Programı 
bu hayalimi gerçekleştirdi. Bu program sayesinde Koç 
Üniversitesi’nin öğrencilerine akademik, sosyal, kültürel 
ve daha birçok alanda sunduğu sayısız olanaktan 
yararlanma fırsatı buldum. Akademik eğitimin yanında 
faydalandığım sosyal ve kültürel aktivitelerin çok yönlü 
olmamı sağladığını ve beni geliştirdiğini düşünüyorum. 
Gelecek hedeflerime Koç Üniversitesi’nde en iyi şekilde 
ulaşacağıma inanıyorum. Bana bu fırsatı sunan Koç 
Üniversitesine ve bağışçım Medyapım’a çok teşekkür 
ediyorum. Dilerim bağışçı sayısının daha da artmasıyla 
nice öğrenci bu fırsattan yararlanma imkânı bulur.

Koç Üniversitesi, hayallerimizin birçoğunu 
gerçekleştirebileceğimiz, multidisipliner eğitim 
alabileceğimiz, yeni dünya şartlarına kendimizi 
hazırlayabileceğimiz bir okul. Anadolu Bursiyerleri 
Programı ise tüm imkânsızlıklara karşı gelebilmemizi 
sağlayan paha biçilemez bir servet. Bu program, hayal 
kırıklığı yaşayan öğrencilerin ellerinden tutup onları 
hayallerine kavuşturuyor. Koç Üniversitesi’nin eşsiz 
imkânlarından yararlanmayı ve günümüz dünyasına 
güzel dokunuşlar yapmayı hedefliyorsanız sihirli 
değneğiyle sizi hayata hazırlayan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurmalısınız. Akademik ve sosyal olarak 
kendinizi tatmin etmek istiyorsanız Koç Üniversitesi 
sizi bekliyor. Hayatımızı en doğru şekilde ve en doğru 
kararlarla yönetme şansını bize tanıyan, potansiyelimizi 
keşfetmemizi sağlayan bağışçılarımıza ve Koç 
Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum.

Gökçehatun Polat, Eskişehir  
Hukuk
2019 Medyapım Bursiyeri

Gülben Şahin, Samsun  
Uluslararası İlişkiler
2019 Sayın Natty-John McArthur Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde okumanın hayalini 
kuran tüm arkadaşlarıma sesleniyorum: 
Anadolu Bursiyerleri Programı hayatınızın en 
büyük şansı olabilir.

Koç Üniversitesi kişiliğimi şekillendiren 
bir okul; çeşitli seminerlere katılarak 
kendimi geleceğe hazırlarken spor yaparak 
sınırlarımı keşfedebiliyorum.

Hayalini kurduğum Koç Üniversitesi’nde 
okuyabilmemin tek yolu, bölümümü burslu olarak 
kazanabilmekti. Sıkı çalışmalarım karşılığında iyi bir 
sıralama yaptım. Ancak puanım istediğim bölümü 
kazanmam için yeterli değildi. Umudumu yitirdiğim 
o günlerde ikinci bir şans elde ettiğimi öğrenince 
sevinçten yerimde duramadım. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na kabul edilmiştim. Her şeyden önce 
çok gururlu ve mutluydum; Koç Üniversitesi’nin 
hedeflerimi gerçekleştirmem için bana her imkânı 
sunacağını ve beni geleceğe hazırlayacağını biliyorum. 
Bize bu ayrıcalığı tanıyan bağışçılarımıza ve programda 
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Koç 
Üniversitesi’nde okumanın hayalini kuran tüm 
arkadaşlarımın vakit kaybetmeden bu programdaki 
yerlerini almalarını istiyorum; bu imkân hayatınızın en 
büyük şansı olabilir.

İrem Eken ve çok değerli öğretmenim Ertuğrul 
Eşkin’in büyük destekleriyle Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurdum ve bursiyer olmaya hak 
kazandım. Geçmesi hayli zor olan bu yolu aşıp lisede 
aldığım kaliteli eğitimi Koç Üniversitesi gibi güzide bir 
kurumda devam ettirebilme fırsatını yakaladım. Bu 
program, hevesli ve üretken beyinler için çok büyük 
bir şans. Koç Üniversitesi, kişiliğimi şekillendiren bir 
okul; çeşitli seminerlere katılarak kendimi geleceğe 
hazırlarken spor yaparak sınırlarımı keşfedip kendimi 
geliştirebiliyorum. Bu programa emek verenlere ve 
bağışçılarımıza teşekkürü borç bilirim. Umarım bir gün 
ben de gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilmek 
için bu programa destek verebilirim.

Gülhan Aleyna İnan, Balıkesir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 Farba Bursiyeri

Halil İbrahim Aydın, Ağrı  
Bilgisayar Mühendisliği
2019 Rixos Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla yüzlerce 
öğrenciye sunulan imkânların önemi, ifade 
edilemeyecek kadar büyük.

Hayatımın en güzel yıllarını Koç 
Üniversitesi’nde Anadolu Bursiyeri olarak 
geçireceğim için çok mutluyum.

Büyük bir hızla değişen dünya, düşüncelerimin de 
değişmesine sebep oluyor. Bu durumda değişmeyen 
tek düşüncem vardı: Kendimi çok yönlü geliştirmek. 
Koç Üniversitesi’nde bunun için tüm imkânlar 
bana sunuluyor. Bana bu şansı tanıyan Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na minnettarım. Bu programla 
yüzlerce öğrenciye sunulan imkânların önemi, ifade 
edilemeyecek kadar büyük. Bu programın sürekliliğini 
sağlayan başta kendi bağışçım Bosch’a ve tüm 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde 
pırıl pırıl öğrenciler çok güzel eğitim imkânlarına 
kavuşuyorlar. Nice öğrenci yine bağışçılarımız 
sayesinde Koç Üniversitesi’nin imkânlarına kavuşacak.

Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına atılan 
en önemli adım olan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
bursiyerleri arasında yer almak paha biçilmez bir 
deneyim. Sadece iş hayatında değil, sosyal alanlarda 
da kendimizi geliştirmemizi sağlayan sınırsız imkânı 
bünyesinde barındıran Koç Üniversitesi, üniversite 
hayatına atılmadan kolayca uyum sağlayabileceğimiz 
bir aile ortamı hazırlıyor. Bize kalan; sunulan 
imkânlardan faydalanarak geleceğe yön veren, ülkesine 
ve dünyaya faydalı, örnek alınacak bir birey olmak. 
Hayatımın en güzel yıllarını Koç Üniversitesi’nde 
Anadolu Bursiyeri olarak geçireceğim için çok 
mutluyum. Başta bağışçım Tiryaki Agro olmak üzere, 
tüm bağışçılara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Hasret Beytaş, Kocaeli  
Makine Mühendisliği
2019 Bosch Bursiyeri

Hatice Kurt, Kahramanmaraş  
Kimya-Biyoloji Mühendisliği
2019 Tiryaki Agro Bursiyeri
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Beni sadece akademik anlamda değil, 
aynı zamanda sosyal, kültürel, fiziksel 
ve daha birçok anlamda geliştirecek Koç 
Üniversitesi’nde okuyacağım.

Koç Üniversitesi’nde okumamı sağlayan 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
buluştuğum doğru iklimin beni her yönden 
beslediğini görüyorum.

Lise hayatım boyunca başarılı bir öğrenci oldum. 
Ailem, öğretmenlerim ve arkadaşlarım hedeflerime 
ulaşacağıma gönülden inanıyorlardı. Ancak tüm 
emeklerimizi üç saatte ölçen eğitim sistemimiz 
hedeflerime ulaşmamı engelledi. Umutlarım 
tükenirken sadece sınav başarımla değil, kim 
olduğumu önemseyen, beni ilgilerim ve yeteneklerime 
göre değerlendiren, eğitimde fırsat eşitsizliğini 
ortadan kaldırmayı hedefleyen Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na dahil olduğumu öğrendim. Beni 
sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda 
sosyal, kültürel, fiziksel ve daha birçok anlamda 
geliştirecek Koç Üniversitesi’nde okuyacaktım. Şu an 
Hazırlık Programı öğrencisi olmama rağmen kariyer 
hedeflerimin şekillendiğini, vizyonumun genişlediğini 
anlayabiliyorum. Başta Anadolu Bursiyerleri Programı 
ailesine ve bağışçım Tüpraş’a bize sağladıkları olanaklar 
için teşekkür ediyorum.

Bursiyer olmadan önce birçok Anadolu Bursiyeri’nin 
yazısını okumuştum. Bu nedenle kelimelerimin 
arasında hevesle gezinenlere söylemek istediğim birkaç 
şey var: Belki durmaksızın bir kalıba sokulmaktan, 
sana çizilen çerçevenin içinde kalmaktan usanmış 
durumdasın. Her gün daha fazla emek verdiğin 
bir hayalin yolculuğunda olmaktan yorulduğun 
zamanların oluyordur. Endişelenme! Benim hikâyemde 
de bu saydıklarım ve daha nicesi vardı. Her zaman yola 
umutla devam ettim. Şu anda Koç Üniversitesi’nde 
okumamı sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde buluştuğum doğru iklimin beni her yönden 
beslediğini ve her geçen gün biraz daha filizlendirdiğini 
görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Cesaretimize ve 
azmimize inanan herkese teşekkür ederim.

Hazal Halıgür, Kahramanmaraş  
Endüstri Mühendisliği
2019 Tüpraş Bursiyeri

Helin İdil Özdemir, Malatya  
Psikoloji
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde kendinizi herhangi bir 
alanda geliştirmek için ihtiyacınız olan tek 
şey istek.

Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemeliyiz 
aksine ülkemize ve milletimize umut 
olmalıyız. Bunun için yanımızda olan 
bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Büyüleyici bir hızla gelişen dünyayı inceleyebilme 
ve kendimi birçok alanda geliştirme isteğim 
doğrultusunda, çağın gereksinimlerine ayak uyduran 
Koç Üniversitesi’nde okumaya karar verdim. Bu 
okulda kendinizi herhangi bir alanda geliştirmek 
için ihtiyacınız olan tek şey istek. Akademik kadrosu 
ve eğitim sistemiyle düşünmeyi öğreten Koç 
Üniversitesi’nde okuduğum için çok mutluyum. Hayali, 
insanlara yardım etmek olan, sosyal aktivitelerle 
kendini geliştirip hayata yepyeni bakış açılarıyla 
bakmayı öğrenmek isteyen ve akademik olarak içinde 
bulunduğumuz çağın parçası olmayı hedefleyen tüm 
arkadaşlarımı Koç Üniversitesi’ne bekliyorum. Bu 
programla tanışmamı sağlayan rehber öğretmenime, 
bağışçım Amerikan Hastanesi’ne ve aileme teşekkür 
ediyorum.

İmkânların yetmediği bir yerde hayallerini hedefe 
çevirmek de güçleşiyor. Anadolu Bursiyerleri Programı 
isteyince ve inanınca her şeyin gerçekleşebileceğini 
gösterdi bana. Sınav sonuçları açıklandığında 
heyecanıma yenik düşmenin bedelini ödediğimi 
düşünmüştüm. Koç Üniversitesi’ne davet edildiğimde 
yitirmeye başladığım umutlar yeniden canlandı. 
Artık buradayım; elimdeki bu kaliteli ve değerli 
imkânların farkındayım, bu imkânları kullanarak 
kendimi olabildiğince yetiştirmek için elimden geleni 
yapacağım. Bir zamanlar kurduğum hayal sizin de 
hayallerinizi süslüyorsa tavsiyem, engelleri görünce pes 
etmemeniz ve hayalinizin gerçekleşeceğine inanmanız. 
En önemlisi hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemeliyiz 
aksine ülkemize ve milletimize umut olmalıyız. Bunun 
için yanımızda olan bağışçılarımıza teşekkürlerimi 
sunarım.

Helin İlkay Orak, Diyarbakır  
Tıp
2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Hilal Nur Işık, Manisa  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 Aygaz Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nın eğitimde 
fırsat eşitsizliğinin azaltılmasına yönelik çok 
faydalı bir program olduğunu düşünüyorum.

Koç Üniversitesi’nde okumak benim için 
hayalin ötesindeydi. Anadolu Bursiyerleri 
Programı hayallerimi gerçekleştirmeme 
yardım etti.

Lise eğitimim süresince tek hedefim Koç Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde tam burslu okumaktı. Bu okulda 
yüksek kalitede tıp eğitiminin yanında ufkumu 
genişleteceğimi, çok çeşitli araştırma olanağı 
bulacağımı, sosyal ve kültürel anlamda kendimi 
geliştireceğimi biliyordum. Sınav sonuçları 
açıklandığında sıralamamın hedefim için yeterli 
olmadığını öğrendim. Büyük bir hayal kırıklığına 
uğramışken Anadolu Bursiyerleri Programı bana yeni 
bir kapı açtı. Şu an Koç Üniversitesi’nde yabancı dilimi 
geliştirirken eskrim dersleri alıyorum. Hayallerimize 
ulaşmak için bize yardımcı olan bağışçılarımıza 
teşekkür ediyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
eğitimde fırsat eşitsizliğinin azaltılmasına yönelik çok 
faydalı bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım 
bu program daha çok gence umut ışığı olmaya devam 
eder.

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencileri sadece 
sınav sonuçlarıyla değil, yetenek ve ilgi alanlarıyla 
da değerlendirip kendilerini geliştirebilmelerini baz 
alıyor. Bu programı şans eseri öğrendim ve iyi ki 
başvuru yaptım. Koç Üniversitesi hem eğitim hem de 
sosyal aktiviteler açısından tam donanımlı bir okul. 
Burada farklı bakış açıları kazanarak hayata başka 
pencerelerden bakabiliyorsunuz. Koç Üniversitesi’nde 
okumak benim için hayalin ötesindeydi. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, hayallerimi gerçekleştirmeme 
yardım etti. Bana hayalimi yaşama imkânı veren 
bağışçıma ve Koç Üniversitesi’ne çok teşekkür 
ediyorum.  “Asla seçilmem.” diye düşünmeyin ve 
hayalleriniz varsa şansınızı deneyin.

İbrahim Genel, İzmir  
Tıp
2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

İlayda Veske, Amasya  
Moleküler Biyoloji ve Genetik
2019 Adeka İlaç Bursiyeri
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Gayretlerimizin Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na verilen emeklerle birleşmesiyle 
geleceğimizin daha aydınlık olacağına 
inanıyorum.

Koç Üniversitesi’ndeki imkânlardan 
faydalanmamızı sağlayan bağışçılarımız, 
desteklerinin topluma yararlı olacak 
bireyler için kullanıldığını bilmeliler.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın eğitimde fırsat 
eşitliği konusundaki ilkeli ve sorumlu yaklaşımıyla 
öncelik tanıdığı başarılı öğrencilerden biri olarak, Koç 
Üniversitesi’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. 
Geçen yıl bu zamanlar hayalini kurduğum okulda 
bu yazıyı yazmak, benim için büyük mutluluk. Bu 
programın en sevdiğim yönü, sadece akademik olarak 
değil, sosyal anlamda da başarılı olmamızı istemesi ve 
bu konuda bizi cesaretlendirmesi. Burada kendimizi 
geliştirebilmemiz için her türlü imkâna sahibiz; 
öğrenci kulüpleri, çift anadal programı, araştırma 
olanakları, kariyer planlama ve daha birçok ayrıcalık… 
Gayretlerimizin bu programa verilen emeklerle 
birleşmesiyle geleceğimizin daha aydınlık olacağına 
inanıyorum. Bu doğrultuda azimle çalışmayı kendime 
vazife kabul ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı öğrendiğimde 
içimde bir umut oluştu ve “Seni mi alacaklar oraya?” 
ve “Boşuna uğraşma!” gibi sözlere aldırmadan 
başvurumu yaptım. Sınavım istediğim gibi geçmeyince 
çağrılmayacağımı düşündüm. Kabul edildiğimi 
öğrendiğim zaman Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
eğitimde fırsat eşitliğini amaçladığına ve insanların 
hayallerini gerçekleştirdiğine tamamen inandım. Koç 
Üniversitesi’nde okumak bir ayrıcalık; kampüsü, eğitimi, 
kulüpleri, eğitimcileri, imkânları yani her şeyiyle çok 
özel bir okul. Birçok kulüpte yer alıyor ve kendimi 
her açıdan geliştirmeye çalışıyorum. Bu imkânlardan 
faydalanmamızı sağlayan bağışçılarımız, desteklerinin 
topluma yararlı olacak bireyler için kullanıldığını 
bilmeliler. Bu fırsatları sundukları için bağışçım Pi 
Makina’ya ve tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimi 
sunuyorum.

İpek Zent, Gümüşhane  
Medya ve Görsel Sanatlar
2019 Doğan Holding Bursiyeri

İrem Yıldırım, Artvin  
Makine Mühendisliği
2019 Pi Makina Bursiyeri
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Dünyayı değiştirme ve güncel problemleri 
çözme çabamda ilk durağımın Koç 
Üniversitesi olmasından mutluluk 
duyuyorum.

Koç Üniversitesi bizi akademik ve sosyal 
açıdan son derece donanımlı bir şekilde 
hayata hazırlıyor.

Yaşadığınız zor zamanlar sizi daha güçlü bir insana 
dönüştürür. Hayatta bizi mutlu edecek şeyleri 
gerçekleştirmenin tek bir yolu yoktur. Merak ve 
araştırma, yeni fırsatlar yaratır. Her tutkunun içinde 
gizlenmiş fırsatlar vardır. Umutsuzluğa kapılmadığımız 
sürece gizli fırsatlar ortaya çıkarak hayatımızın gidişatını 
köklü bir şekilde değiştirir. Anadolu Bursiyerleri 
Programı bu fırsatın ta kendisi. Bu program donanımlı 
bireylere daha iyi şartlarda eğitim vermeyi amaçlıyor; 
dünyayı değiştirme çabalarına destek sağlıyor. Koç 
Üniversitesi’ndeki ilk yılımda sosyal projelerde ve 
kariyer kulüplerinde aktif olarak çalıştım. Katıldığım 
seminerlerde vizyonumun ve hayallerimin genişlediğini 
hissettim. Dünyayı değiştirme ve güncel problemleri 
çözme çabamda ilk durağımın Koç Üniversitesi 
olmasından mutluluk duyuyorum. 

Hayatımın gidişatını tamamıyla değiştiren sihirli bir 
değnek olan Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
bir arkadaşımın beni yanlışlıkla aramasıyla haberdar 
oldum. Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na davet 
edilmenin şaşkınlığını yaşarken bursiyer olduğumu 
öğrendim. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
imkânsız gibi görünen hayallerime ulaştım. Koç 
Üniversitesi bizi akademik ve sosyal açıdan son derece 
donanımlı bir şekilde hayata hazırlıyor. Sunulan 
olanaklar sayesinde unutamayacağım tecrübeler 
ediniyor ve kendimi keşfediyorum. Kulüp faaliyetlerine 
katılıyor, seminerlere gidiyor, dans ediyor ve sporla 
ilgileniyorum. Programda emeği geçen Koç Üniversitesi 
ailesine ve bağışçım Arçelik’e teşekkür ederim.

Kaan Akın, Adana
Medya ve Görsel Sanatlar
2019 TİMS Bursiyeri

Kardelen Yalavaç, Hatay  
Endüstri Mühendisliği
2019 Arçelik Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bağışçı 
sayısının artması ve daha çok insanın 
hayatına dokunması için elimden geleni 
yapacağım.

Size tavsiyem, bir ihtimal dahi olsa size 
sunulan fırsatı kaçırmayın, her zaman 
ümitli olun çünkü bazen bir ümit bizi 
hayallerimize ulaştırır.

Üniversiteye hazırlık sürecinde, Koç Üniversitesi’nin bir 
parçası olma düşüncesi beni motive ediyordu. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, bu hayalimi gerçekleştirdi. 
Eğitim kalitesi ve sunduğu imkânlarla kendimi bu 
okulda en iyi şekilde geliştirebileceğimi biliyorum. 
Fikirlerimi ve bakış açımı ilk andan itibaren değiştiren 
bir üniversitede okumak, gurur verici. Bundan sonraki 
amacım, elimdeki bu fırsatları çok iyi değerlendirerek 
hedeflerime ulaşmak. Koç Üniversitesi ailesine katılmak 
isteyen, hedefleri olan herkes Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na tereddüt etmeden başvurmalı. Bağışçı 
sayısının artması ve daha çok insanın hayatına 
dokunması için elimden geleni yapacağım. Bana 
ve hedeflerime inanıp destek olan aileme, bu 
programda emeği geçenlere, geleceğe yatırım yapan 
bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Arkadaşım Anadolu Bursiyerleri Programı’nı bana 
anlattığında belki kazanırım, diye düşündüm ama sınav 
sonucumu görünce Koç Üniversitesi’ne gelebileceğimi 
hiç düşünmedim. Hayallerimi gerçekleştiremeyeceğim 
için üzgündüm. Bir telefonla hâlâ bir umut olduğunu 
anladım. Koç Üniversitesi hayallerimin ötesinde 
bir okul, Anadolu Bursiyerleri Programı hayallerimi 
gerçekleştirmem için bana bir şans verdi. Hayallerime 
bir adım daha yaklaştım. Koç Üniversitesi’nde kendinizi 
her alanda kolayca geliştirebilirsiniz; sosyal ve kültürel 
olarak gelişmek ve hayallerinizi gerçekleştirmek için 
birçok imkâna sahipsiniz. Olmaz, deyip boş vermeyin. 
Size tavsiyem, bir ihtimal dahi olsa size sunulan fırsatı 
kaçırmayın, her zaman ümitli olun çünkü bazen bir 
ümit bizi hayallerimize ulaştırır.

Maide Tiryaki, Sivas  
İşletme
2019 Ekol Lojistik Bursiyeri

Mehmet Gül, Diyarbakır  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 Necat Nasıroğlu Vakfı Bursiyeri
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Eğitimde fırsat eşitliğini destekledikleri, 
içinde ışık olan gençlerin yolunu açtıkları için 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Büyük hayalleri gerçekleştirebilecek 
potansiyele sahip gençlerin Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla Koç Üniversitesi 
öğrencisi olması mümkün.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 11. sınıftayken 
duymuştum. Okuduğum liseden bu programla alınan 
öğrenciler olduğunu öğrenince daha da heveslendim. 
12. sınıftayken, “Belki olur.” diye düşünerek 
başvurumu yaptım. Şu an hayal ettiğim okuldayım. 
Hâlâ inanamadığım zamanlar oluyor ve kendime, 
“Gerçekten Koç Üniversitesi’ndesin.” diyorum. Bu okul 
bana sadece dersleri değil, hayatı da öğretiyor. Kendimi 
her yönden geliştirmeme olanak sağlıyor. Daha önce 
yapmadığım birçok şeyi deneyimliyorum; seminerler, 
konserler, sportif aktiviteler, kulüpler… Burada 
kendimi keşfediyorum. Bize bu olanakları sağladıkları, 
eğitimde fırsat eşitliğini destekledikleri, içinde ışık olan 
gençlerin yolunu açtıkları için Koç Üniversitesi’ne ve 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Ulaşılması zor, emek gerektiren gelecek planlarınız 
için her anlamda desteğini hissedeceğiniz Koç 
Üniversitesi’nde olmak paha biçilemez. Üstelik 
burada olmak sadece sınav sonucunuza bağlı 
değil. Geleceğe umutla bakan, büyük hayalleri 
gerçekleştirebilecek potansiyeli bulunan, ihtiyaç 
sahibi gençlerin Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
Koç Üniversitesi öğrencisi olması mümkün. Bu okula 
başladıktan sonra hayallerinizin adım adım size 
yaklaştığını göreceksiniz. Koç Üniversitesi, akademik 
anlamda tüm beklentilerinizi karşılıyor ve sosyal 
yönden oldukça güçlü. Kulüplerin profesyonel olarak 
düzenlenen aktivitelerinde rol alarak hayata bakışınızı 
genişletebilirsiniz. Hayalleri olan ve kendine inanan bir 
gençseniz Anadolu Bursiyerleri Programı’na kesinlikle 
başvurmalısınız.

Melek Cıvak, Zonguldak
Medya ve Görsel Sanatlar
2019 Medyapım Bursiyeri

Melike Çevirici, İzmir  
Endüstri Mühendisliği
2019 BP Bursiyeri
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Nitelikli bir eğitim ve keyifli bir üniversite 
hayatı isteyenlerin Anadolu Bursiyeri olmanın 
sevincini yaşamalarını isterim.

Koç Üniversitesi’nde, aklınıza gelecek her 
konuda kendimizi geliştirebilmemiz adına 
birçok olanak sunuluyor.

Koç Üniversitesi, bir üniversiteden beklenen rafine 
ve çok yönlü eğitimi vermesinin yanı sıra, bunu 
öz gelişime katkı sağlayacak çeşitli entelektüel 
faaliyetlerle destekliyor. Koç Üniversitesi’nde, akademik 
ve sosyal olarak gelişmeyi arzuladığım her konuda 
ilerleyeceğime eminim. Nitelikli bir eğitim ve keyifli bir 
üniversite hayatı isteyen, gerekli şartları sağlayan her 
başarılı öğrencinin Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmasını, bursiyer olmanın sevincini yaşamasını 
isterim. İlk günden bu yana beni destekleyen aileme, 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı düzenleyenlere ve 
özellikle bağışçılarımıza minnettarım. Umuyorum bu 
proje her yıl daha çok büyür ve ülkenin her köşesinde 
daha çok gence ulaşır.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bir arkadaşım 
sayesinde haberim oldu ve hemen başvuru 
yapmam gerektiğine karar verdim. Türkiye’nin en 
iyi üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi’nde 
eğitim görmek hayallerimi süslüyordu. Sınav 
sonucum açıklandığında puanımın yeterli olmadığını 
gördüm. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
Koç Üniversitesi’nde eğitim görme fırsatına eriştim. 
Burası kendimi hem akademik hem de sosyal anlamda 
geliştirebileceğim bir okul. Aklınıza gelecek her konuda 
kendimizi geliştirebilmemiz adına birçok olanak 
sunuluyor. Koç Üniversitesi hepimizin geleceğe umutla 
bakmasını sağlıyor. Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan 
kaldıran Anadolu Bursiyerleri Programı’nın devamlılığını 
sağlayan tüm bağışçılara ve Koç Üniversitesi’ne 
teşekkür ediyorum.

Melike Doğan, Çorum  
Ekonomi
2019 Karaoğlu Peyzaj Bursiyeri

Melike Şahin, Adana  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 Ulusoy Elektrik Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nin sağladığı imkânlardan 
yararlanıp kendimi her yönden geliştiriyor 
ve uluslararası eğitim alabilmenin sevincini 
yaşıyorum.

İlgi alanlarımızı da göz önünde bulunduran 
ve hayallerimizi önemseyen Anadolu 
Bursiyerleri Programı diğer üniversiteler 
tarafından örnek alınmalı.

Kendimi bildim bileli, “yaşadığım coğrafyanın kaderim 
olmaması” gerektiğine inanırım. Beni buna inandıran 
yegâne program, Anadolu Bursiyerleri Programı 
oldu. 12. sınıfta bir katalog sayesinde tanıştığım ve 
öğretmenlerimin de yardımıyla büyük heyecan 
içinde başvurduğum bu programın bir parçasıyım 
artık. Bunun tarif edilemez mutluluğunu yaşıyorum. 
Koç Üniversitesi’nin sağladığı imkânlardan yararlanıp 
kendimi her yönden geliştiriyor ve uluslararası eğitim 
alabilmenin sevincini yaşıyorum. Koç Üniversitesi’nden 
binlerce “iyi ki” ile ayrılacağımı düşünüyorum. Başvuru 
sürecinde bana yardımcı olan öğretmenlerime, 
her zaman yanımda olan aileme, verdiği eğitimle 
beni en üst seviyelere taşıyacağına inandığım 
Koç Üniversitesi’ne ve bağışçım ASAV Gümrük 
Müşavirliği’ne teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayal etmekten 
vazgeçmeyişimin ödülü oldu. Koç Üniversitesi 
hayallerimize ulaşmamız ve projelerimizi hayata 
geçirmemiz için desteklerini esirgemiyor. Bu okula 
gelmeden beni neyin beklediğinden bi’haberdim. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla edindiğim imkânlar, 
gelecek planları yaparken, proje tasarlarken, hayal 
kurarken danışabileceğim, destek alabileceğim insanlar 
tanımamı sağlıyor. Bağışçılarımız yalnızca bize değil, bir 
nesle bağış yapıyorlar. Bu hiç tahmin edemeyeceğimiz 
kadar büyük ve çok güzel sonuçlar doğuracak bir 
destek. Koç Üniversitesi’ne Anadolu Bursiyeri olarak 
yerleşmek benim için ayrı bir gurur kaynağı. Kriteri 
yalınızca sınav olmayan, ilgi alanlarımızı göz önünde 
bulunduran ve hayallerimizi önemseyen bu program, 
diğer üniversiteler tarafından örnek alınmalı.

Melisa Abuç, Iğdır
İşletme
2019 ASAV Gümrük Müşavirliği Bursiyeri

Merve Tetik, Sakarya  
Hukuk
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde kulüp aktivitelerinde yer 
alarak ve seminerlere giderek kendime her 
gün yeni bir şeyler katıyorum.

Alacağım yüksek kaliteli eğitim, üye olduğum 
kulüpler, deneyimli akademisyenlerle 
yapacağım sohbetlerle ortaya çok güzel bir 
resim çıkacak.

İnsanlara yardımcı olabilmek ve onların hayatına 
dokunabilmek en büyük hayalimdi. Bunun için 
tıp okumaya karar verdim. Bu karar, beni her daim 
çalışmaya teşvik etti. Hayallerimi gerçekleştirebilmek 
için gerçekten iyi bir üniversiteyi kazanmam gerektiğini 
biliyordum. Araştırma yaparken Koç Üniversitesi’nin 
ideallerimi gerçekleştirebileceğim bir okul olduğunu 
fark ettim. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde her 
zaman olmak istediğim yerde, Koç Üniversitesi’ndeyim. 
Burada kendimi sosyal alanlarda da olabildiğince 
geliştiriyorum. Mesela dansa başladım. Kulüp 
aktivitelerinde yer alarak ve seminerlere giderek 
kendime her gün yeni bir şeyler katıyorum. Bu fırsatı 
bana tanıyan bağışçıma ve benden desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen aileme teşekkür ederim.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na bana hep destek 
olan matematik öğretmenim sayesinde başvurdum. 
Bugün Koç Üniversitesi’nde olduğum için hayatımı 
değiştiren sihirli dokunuşu nedeniyle öğretmenime 
çok teşekkür ederim. Bu mükemmeliyet merkezinin bir 
parçası olmak eşsiz bir duygu. Koç Üniversitesi bana 
geleceğimin tuvalini verdi, resmi çizmek bana kaldı. 
Alacağım en yüksek kalitedeki eğitim, katılacağım 
onlarca seminer, üye olduğum kulüpler, deneyimli 
akademisyenlerle yapacağım sohbetlerle ortaya 
çok güzel bir resim çıkacak. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla yüzlerce başarılı genç, ülkeye faydalı 
bireyler olarak yetişiyor. Bana bu fırsatı sağlayan 
Küçükçalık Şirketler Grubu’na, “Kalemine değer ver 
kızım, o seni çok güzel yerlere götürecek.” diyen 
babama ve Koç Üniversitesi’ne teşekkürler.

Meryem Uygun, Aydın  
Tıp
2019 AstraZeneca Bursiyeri

Mizgin Arslan, Siirt  
Hukuk
2019 Küçükçalık Şirketler Grubu Bursiyeri



67

Anadolu Bursiyerleri Programı / 2019 Girişli Bursiyerlerimiz

Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvuracaklara, hiçbir zaman pes etmeden 
idealleri doğrultusunda ilerlemeleri 
gerektiğini hatırlatmak isterim.

Koç Üniversitesi, akademik ve sosyal 
çevresiyle, kültür ve sanat farkındalığıyla, 
sağladığı sayısız imkânla standartların 
üstünde bir kampüs yaşamı sunuyor.

Çocukluktan itibaren ilgi duyduğum bilgisayar 
mühendisliğini Koç Üniversitesi’nde okuma şansım 
olduğunu öğrendiğimde, “Kesinlikle bu okulda 
olmalıyım.” dedim. Koç Üniversitesi ve Anadolu 
Bursiyerleri Programı benim için yeniden varoluşun 
sembolü. Koç Üniversitesi’nde bulunduğum sürede 
kendimi her yönüyle donanımlı bir birey olarak 
yetiştirebileceğimi fark ettim. Zaman geçtikçe Koç 
Üniversitesi’nin her zaman hissedeceğim desteğini 
daha iyi fark ediyorum. Hayatta ikinci şansın da 
var olabileceği hissiyatını bana tattırdığı için Koç 
Üniversitesi’ne teşekkür ederim. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvuracaklara, hayatta hiçbir zaman 
pes etmemeleri gerektiğini ve kendilerinden taviz 
vermeyerek idealleri doğrultusunda ilerlemeleri 
gerektiğini hatırlatmak isterim.

İdeallerim doğrultusunda belirlediğim hedefleri 
gerçekleştirmek için yola koyulduğumda yaptığım 
araştırmalar beni Koç Üniversitesi’ne ulaştırdı. Gerçek 
başarıya en iyi şekilde bu okulda ulaşabilirdim. Koç 
Üniversitesi sadece bir öğrenci değil, bir dünya 
vatandaşı yetiştiriyor. En iyi şekilde harmanlanmanız 
için canla başla çalışıyor. Akademik ve sosyal 
çevresiyle, kültür ve sanat farkındalığıyla, sağladığı 
sayısız imkânla standartların üstünde bir kampüs 
yaşamı sunuyor. Alanınızda en yetkin olacağınız şekilde  
sizi bilim camiasına hazırlıyor. Bu imkânlara sahip 
olmamı sağlayan, eğitimde fırsat eşitsizliğiyle sonuna 
kadar mücadele eden, bizim gibi gençlere umut ışığı 
olan Anadolu Bursiyerleri Programı’na, bağışçım 
Amerikan Hastanesi’ne ve bu programda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.

Muhammed Ali Kerdiğe, Kocaeli
Bilgisayar Mühendisliği
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Muhammet Nesip Seyidoğlu, Şanlıurfa  
Tıp
2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde düşüncelerimi özgürce 
ifade edebiliyorum ve kendimi hayallerimi 
gerçekleştirmeye her zamankinden daha 
yakın hissediyorum.

Küçücük bir kıvılcımken gittikçe büyüyen 
bu alev topunun, Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın bir parçası olmaktan gurur 
duyuyorum.

Koç Üniversitesi birçok öğrencinin hayalini süsleyen 
muhteşem bir okul. Benim bu okulda okumamı 
sağlayan ise Anadolu Bursiyerleri Programı. Bu 
program olmasaydı şu an belki de istemediğim bir 
üniversitede istemediğim bir bölümü okuyacaktım. 
Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Koç Üniversitesi’nin kapısından içeri girdiğim ilk andan 
itibaren, şu yaşıma kadar elde ettiğim deneyimlerden 
ve fırsatlardan daha fazlasına sahip oldum. İngilizce 
eğitimi alıyorum, düşüncelerimi özgürce ifade 
edebiliyorum ve kendimi hayallerimi gerçekleştirmeye 
her zamankinden daha yakın hissediyorum. Benim 
gibi birçok insanın hayatına dokunan ve bu programı 
ayakta tutan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla okulumuza gelen 
katalog sayesinde tanıştım. Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen, ışıltılı gözlere baktığımda, “Acaba 
ben de bir gün aralarında yer alabilir miyim?” diye 
düşünüyordum. İşte hayallerimin okulunda, bana 
akademik ve sosyal olarak sayılamayacak kadar çok 
imkân sunan Koç Üniversitesi’ndeyim! Küçücük bir 
kıvılcımken gittikçe büyüyen bu alev topunun, Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın bir parçası olmaktan gurur 
duyuyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’na imkânı 
kısıtlı olup Koç Üniversitesi’nde okumayı hayal eden, 
kaliteli ve sosyal bir eğitim hayatı isteyen herkesin 
başvurması gerekiyor. Bu programla aydınlanacak 
geleceğinizi Koç Üniversitesi’nin sunduğu birbirinden 
eşsiz imkânla renklendirebilir, bunun verdiği güvenle 
yola daha sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz.

Neslişah Cebeci, Samsun  
Endüstri Mühendisliği
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Nesrin Karatavuk, Şırnak  
İşletme
2019 Aygaz Bursiyeri
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Siz de kısıtlı imkânlarınıza rağmen bir şeyleri 
başarabileceğinize inanıyorsanız Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na başvurmalısınız.

Uçsuz bucaksız kurumuş otlarla dolu 
bozkırdan kozmopolit bir kampüse gelmek 
hayal gibi görünse de birileri sizi alıp 
hayalinize ulaştırabiliyor.

Hayatta bir amacınız varsa bunu en iyi 
gerçekleştirebileceğiniz yerlerden biri hiç şüphesiz 
Koç Üniversitesi. Anadolu Bursiyerleri Programı 
kapsamında Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na 
davet edilene kadar bu okul hayallerimin ötesinde 
apayrı bir dünyaydı. Buraya geldiğimde Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın gerçekten eğitimde 
fırsat eşitliği sağladığını anladım. Bu dünyanın bir 
parçası olmak gurur verici. Bugüne kadar bireysel 
çalışmalarımla bir şeyler başardım, bundan sonra 
yalnız yürümeyeceğimin farkındayım. Koç Üniversitesi 
sadece eğitim konusunda değil, her alanda üstün 
nitelikli olan ve sunduğu imkânlarla kendinizi kolayca 
geliştirebildiğiniz bir okul. Siz de kısıtlı imkânlarınıza 
rağmen bir şeyleri başarabileceğinize inanıyorsanız 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmalısınız.

 “Coğrafya kaderdir”, davranışlarını, hayatını ve her 
şeyini belirleyebilir. Coğrafyanın sağladığı şartlar 
istediğin düzeyde olmayabilir. Sen bu engelleri tek 
tek aşarsın ve sona doğru gelirsin. Beklemediğin veya 
istemediğin bir noktada görürsün kendini. Neyse ki 
dünyada iyi şeyler de oluyor. Uçsuz bucaksız kurumuş 
otlarla dolu bozkırdan kozmopolit bir kampüse gelmek 
hayal gibi görünse de birileri sizi alıp hayalinize 
ulaştırabiliyor. Sonu güzel biten gerçek bir hikâye bu. 
Bunun gibi tam 606 hikâye yazıldı ve yenileri yazılmaya 
devam edilecek. Anadolu Bursiyerleri Programı her 
yıl yeni hikâyeler yazılmasını sağlıyor. Bunun için Koç 
Üniversitesi’ne ve tüm bağışçılarımıza teşekkürü borç 
bilirim.

Nurullah Ekinci, Adıyaman
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 Huawei Bursiyeri

Ömer Veysel Çağatan, Konya  
Bilgisayar Mühendisliği
2019 Akfen Holding Bursiyeri
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Anadolu Bursiyeri olmak isteyenlere 
umutlarını yüksek tutup bir an evvel başvuru 
yapmalarını ve hayallerini takip etmelerini 
söylemek istiyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
öğrendim ki bir şeyi gerçekten istediğimiz 
ve onun için çabaladığımız sürece 
emeğimizin karşılığını bir şekilde alıyoruz.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı rehber öğretmenim 
sayesinde öğrendim. Sınava bir ay kala başvurduğum 
bu programın ön elemesini geçtiğimde bir şeylerin 
gerçekleşeceğini hissetmiştim. Koç Üniversitesi’nde 24 
Saat Programı sayesinde, verilen imkânları daha net 
bir şekilde gördüm. Kulüpler, çeşitli sosyal etkinlikler 
ve akademik kadro bu imkânların sadece birkaçını 
oluşturuyor. Şimdi bu imkânlardan faydalanarak Koç 
Üniversitesi’nde hem kaliteli hem donanımlı hem de 
eğlenceli bir öğrenim hayatı geçiriyorum. Anadolu 
Bursiyeri olmak isteyenlere umutlarını yüksek tutup 
bir an evvel başvuru yapmalarını ve hayallerini takip 
etmelerini söylemek istiyorum. Eğitimde fırsat eşitliği 
için bir adım daha atılmasını sağlayan bağışçım 
Makyol’a ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Fikirlerimin şekillendiği dönemde hayallerimi 
gerçekleştirebileceğim okulun Koç Üniversitesi 
olduğunu biliyordum. Kazanmama ihtimali beni 
korkutuyordu. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
öğrendim ki bir şeyi gerçekten istediğimiz ve onun 
için çabaladığımız sürece emeğimizin karşılığını bir 
şekilde alıyoruz. Mezun olunca bu programı daha 
da zenginleştirmek için çalışmak, hedeflerimden 
biri. Hayatımın geri kalanını şekillendirecek yılları 
Koç Üniversitesi’nde geçirecek olmak beni çok 
heyecanlandırıyor. Burada kendinizi geliştirmek için 
çok seçeneğiniz var, size sadece yönünüzü belirlemek 
kalıyor. Bu yolda yanımızda olan bağışçılarımıza 
teşekkür ediyor; Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmak isteyen kardeşlerime, ümitsizliğe düşmeden 
çalışmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Özge Aydın, Gümüşhane  
Endüstri Mühendisliği
2019 Makyol Bursiyeri

Remziye Sude Güngör, Aydın  
Endüstri Mühendisliği
2019 QNB Finansbank Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
tüm zorluklara rağmen hedeflerimden, 
hayallerimden ve umut etmekten 
vazgeçmemeyi öğrendim.

Anadolu Bursiyerleri Programı ailesi 
sayesinde vazgeçmemeyi, herkesin eşit 
haklara sahip olabileceğini, sınırlarınızı 
aşmayı ve umut etmeyi öğreniyorsunuz.

Öğrencilerine sunduğu imkânlar ve modern eğitim 
anlayışı nedeniyle en başından itibaren hedefim Koç 
Üniversitesi’ydi. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
takipçisiydim ve son sınıfa geçtiğimde tereddüt 
etmeden başvurumu yaptım. Sınava hazırlanırken 
hedefime ulaşamama düşüncesi yüzünden umudumu 
kaybettiğim zamanlar oldu. Anadolu Bursiyeri olarak 
kabul edildiğimi öğrenmek bana tarifsiz bir mutluluk 
yaşattı. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde tüm 
zorluklara rağmen hedeflerimden, hayallerimden ve 
umut etmekten vazgeçmemeyi öğrendim. Üniversite 
hayatımı Koç Üniversitesi’nde geçireceğim için çok 
memnunum. Burada kendime vakit ayırabiliyorum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı, idealist ve potansiyel 
sahibi gençler için eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin önüne 
geçiyor. Bize bu fırsatı tanıyan bağışçım Sanofi ve tüm 
bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Sınava hazırlandığım dönemde karşıma çıkan 
Anadolu Bursiyerleri Programı bana bambaşka bir 
dünyanın kapılarını açtı. Bu program, sınavın getirdiği 
sorunlarla boğuşurken bana, “Ben de yapabilirim!” 
dedirtti. Koç Üniversitesi, özgür düşünce ve araştırma 
ortamı, kendimi geliştirebileceğim birçok sosyal 
aktivite, yurtdışında eğitim ve alanının uzmanlarıyla 
tanışma gibi birçok imkân sağlıyor. Hayallerime 
ulaşmam için çıkmam gereken basamaklarda bana 
yol gösteriyor. Anadolu Bursiyerleri Programı ailesi 
sayesinde vazgeçmemeyi, herkesin eşit haklara 
sahip olabileceğini, sınırlarınızı aşmayı ve umut 
etmeyi öğreniyorsunuz. Programa destek veren 
bağışçılarımıza, bize bu fırsatı veren Koç Üniversitesi’ne, 
bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum ve 
Anadolu Bursiyerleri ailesinin daha da büyümesini, 
güçlenmesini diliyorum.

Roza Gök, Diyarbakır
Tıp
2019 Sanofi Bursiyeri

Rumeysa Nur Öz, Kastamonu  
Makine Mühendisliği
2019 Koç Holding Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencileri 
sınav puanlarıyla tanımlamak yerine onlara 
kendilerini ifade edebilmeleri için bir 
platform oluşturuyor.

Hayallerinizin hayal olarak kalmaması için 
Anadolu Bursiyerleri Programı burada, 
yeter ki siz adım atın.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra kendimi 
hayallerimden ödün vermek zorunda hissetmiştim 
ancak Anadolu Bursiyerleri Programı bana umut 
ışığı oldu. Bu program, öğrencileri sınav puanlarıyla 
tanımlamak yerine onlara kendilerini ifade edebilmeleri 
için bir platform oluşturuyor. Anadolu’nun birçok 
yerinde idealleri ve hayalleri olan fakat bunları 
gerçekleştirmek için gerekli imkânları bulamayan 
binlerce öğrenci var. Onlardan biri olarak adımlarımı 
atarken kararsız ve umutsuzdum fakat Anadolu 
Bursiyerleri ailesi sayesinde artık yalnız olmadığımın 
bilincindeyim. Anadolu Bursiyerleri Programı, her yıl 
artan bursiyer sayısıyla ait olmaktan gurur duyduğum 
bir aile. Geleceğe doğru önemli bir adım atarken 
Koç Üniversitesi’ne ve bağışçım Schneider Elektrik’e 
yanımda oldukları için çok teşekkür ederim.

Yolun başında benim için bir hayal olan Koç 
Üniversitesi’ni Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
kazandım. Kim bilebilirdi başvuruların bitimine az 
bir süre kala tanıştığım bu programla hayatımın 
değişeceğini? Şu an istediğim bölümü istediğim 
üniversitede okumanın keyfini yaşıyorum. Koç 
Üniversitesi bizi akademik olarak sınırlamıyor, her türlü 
konuda çeşitli imkânlar sunuyor, eminim sunmaya da 
devam edecek. Bunun için bağışçım ING Türkiye’ye 
teşekkür ederim. Sevgili Anadolu Bursiyeri adayı 
arkadaşlarım, bu fırsatlardan yararlanma şansı olacak 
bir sonraki kişi neden siz olmayasınız? Hayallerinizin 
hayal olarak kalmaması için Anadolu Bursiyerleri 
Programı burada, yeter ki siz adım atın.

Rüveyda Menevşe, Malatya  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 Schneider Elektrik Bursiyeri

Saadet Betül Sarıhan, Bursa  
Endüstri Mühendisliği
2019 ING Türkiye Bursiyeri



73

Anadolu Bursiyerleri Programı / 2019 Girişli Bursiyerlerimiz

Farklı bir dünyaya açılan Koç Üniversitesi’nin 
kapısından girdiğimde mesleğimde ve 
hayatımda çok yönlü olacağımı anlamıştım.

‘Bunca insan başarmışsa ben de 
başarabilirim, ben de hayallerimin 
üniversitesinde okuyabilirim.’ dedim ve 
başvurumu yaptım.

Geleceğim için en doğru kararı vermeye çalıştığım 
stresli dönemde Anadolu Bursiyerleri kataloğunu 
gördüm. Gençlere, onların yeteneklerine, gelecekte 
başarabileceklerine güvenen birilerinin olması bir umut 
ışığıydı. Koç Üniversitesi’nin olanaklarını keşfettikten 
sonra psikolojiye ve bilime olan merakımın bu okulda 
en doğru koşullarda şekilleneceğine ve dünyaya 
bir şeyler katabileceğime bir kez daha inandım. 
Farklı bir dünyaya açılan bu okulun kapısından 
girdiğimde mesleğimde ve hayatımda çok yönlü 
olacağımı anlamıştım. Buradaki kulüpler ve tanıştığım 
insanlar kendimi geliştirmeme katkı sağladılar. Bu 
serüvende benden desteğini esirgemeyen aileme ve 
öğretmenlerime, eğitim hayatımı en iyi koşullarda 
devam ettirmem için bana kocaman bir fırsat sunan 
bağışçıma teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı aynı lisede okuduğum 
arkadaşımdan duydum. Şu an çok saçma bulduğum 
bir önyargıyla, “Bunca kaliteli başvuru varken beni 
neden çağırsınlar ki?” diye düşünüp programı pek 
ciddiye almadım. Yaşadığım şehirde düzenlenen 
Anadolu Bursiyerleri Programı semineri içime umut 
ekti. “Bunca insan başarmışsa ben de başarabilirim, ben 
de hayallerimin üniversitesinde okuyabilirim.” dedim ve 
başvurumu yaptım. Bursiyer olduğumu öğrendiğimde 
yaşadığım inanılmaz mutluluğu unutamam. Koç 
Üniversitesi, kulüpleriyle ve düzenlediği etkinliklerle 
sosyal açıdan; kaliteli eğitim kadrosu ve vizyonuyla 
akademik olarak gelişmeme katkı sağlıyor. Gençlerin 
sadece sınavdan aldıkları puanlarla sıralanmaması 
gerektiğini, herkesin farklı yetenekleri olduğunu 
düşünen ve bunun için bir şeyler yapmaya çalışan 
herkese teşekkürler.

Sedanur Tutkun, Sivas
Psikoloji
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Sedat Aydın, Mardin  
Ekonomi
2019 Türkün Holding Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerlerine sağlanan imkânlarla 
ve özverili bir çalışmayla kendimi birçok 
alanda geliştireceğimden hiç şüphem yok.

Koç Üniversitesi, hayal kurarken hayallerimi 
yaşadığım bir dünya. Bu dünyada her geçen 
gün kendimi keşfetme fırsatı bulmanın 
mutluluğunu yaşıyorum.

Sınava hazırlanırken sevdiğim bir hocam aracılığıyla 
haberdar olduğum Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde eğitim hayatımda her şey daha ulaşılabilir 
oldu. Koç Üniversitesi’nde hayatımın en güzel günlerini 
geçireceğime eminim. Okulumuzda yabancı dile 
verilen önem bizi dünya vatandaşı olmaya hazırlıyor. 
Ayrıca öğrenci değişim programlarıyla henüz 
öğrenciyken yurtdışında eğitim alabilmemiz bize 
farklı bir deneyim yaşatıyor. Nitelikli eğitimin yanı sıra, 
sosyal olanaklar ve kulüplerin aktifliği de birçok konuda 
gelişmemizi salıyor. Anadolu Bursiyerlerine sağlanan 
imkânlarla ve özverili bir çalışmayla kendimi birçok 
alanda geliştireceğimden hiç şüphem yok. Bu yolda 
her zaman yanımda olan aileme, öğretmenlerime, 
bizden desteğini esirgemeyen Koç Üniversitesi’ne ve 
bağışçım ING Türkiye’ye teşekkür ediyorum.

Lisedeyken Koç Üniversitesi’ne yaptığım bir gezide 
tanıştım Anadolu Bursiyerleri Programı’yla. Bu okulda 
okuma fikri beni o kadar etkilemişti ki, “Ne olursa 
olsun burada okumalıyım, bunu başarmalıyım!” diye 
düşünmüştüm. Hayallerimi gerçekleştirebileceğim 
en doğru yerin burası olduğunu biliyordum. Sınav 
sonucumu öğrendiğimde bu hayalimden uzaklaştığımı 
düşündüm. Anadolu Bursiyerleri Programı, başarının 
sayılardan ibaret olmadığını görmemi ve kendime 
yeniden inanmamı sağladı. Koç Üniversitesi, hayal 
kurarken hayallerimi yaşadığım bir dünya. Bu dünyada 
her geçen gün kendimi keşfetme fırsatı bulmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. Bize inanan, hayallerimizi 
gerçekleşebilir kılan Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
ve bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Sedef Gündüz, Malatya  
Bilgisayar Mühendisliği
2019 ING Türkiye Bursiyeri

Sefa Nur Çolak, Trabzon  
Medya ve Görsel Sanatlar
2019 Başaran Yatırım Holding Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerliği, kocaman bir ailenin 
parçası olmak demek. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın bir parçası olmaktan gurur ve 
mutluluk duyuyorum.

Mezun olduğumda evrensel sahalarda yer 
bulabileceğimin farkındayım. İleride ben 
de bağışçı olarak gençleri hayalleriyle 
buluşturacağım.

Koç Üniversitesi, öğrencilerini hem akademik hem 
de sosyal anlamda 21. yüzyılın gerekliliklerine 
uygun şekilde yetiştiriyor. Multidisipliner çalışma 
ortamı, çok yönlü eğitimi, araştırmaya verdiği önem, 
akademisyenlerle iletişim ve öğrenciye verilen destek 
konusunda birçok üniversiteden ayrılıyor. Fakülte 
derslerimi alırken Çekirdek Program derslerini ve 
seçmeli dersler alabiliyor, orkestra çalışmalarına, 
laboratuvar çalışmalarına, kulüp ve spor etkinliklerine 
katılabiliyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı 
olmasaydı hayallerimi süsleyen bu okula gelemezdim. 
Anadolu Bursiyerliği, kocaman bir ailenin parçası olmak 
demek. Bu programın bir parçası olmaktan gurur 
ve mutluluk duyuyorum. Başta bağışçım Amerikan 
Hastanesi olmak üzere tüm bağışçılarımıza teşekkür 
ediyorum.

Lisedeyken en büyük hayalim kendini her alanda 
geliştirmiş bir mühendis olmaktı. Hayalimi 
gerçekleştireceğim okulun Koç Üniversitesi olduğunu 
biliyordum ancak sınavdan istediğim sonucu 
alamamıştım. Umutlarım tükenirken Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na yaptığım başvuru kabul 
edildi ve bursiyer olarak seçildim. Koç Üniversitesi 
ailesinin bir parçası olmakla sayısız imkân elde ettim. 
Akademik eğitimin yanında ilgi alanlarımı keşfetme 
fırsatı buldum. Kulüp etkinlikleri, seminerler ve sosyal 
sorumluluk projeleriyle kendime yeni bakış açıları 
kazandırıyorum. Mezun olduğumda evrensel sahalarda 
yer bulabileceğimin farkındayım. Bütün bunları 
mümkün kılan ve bana bambaşka bir hayatın kapılarını 
açan bağışçıma, programa başvurmamı sağlayan 
arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim. İleride ben 
de bağışçı olarak gençleri hayalleriyle buluşturacağım.

Selin Kolsuz, İzmir
Tıp
2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Sena Karadağ, Denizli  
Endüstri Mühendisliği
2019 Akfen Holding Bursiyeri
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Üniversite sadece ders görülen yer değil, 
hayat görüşünün oturduğu yerdir. Hayatımın 
bu dönemini Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde Koç Üniversitesi’nde geçireceğim.

Koç Üniversitesi, öğrenci odaklılığı ve eşsiz 
imkânları sayesinde hayallerimize giden 
yolda en büyük destekçimiz.

Koç Üniversitesi’nde okumak, istediğim alanda 
ilerleyebilmek için gereken özgür ortamı sundu 
bana. Hem bölümümde hem de edindiğim hobilerde 
kendimi geliştirmeme imkân sağladığı için farklı 
niteliklerimi ve ilgi duyabileceğim alanları da 
keşfetmemin yolunu açtı. Buradan aldığım eğitimin 
yanı sıra, kazanacağım vizyon da eminim ileride 
hayatımı yönlendirmede rehberim olacak. Üniversite 
sadece ders görülen yer değil, kişiliğin şekillendiği 
ve hayat görüşünün oturduğu yerdir. Hayatımın bu 
dönemini Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
Koç Üniversitesi’nde geçireceğim için hem bağışçıma 
hem de okuluma teşekkür ediyorum. Bana verilen bu 
fırsatlar sayesinde daha iyi bir gelecek için üstüme 
düşeni en iyi şekilde yapacağım.

Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitimde eşitlik ilkesine 
dayanarak her yıl onlarca genci bünyesine katıyor. 
Bu program sayesinde okuma fırsatı bulduğum Koç 
Üniversitesi; kaliteli eğitimi, çeşitli sosyal etkinlikleri, 
kulüp faaliyetleriyle bizi akademik yönden geliştirmekle 
kalmayıp nitelikli, çok yönlü, sosyal ve duyarlı bireyler 
olarak yetişmemize de olanak sağlıyor. Öğrenci 
odaklılığı ve eşsiz imkânları sayesinde hayallerimize 
giden yolda en büyük destekçimiz oluyor. Koç 
Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan gurur 
duyuyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nı hayata 
geçiren herkese ve bağışçılarımıza teşekkür ederim. 
Umarım eğitimde fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen 
Anadolu Bursiyerleri Programı her yıl ailesine birçok 
öğrenciyi ve bağışçıyı katmaya devam eder.

Seray Temür, Kütahya  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 Kros Otomotiv Bursiyeri

Serkan Berk Bilgiç, Hatay  
Bilgisayar Mühendisliği
2019 Huawei Bursiyeri
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Çok iyi bir eğitim alırken aynı zamanda 
içinde kendimi bulduğum, mutlu olduğum 
aktiviteleri yapmak bana her seferinde ‘İyi ki 
Koç Üniversitesi’ndeyim!’ dedirtiyor.

Başarılı işlere imza atmak ve geleceğe katkı 
sağlamak istiyorsanız Koç Üniversitesi sizin 
yeriniz.

Stresli bir sınav döneminde arkadaşım sayesinde 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. Başvuru 
yaparken hayatımın bu kadar hızlı değişeceğini tahmin 
etmiyordum. Koç Üniversitesi beni sınavla, kalıp 
bilgilerle ve süreyle değil, hedeflerimle, ideallerimle, 
içimdeki ışıkla değerlendirdi ve sunduğu imkânlarla 
eğitim konusunda sınırsız kapılar açtı, bu yolda 
istediğim kadar ilerleme fırsat verdi bana. Çok iyi bir 
eğitim alırken aynı zamanda içinde kendimi bulduğum, 
mutlu olduğum aktiviteleri yapmak bana her seferinde 
“İyi ki buradayım!” dedirtiyor. Umarım program her 
geçen sene daha da büyür ve Anadolu’nun dört 
bir yanından öğrencileri, içlerindeki cevheri ortaya 
çıkarmak için harika bir eğitim alma şansına kavuşturur.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Koç İlköğretim ve 
Ortaokulu’nda okumam, Koç Üniversitesi’nde okumayı 
hedeflememi sağladı. Eğitimde fırsat eşitliğini ön 
planda tutan Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
kazandığım Koç Üniversitesi; bilim, sanat, spor ve daha 
birçok dalda kendimi geliştirmeme olanak sağlıyor. 
Barışı ve bilimi ön planda tutarak sevgi ve saygı 
çerçevesinde bir gelecek kurmamıza destek oluyor. 
Fikirlerimi ve hayata bakış açımı geliştiren bu okulda 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde okuyorum. 
Başarılı işlere imza atmak ve geleceğe katkı sağlamak 
istiyorsanız Koç Üniversitesi sizin yeriniz. Bana bu yolda 
destek olan bağışçım BP’ye teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sevgi Apaydın, Giresun
Medya ve Görsel Sanatlar
2019 Ay Yapım Bursiyeri

Seyit Süleyman Tekin, Şırnak  
Bilgisayar Mühendisliği
2019 BP Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde kendimi bir aileye 
ait hissediyorum. Anadolu Bursiyerleriyle 
tanışmak, biriyle hemşehri olduğunu 
öğrenmek gibi.

Sınav sonucumuzdan ziyade kişiliğimizin, 
becerilerimizin, ilgi alanlarımızın, bölüme 
olan tutku ve isteğimizin değerli olduğunu 
görmek mutluluk verici.

Anadolu Bursiyerleri Programı, çok iyi işliyor ve tüm 
yönleriyle kusursuz. Bu programın içinde olmak bana 
güven ve huzur veriyor. Çünkü sizin yerinize tüm 
ayrıntılar düşünülüyor. Koç Üniversitesi’nde kendimi 
bir aileye ait hissediyorum. Anadolu Bursiyerleriyle 
tanışmak, biriyle hemşehri olduğunu öğrenmek gibi. 
Üniversite benim için bedenen ve ruhen gelişim yeri 
demek. Koç Üniversitesi’nde hangi alanda olursa 
olsun kendimi geliştirebileceğim imkânlar var; 
kulüpler, takımlar ve en kaliteli akademik kadroya 
ulaşabiliyorum. Bana tüm bu imkânlar verildiği için 
çok mutluyum. Umarım bu güzel programdan, Koç 
Üniversitesi’nde olmayı hak eden herkesin haberi olur.

Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’de başarının 
sadece bir sınav sonucuna bağlı olduğu algısını 
yıkıp yerine alternatif bir yaklaşım sunuyor. Sınav 
sonucumuzdan ziyade kişiliğimizin, sosyal zekâ ve 
becerilerimizin, ilgi alanlarımızın, bölüme olan tutku ve 
isteğimizin değerli olduğunu görmek mutluluk verici. 
Bu değerlerin ne kadar önemli olduğu konusunda 
farkındalık yarattıklarından dolayı programın hayata 
geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
iletiyorum. Sınav sonucuna göre değil, bireyin 
kendisinin seçilmesinin çok daha gurur verici 
olduğunun bilincinde biri olarak koşulları sağlayan 
tüm öğrencilerin Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmalarını öneririm.

Sude Yaşar, Karaman  
Makine Mühendisliği
2019 Arçelik Bursiyeri

Süleyman Can Ceylan, Hatay  
Psikoloji
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nin laboratuvarlarında 
kendimi teknik alanda geliştirirken 
kulüplerinde sosyal yanımı güçlendiriyorum.

Sınırlarımın sadece sınav sonuçlarımla 
değil; azmim, hedeflerim ve ideallerimle 
sınırsızlığa kavuşacağını anladım.

Her insanın hayatında bir dönüm noktası vardır. 
Benim hayatımda birden fazla dönüm noktası oldu. 
Darüşşafaka ile hayatım çok farklı bir boyut kazandı, 
hatta Darüşşafaka “ben” olmamı sağladı. Sanattan 
spora, bilimden teknolojiye kadar birçok alana yönelip 
kendimi geliştirebildim. Lise hayatım boyunca robotikle 
ilgilenip okulumu ve ülkemi yurtdışında temsil etme 
imkânı buldum. Şimdi, lise hayatım boyunca hayalini 
kurduğum Koç Üniversitesi’ndeyim. Bu okulun 
laboratuvarlarında kendimi teknik alanda geliştirirken 
kulüplerinde sosyal yanımı güçlendiriyorum. 
Üniversitedeki ilk ayımda robotik ve yapay zekâ 
alanında faaliyet gösterecek AIRS öğrenci topluluğunun 
kurucu üyeleri arasında yer alma mutluluğunu 
yaşadım. Programa destek veren, bu program için 
uğraşan herkese teşekkür ediyorum.

“Hayallerim ne kadar sınırsızsa imkânlarım o kadar 
sınırlı.” cümlesi Anadolu Bursiyerleri Programı’nda 
başvuruma eklediğim notlardandı. Koç Üniversitesi’nin 
hayallerimdeki üniversite olmasının yanı sıra, 
okumak istediğim bölümün sadece bu okulda 
olduğunu bilmek de burada eğitim almak istememin 
sebeplerindendi. Sınırlarımın sadece sınav sonuçlarımla 
değil; azmim, hedeflerim ve ideallerimle sınırsızlığa 
kavuşacağını Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na 
çağrıldığımda anladım. Dolu dolu geçen, heyecandan 
ve mutluluktan mest olduğum üç günün ardından 
Sivas’a döndüğümde ve programa kabul edildiğimi 
öğrendiğimde yaşadığım sevinci kelimelere 
dökemem. Sınırları ortadan kaldıran bu programa ve 
bağışçılarımıza teşekkür ediyor, sınırları kaldırmak 
için üzerime düşen görevi yerine getireceğim sözünü 
veriyorum. 

Şeyhmus Aca, Mardin
Makine Mühendisliği
2019 Parsan Bursiyeri

Şeymanur Hanım Taştan, Sivas  
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
2019 Mezunlar Bursiyeri (Deutsche Bank Çalışanları)
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Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
kendimi derinliklerime kadar keşfediyorum. 
Şimdi gerçekten anlıyorum ki ‘hayatımı 
değiştirecek’ asıl şey bu program.

Koç Üniversitesi ilgi alanlarımı geliştirip 
üzerine yeni şeyler ekleyebileceğim, her 
bölümle ilgili fikir edinebileceğim sınırları 
olmayan bir okul.

Yıllarca, “hayatımı değiştirecek” o sınava hazırlandım. 
Çalıştım, sınav yaklaştı, streslendim, bunaldım... Derece 
beklerken gelen sonuçlar karşısında yıkılmıştım. 
Gereğinden fazla çalışmıştım, baskısı ve maliyeti 
yüzünden ikinci kez hazırlanma fikrini silmiştim 
aklımdan. Şimdi ne yapacaktım? İstemediğim bir 
okula, ücretini karşılayamayacağım özel üniversitelere 
mi gidecektim? Tam bu karmaşanın ortasında bir 
telefon geldi. Artık bir Anadolu Bursiyeriydim! Şimdi 
Koç Üniversitesi beni tam donanımlı biri yapmak için 
birçok imkân sunuyor. Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde kendimi derinliklerime kadar keşfediyorum. 
Şimdi gerçekten anlıyorum ki “hayatımı değiştirecek” 
asıl şey bu program. Bizlere bu imkânı sağlayan 
bağışçılarımıza ne kadar teşekkür etsem az.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olmak en 
büyük hayalimdi. Bunun için bazı şeylerden fedakârlık 
edip sınava çok çalıştım. Fakat hedeflediğim ve birçok 
güzel şeyin başlangıcı olacağına inandığım Koç 
Üniversitesi’ne girmek için puanımın yetmediğini 
öğrendim. Umutlarım tükenirken gelen telefonla 
Anadolu Bursiyeri olarak kabul edildiğimi öğrenmek 
tarifsiz bir histi. Koç Üniversitesi ilgi alanlarımı 
geliştirip üzerine yeni şeyler ekleyebileceğim, kulüpleri 
sayesinde her bölümle ilgili fikir edinebileceğim ve 
okulu bitirince hukuk fakültesi mezunu bir bireyden 
çok daha fazlası olacağıma inandığım sınırları olmayan 
bir okul. Bize bu fırsatı veren, geleceğimize umut olan 
Koç Üniversitesi ailesine ve bağışçılarımıza teşekkür 
ederim.

Taha Yasin Erel, Bayburt  
Bilgisayar Mühendisliği
2019 Odelo Bursiyeri

Tuğçe Polat, İzmir  
Hukuk
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nin kampüsü aynı anda hem 
öğrenim hem eğlence hem de bir yaşam alanı 
olmak üzere tasarlanmış.

Ruhu besleyen sanatın, fiziği sağlam tutan 
sporun da önem teşkil ettiği Anadolu 
Bursiyerleri Programı, eğitimde gerçek 
adalettir.

“Hayat güzelliklerini umutsuz olduğun anda sunar.” 
demişti abim. “Ümidim kalmadı.” dedikten 10 dakika 
sonra mülakata çağrıldığımda bunun doğru olduğuna 
inandım. Anadolu Bursiyerleri Programı yalnızca eğitim 
değil, yeni bir yaşam sunuyor. Yapabileceklerimizi 
keşfetmek ve yaptıklarımızı geliştirmek için önümüze 
oldukça geniş imkânlar seriliyor. Koç Üniversitesi’nin 
kampüsü aynı anda hem öğrenim hem eğlence hem 
de bir yaşam alanı olmak üzere tasarlanmış. Ders çıkışı 
öğretim görevlileriyle derste kafamıza takılan sorular 
ya da başka konular hakkında sohbet edebilmemiz 
beni çok mutlu ediyor. Yalnızca eğitimde fırsat eşitliğini 
değil, her alanda eşitliği ve gelişimi savunan bu okulda 
okuma imkânı sunan bağışçım Tofaş’a teşekkür 
ediyorum.

Hayaller gerçekleştirilmek için vardır, diyerek 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurdum. Koç 
Üniversitesi’nde tam burslu okumak, yaptığım 
dereceye rağmen imkânsızdı. Ta ki Anadolu Bursiyerleri 
ailesine katılana dek. Tek kıstası sayısal zekâ olmayan, 
insanın vizyon sahibi olmasının, ruhu besleyen 
sanatın, fiziği sağlam tutan sporun da önem teşkil 
ettiği bu program, eğitimde gerçek adalettir. Her şey 
önümüze koyulanlardan ibaret değil, eklemeyi ve 
ayıklamayı da bilmemiz gerek. İmzamızı attığımız, 
göğsümüzü gererek, “Evet, o benim!” diyebileceğimiz 
başarılarımız olmalı. Anadolu Bursiyerleri Programı tüm 
bu düşüncelerime ses oldu. Biz odunlarımızı topladık, 
Anadolu Bursiyerleri Programı ateşimizi yaktı şimdi sıra 
o ateşten faydalanabilmekte…

Tuğra Demirel, Niğde
Bilgisayar Mühendisliği
2019 Tofaş Bursiyeri

Tuğrul Berk Çınar, Antalya  
Tıp
2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
Anadolu’daki, fırsat eşitsizliğinden mağdur 
öğrencilerin elinden nasıl tuttuğunu 
öğrenmek beni çok heyecanlandırdı.

Koç Üniversitesi’nde şimdiye kadar 
geçirdiğim süre, ‘İyi ki Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurmuşum.’ diye 
düşündürüyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bir arkadaşım 
sayesinde haberdar oldum. Programın, Anadolu’nun 
dört bir yanında fırsat eşitsizliğinden mağdur 
öğrencilerin elinden nasıl tuttuğunu öğrenmek beni 
çok heyecanlandırdı. Benim için bir hayalden ibaret 
olan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi dokunulabilecek 
kadar yakın göründü. Programa kabul edildiğime 
dair aldığım telefon hayatımı baştan sona değiştirdi. 
Şimdi Koç Üniversitesi’nin sunduğu birçok imkândan 
faydalanabiliyor, ilgimi çeken seminerlere katılabiliyor, 
arkadaşlarımla yaptığım verimli sohbetler sayesinde 
fevkalade günler geçirebiliyorum. Hayatımın en 
mutlu günlerini Koç Üniversitesi’nin kampüslerinde 
yaşıyorum. Bağışçım Türkün Holding’e ve bursiyer 
dostlarımın yüzünü güldüren tüm bağışçılarımıza 
teşekkür ediyorum.

Sınava hazırlandığım son senenin Ocak ayında 
üniversite hedefim belliydi. “Beş sene boyunca 
Koç Üniversitesi’nde olmak istiyorum.” diyordum. 
Sınav sonuçları açıklandığında ve puanımın yeterli 
olmadığını gördüğümde gerçekten çok üzülmüştüm. 
Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na davet 
aldığımda yaşadığım heyecan bütün üzüntümü 
unutturmuştu. “Aramıza hoş geldin!” cümlesiyle Koç 
Üniversitesi maceram başladı. Okulda şimdiye kadar 
geçirdiğim süre, “İyi ki Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmuşum.” diye düşündürüyor. Bana kalırsa herkes 
bu programa başvurmalı. Hayallerimi gerçekleştirmek 
için çıktığım bu meşakkatli yolda bana destek olan 
bağışçıma teşekkür ediyorum.

Türkan Tayuk, Aydın  
Hukuk
2019 Türkün Holding Bursiyeri

Veysel Çamursoy, Eskişehir  
Makine Mühendisliği
2019 Mikropor Bursiyeri
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Koç Üniversitesi, Türkiye’nin dört bir yanında 
eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve benim gibi 
insanların hayatlarını değiştirmek için bir 
arayışta.

Büyük amaçlarınız varsa ve Koç 
Üniversitesi’nde okumak istiyorsanız 
seçilecek Anadolu Bursiyerlerinden biri 
neden siz olmayasınız?

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 11. sınıfta katıldığım 
Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’nda 
öğrenmiştim. Başvurular açılır açılmaz hemen 
başvuracağız, diye arkadaşlarımla sözleşmiştik. 
Kendime durmadan, “O kadar kişinin içinden ben 
seçilir miyim?” sorusunu soruyordum. Başvuru 
sürecinde anladım ki bu seçilme-seçilmeme değil, bir 
arayış meselesi. Koç Üniversitesi, Türkiye’nin dört bir 
yanında eğitimde yeni fırsatlar yaratmak, eşitsizlikleri 
ortadan kaldırmak ve benim gibi insanların hayatlarını 
değiştirmek için bir arayışta. Kısa sürede hayatımın 
bu denli değişeceğini, bu kadar yeni şeyin hayatımın 
bir parçası olacağını tahmin edemezdim. Sen de bu 
hayatın parçası olmak, hayallerine doğru koşmak ve bu 
arayışta yer almak istiyorsan Koç Üniversitesi tam sana 
göre!

En büyük hayalim iyi bir araştırmacı hekim olmaktı. 
Bunu gerçekleştirebilmek için iyi bir eğitimin yanında 
araştırmaya önem veren bir okulda okumam 
gerektiğini anladığımda bana en uygun yerin Koç 
Üniversitesi olduğuna karar verdim. Okulu araştırırken 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. Bursiyer 
olarak kabul edildiğimde hayallerime biraz daha 
yaklaştığıma inandım. Katıldığım kulüplerle ve Çekirdek 
Program sayesinde, Koç Üniversitesi’nden sadece tıp 
alanında bilgisi olan bir doktor değil, aynı zamanda 
birçok konuda donanımlı hale gelerek ayrılacağım 
inancındayım. Bana bu imkânı sağlayan Anadolu 
Bursiyerleri Programı emektarlarına teşekkür ederim. 
Büyük amaçlarınız varsa ve Koç Üniversitesi’nde 
okumak istiyorsanız seçilecek Anadolu Bursiyerlerinden 
biri neden siz olmayasınız?

Vural Aktaş, Kocaeli
Fizik
2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Yasemin Kadandır, Şırnak  
Tıp
2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Türkiye’de, eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 
başlatılmış Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
bir parçası olduğum için kendimle gurur 
duyuyorum.

Koç Üniversitesi’nin, tek yönlü 
olmadığımızın farkındalığıyla sunduğu 
çift anadal programı sayesinde kendimizi 
keşfedebiliyoruz.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde, 
Darüşşafaka’dan sonra hayatımın ikinci dönüm 
noktasını yaşıyorum. Koç Üniversitesi’nde olmak, 
geleceğe daha emin ve güvenli bakmamı sağlıyor. 
Burada olmaktan çok mutluyum ve bana verilen 
emeğin karşılığını en iyi şekilde vereceğimden 
eminim. Şartları sağlayan tüm öğrencilere programa 
katılmalarını öneriyorum. Benim yaşadığım deneyimi 
onların da yaşamasını canıgönülden istiyorum. 
Türkiye’de, eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla 
başlatılmış Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir 
parçası olduğum için kendimle gurur duyuyorum. 
Bağışçılarımıza ve bana bu imkânları sağlayan herkese 
teşekkür ederim. Sayenizde hayallerime inancım arttı, 
ülkeme yararlı olabilmek için kendimi daha yeterli 
görüyorum.

Koç Üniversitesi, öğrenmeyi öğrenmeye başladığım yer. 
Buraya geldiğimde gerçekten bir şeyleri öğrenmeye, 
“Neden?” sorusunun cevabını almaya başladım. 
Derslerin bizim sorularımız üzerinden gitmesi ve her 
sorunun değerli bulunması beni buraya ait hissettiriyor. 
Bizim de parçası olabileceğimiz araştırmalarıyla bir 
üniversite tanımına uyan ve öğrenmenin sadece 
derste olmadığı, öğretim görevlileriyle bire bir iletişim 
kurabildiğimiz ender kurumlardan. Koç Üniversitesi, 
değişen dünyaya her anlamda adaptasyon için 
donanımlı hale gelmemizi hedefliyor. Akademik ve 
sosyal olarak deneyimleyebileceğimiz pek çok fırsat var. 
İnsanların tek yönlü olmadığının farkındalığıyla sunulan 
çift anadal programıyla da kendimizi keşfedebiliyoruz.

Yasemin Yur, Sakarya  
Ekonomi
2019 Tüyap Bursiyeri

Yiğit Fatih Çakıllı, İstanbul  
Fizik
2019 Türkiye İş Bankası Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde aldığım mükemmel 
eğitimin yanında katılma fırsatı bulduğum 
kulüpleri ve sosyal aktiviteleri sayesinde bir 
an bile boş kalmıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
hayallerim var olacak, artık hayatımın 
senaryosunu düzensiz düzen değil, ben 
yazacağım.

Üniversite sınavına hazırlanırken tek amacım Koç 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü 
kazanmaktı. Başka bir alternatif düşünmemiştim. 
Sınavdan sonra, rehber öğretmenimin önerisiyle 
başvurduğum Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
kabul aldığımı öğrendim. Şimdi hayalimdeki 
üniversitedeyim. Aldığım mükemmel eğitimin 
yanında, katılma fırsatı bulduğum kulüpleri ve sosyal 
aktiviteleri sayesinde bir an bile boş vakit bulamadığım 
mükemmel bir okuldayım. Bunların yanı sıra, katıldığım 
seminerlerde hem üniversite hem de iş hayatıyla ilgili 
bilgi edinmeye başladım. Bu imkânları sunduğu için 
Koç Üniversitesi’ne ve bağışçım Küçükçalık’a teşekkür 
ediyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’na her 
öğrencinin başvurmasını ve şansını denemesini bir 
Anadolu Bursiyeri olarak kesinlikle tavsiye ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı Türkiye’de fırsat eşitliği 
yaratacak bir hikâyeyle başladığı yolda kocaman 
bir aile oldu ve olmaya devam ediyor. Bu ailenin bir 
parçası olmak, hayatımda gurur duyduğum en önemli 
şeylerden biri. Çünkü hayatımın yönünü belirleyecek 
sınava girip iyi bir sonuç almama rağmen sistem 
yüzünden ideallerimden vazgeçmek beni korkuturken 
“Böyle olmak zorunda değil!” dedi Anadolu Bursiyerleri 
Programı. Bu program sayesinde hayallerim var olacak, 
artık hayatımın senaryosunu düzensiz düzen değil, ben 
yazacağım. Bağışçım Ay Yapım’a ve tüm bağışçılarımıza 
teşekkür ederim. Onlar var olduğu için hayallerimiz, 
geleceğimiz var; bağışçılarımız var olduğu için 
onlarca hayat değişiyor ve gelecekte yüzlercesi daha 
değişecek.

Yusuf Büzüt, Mersin
Bilgisayar Mühendisliği
2019 Küçükçalık Şirketler Grubu Bursiyeri

Yusuf Demir, Erzurum  
Medya ve Görsel Sanatlar
2019 Ay Yapım Bursiyeri
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Bağışçılarımıza, hem Türkiye’nin hem 
de dünyanın geleceği için en doğru 
yatırımlardan birini yaptıklarını gönül 
rahatlığıyla söyleyebilirim.

Lise hayatım boyunca meslek seçimi konusunda 
endişeli ve kararsızdım. Kendimi ve yeteneklerimi 
tek bir alanda sınırlandırmak istemiyor, ne 
yapacağımı da bilemiyordum. Sınav sürecinde 
ümidimi kaybetmek üzereyken Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla karşılaştım. Başvuru sürecinde 
kendimden oldukça emindim. Bursiyer olduğumu 
öğrenince tüm endişelerim yerini heyecana bıraktı. 
Koç Üniversitesi’nin akademik ve sosyal olanakları 
kendimi ve yeteneklerimi ifade etmem için ideal 
ortamı yaratıyor, beni geleceğe hazırlamakla kalmayıp 
geleceğe yön vermek için eğitiyor. Bağışçılarımıza, 
hem Türkiye’nin hem de dünyanın geleceği için en 
doğru yatırımlardan birini yaptıklarını gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
gittikçe kuvvetlenmesini ve geleceğe ışık yaratma 
konusunda diğer kuruluşlara örnek olmasını diliyorum.

Yusuf Hüseyin Berrak, Hatay  
Tıp
2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Bizi Koç Üniversitesi’nin nitelikli 
eğitimiyle buluşturan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na kendine inanan herkes 
başvurmalı.

Koç Üniversitesi’nde okumak benim için gerçekleşmesi 
zor bir hayaldi . Ta ki Anadolu Bursiyerleri 
Programı’ndan haberdar olana kadar. Bu programı 
rehberlik öğretmenim sayesinde öğrendim. En ince 
ayrıntılarına kadar düşünülen ve öğrencileri her 
açıdan destekleyen bu programa kabul edildiğimi 
duyunca, heyecanı ve mutluluğu zirvelerde yaşadım. 
Küçüklüğümden beri istediğim bölümü Türkiye’nin 
en iyi üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi’nde 
okuyacaktım. Koç Üniversitesi’nde en iyi şekilde eğitim 
alacağım bir okulla, sosyalleşebileceğim donanımlı 
bir çevreyle ve her yönden kendimi geliştirebileceğim 
çeşitli imkânlarla karşılaştım. Eğitimde fırsat eşitsizliğine 
karşı çıkan ve Anadolu’nun başarılı gençlerini Koç 
Üniversitesi’nin nitelikli eğitimiyle buluşturan bu 
programa kendine inanan herkesin başvurmasını 
öneririm.

Zülfüye Ayva, Konya  
Hukuk
2019 Garanti BBVA Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, hedeflediğim hayallere yaratılabilecek fırsatlarla 
aslında ne kadar kolay ulaşılabileceğini gösterdi bana. İstediğim bölümü, alanında en 
iyi hocalardan ders alarak ve Koç Üniversitesi’ndeki sayısız imkândan faydalanarak 
okumak, bu programın bana sağladığı en özel ayrıcalık. Yeni bursiyerlere, onları çok 
güzel yılların beklediğini söylemek isterim. Hayatımızı kaliteli eğitimle değiştirerek 
bize paha biçilemez bir fırsat verdikleri için bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Abdullah Bozdaş, İstanbul 
Hukuk / 2015 Tüyap Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatımı tümüyle değiştirdi. Kilometrelerce alınan yol, 
sadece bir adımla başlar ve biz ilk adımı Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurarak 
yapıyoruz. Bu nedenle bu satırları okuyanların hayatlarını bu denli değiştirebilmek için 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmaları gerektiğini düşünüyorum. Bizim bu 
programdan faydalanmamızı sağlayan, maddi ve manevi desteklerini hiç esirgemeyen 
bağışçılarımız bize sadece burs vermekle kalmıyor, bizi ailelerinden bir birey gibi 
görüyorlar.

Adil Murat Çetinkaya, Antalya  
Makine Mühendisliği / 2015 Özsüt Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla matematik öğretmenim Emre Tetiker sayesinde 
tanıştım. Bu program hayalini kurduğum Koç Üniversitesi’ne girmemi sağlayarak hem 
akademik hem de sosyal açıdan farklı biri olmama olanak tanıdı. Koç Üniversitesi 
ailesinin bir parçası olmak isteyenlere önerim, kendilerini sosyal açıdan da 
geliştirmeleri ve bursiyerliği hak ettiklerini gösterebilecek donanıma ulaşmaları. Bir 
gün bize burs verenler gibi bir bağışçı olacağım sözünü şimdiden vermek istiyorum. 

Abdullah Metehan Öztürk, Sivas   
İşletme / 2018 Caffé Nero Bursiyeri

Adile Çidem, Antalya   
İşletme / 2018 Redbull Bursiyeri 

Sınav sonucum istediğim gibi gelmediğinde hedeflerime ulaşabilmek için yeni yollar 
ararken rehber öğretmenim sayesinde Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. 
Mülakatlara çağrıldığımda Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim üç günde hayatıma 
inanılmaz insanlar sığdırdım. Bu okulda gerçekten özgür olduğumu hissediyorum ve 
kendimi her anlamda geliştirebileceğime inanıyorum. Yüzlerce öğrencinin yolunun 
ışığı olan bu programın yaratıcılarına ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim. 
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Koç Üniversitesi; sanattan bilime, spordan siyasete kadar her alanda öğrencilerine 
çok büyük bir katkı sağlıyor. Bu okulda okuyor olmanın, bizi her zaman bir adım 
öne taşıdığına inanıyorum. Koç Üniversitesi’nde okumak, barışı ve bilimi ön planda 
tutarak sevgi ve saygının yer ettiği bir topluma dair umudumuzu canlı tutuyor. 
Ülkemizdeki eğitim sistemini göz önünde bulundurunca bu nitelikteki programların 
yaygınlaştırılmasının eğitimde fırsat eşitliği için büyük katkı sağlayacağını 
düşünüyorum.

Koç Üniversitesi, öğrencilerini hayata ve iş hayatına hazırlamak için oldukça kaliteli 
bir eğitim veriyor. Değerli akademisyenlerimiz ilk günden itibaren sahip oldukları 
bilgi birikimlerini ve tecrübelerini paylaşarak bize yol gösteriyorlar. Bu sayede 
ileride iş yaşamında nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda fikir sahibi oluyoruz. 
Parlak öğrencilerin bu imkânlardan yararlanmaları için Anadolu Bursiyerleri 
Programı başarıyla sürdürülüyor. Koç Üniversitesi’ni hedefleyen herkese programa 
başvurmalarını tavsiye ediyorum.

Ahmet Al, Şırnak  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2014 Turcas Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan rehber öğretmenim Mustafa Urhan vasıtasıyla 
haberdar oldum. Başvuru aşamasında hem program hem de Koç Üniversitesi hakkında 
detaylı bilgi edindim. Koç Üniversitesi’nin kalıplara sıkıştırılmamış, öğrencinin kendine 
göre yönlendirebildiği disiplinlerarası eğitim sistemi, benim için önemli bir etkendi. 
Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitimde fırsat eşitsizliği karşısında atılmış önemli bir 
adım, ülkemizin geleceği için bunun gibi projelerin artmasını ümit ediyorum. 

Ahmet Emin Battal, Bayburt  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Doğan Holding Bursiyeri

Ahmet Fikret Türe, Bursa  
Makine Mühendisliği / 2016 Tofaş Bursiyeri

Ahmet Furkan Özkan, Adana  
Makine Mühendisliği / 2016 Güriş Bursiyeri

Koç Üniversitesi, bana kaliteli derslerin yanı sıra, çok renkli ve güzel bir sosyal hayat 
sunuyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’na dahil olduğumdan bu yana hem sosyal hem 
de akademik açıdan geliştiğim için çok mutluyum. Bu program sayesinde iletişime 
geçtiğimiz kişiler, yeni fikirler kazanmamızı sağlıyor ve her geçen gün vizyonumuz 
daha da genişliyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, ülkemizin her daim ihtiyaç duyduğu 
eğitimi, Türkiye’yi hak ettiği mertebelere çıkaracak genç beyinlere sunuyor ve bizi 
hayata hazırlıyor.
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Anadolu Bursiyerleri Programı beni belki de hiç tanışamayacağım önemli insanlarla 
tanıştırdı, onlardan bir şeyler öğrenmemi sağladı, samimiyetlerini hissedebileceğim 
arkadaşlıklar edinmeme yardımcı oldu. En önemlisi de Koç Üniversitesi’nde gelecek 
hayallerimi gerçekleştirmem için bana destek oldu. Bağışçım DenizBank benimle 
çok ilgileniyor ve iletişimini hiç kesmiyor. Eminim yeni bursiyerler de benim gibi 
hem bağışçılarının onlara sağladığı ayrıcalıklardan yararlanacak hem de Koç 
Üniversitesi’nde okudukları ve Anadolu Bursiyeri oldukları için kendilerini özel 
hissedeceklerdir.

Ahmet Onur Daşdemir, Balıkesir 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2016 DenizBank Bursiyeri

Koç Üniversitesi’ne adım attığım günden beri her an fırsatlarla karşılaşıyorum. Bu 
okuldaki araştırma merkezlerinde çalışma olanağının yanında, bağışçım ve okulumuz 
sayesine bulduğum staj imkânlarıyla neyi isteyip istemediğimi gözlemleme fırsatı 
yakaladım. Bursiyerlerin, Koç Üniversitesi’nde okudukları için Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın kıymetini bilmeleri ve buradaki her anı değerlendirmeleri gerektiğini 
düşünüyorum. İnanıyorum ki bu program daha da büyüyecek ve birçok gencin 
hayatına dokunacak.

Ahmet Talha Mendeş, Kütahya  
İşletme / 2014 Atasay Kuyumculuk Bursiyeri

Koç Üniversitesi’yle tanıştığımda hayallerimin gerçekleşebileceği en uygun okul 
olduğunu anlamıştım. Çünkü kendini farklı alanlarda geliştirmiş nitelikli bir bilgisayar 
mühendisi olmak istiyordum. Bu okulu tam burslu kazanmam için gereken puanı 
alabilmem çok zordu. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı, 
hayallerime ulaşabilmem için sadece sınavdan yüksek bir puan almam gerekmediğini 
bana gösterdi. Şu an Koç Üniversitesi’nde kendimi istediğim her alanda geliştirme 
imkânına sahibim.

Ahmet Talha Akgül, Malatya   
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Kanat Boya Bursiyeri

Ali Akkurt, Tokat   
Ekonomi / 2016 Anonim Şahsi Bağışçı Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı ve Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitim, hayatımı 
oldukça güzel ve parlak bir gelecek doğrultusunda değiştirdi. Okulumun sunduğu pek 
çok imkândan yararlanıyorum. Anadolu Bursiyeri olmak isteyenlere, bu program için 
kararlılığın, çalışkanlığın ve azimliliğin büyük önem taşıdığını hatırlatmak istiyorum. 
Sağladıkları maddi katkılar ve bize geleceğe dair öneriler verdikleri için bağışçılarımıza 
çok teşekkür ediyorum.     
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Stresli bir süreçte tanıştığım Anadolu Bursiyerleri Programı, zifiri karanlıkta izlemem 
gereken yolu gösteren bir ışık huzmesiydi. Bu programın bir bursun ötesinde 
olduğunu ve “bir aile oluşturmak” fikrinden yola çıktığını bursiyerlerle konuştuğumda 
anladım. Bu rengarenk çiçek bahçesinin bir parçası olmanın gururuyla öğrenim 
hayatıma devam ediyorum. Canıgönülden isterim ki bu çiçek bahçesi büyüyebildiği 
kadar büyüsün.

İnsan hayatına dokunma isteğim sayesinde tıp okumaya karar verdim. Araştırmaları 
yakından takip edebileceğim ve disiplinlerarası çalışabileceğim en uygun yer Koç 
Üniversitesi’ydi. Sınavdan istediğim sonucu alamasam da Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde hayallerimden kopmadım. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
fırsat eşitsizliği nedeniyle hayallerinden vazgeçmek zorunda kalan birçok gence 
umut oluyor. Umarım daha fazla bağışçı bu programa destek olarak daha çok genci 
hayallerine bağlar.

Ali Boran Gazel, İzmir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Aygaz Bursiyeri

Kendimi her konuda geliştirebileceğim Koç Üniversitesi’nin ortamında bulunduğum 
için çok mutluyum. Hayatıma, kısıtlamalar olmadan istediğim gibi yön verebiliyorum. 
Bursiyer adaylarına önerim, kendilerine her alanda bir şeyler katmaları ve kendilerini bir 
üst seviyeye çıkarabilecekleri yeteneklerini keşfetmeleri. Koç Üniversitesi’nde fırsatlarla 
çepeçevre kuşatılmış durumdayız. Koç Üniversitesi’nin ve Anadolu Bursiyerleri ailesinin 
bir parçası olmak gurur verici. 

Ali Fuat Saçıntı, Bursa  
Endüstri Mühendisliği / 2018 Tofaş Bursiyeri

Ali Mutlu, Hatay  
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Ali Sertan Yaka, Mersin  
Endüstri Mühendisliği / 2015 Deloitte Eğitim Vakfı Bursiyeri

Üniversite yıllarımı Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde 
dolu dolu yaşıyorum. Koç Üniversitesi’nin olanaklarından yararlanarak edindiğim her 
kazanımı gelecekte hayalini kurduğum ilerlemelere katkı sağlamak için kullanacağım. 
Anadolu Bursiyerleri Programı, imkânı kısıtlı olan öğrencilerin gelecekle ilgili en büyük 
hayallerine ulaşabilmelerini sağlayan sihirli bir kapı. Bu kapıdan geçen öğrencilerin, 
imkânları doğru bir şekilde değerlendirdiklerinde dünyada etkili olamayacakları bir yer 
bulunmadığını düşünüyorum.
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nı hayalim olan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 
araştırırken keşfettim. Bu program, karanlıkta kalana tünelin sonundaki ışığı gösteriyor. 
Bana da Koç Üniversitesi’ni kazanamayacağımı düşündüğümde çıkış kapısı oldu. Koç 
Üniversitesi, çok yönlülüğü desteklerken bir yandan da dünya vatandaşı olmamızı 
sağlıyor. Bu dünyada hâlâ iyi insanların ve umudun olduğunu görmek isteyenler bu 
programa başvurmalı. Bu programın gençlere geceden sonra güneşin doğacağını 
gösterecek daha çok bağışçıya ihtiyacı var.

Alihan Dursun, Samsun 
Tıp / 2018 Sayın Ali H. Üstay Bursiyeri

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlatılan Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
Koç Üniversitesi’nde okuyorum. Bu okulda yararlanmaya vaktinizin olmadığı 
kadar aktiviteyle karşılaşıyorsunuz. Sizi sadece laboratuvarlara, amfilere, sınıflara 
tıkmayan bir eğitim sistemi benimsenmiş burada. Öğrenci kulüpleri sizi geleceğe 
hazırlamak için sürekli çaba içinde. Umarım bu program uzun yıllar boyunca, daha da 
genişleyerek devam eder ve nice gencin hayatını bambaşka boyutlara taşır.

Alper Kılınç, Bursa  
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Eker Bursiyeri

Lise hayatım boyunca bir yandan derslere diğer yandan bilgisayar olimpiyatlarına 
çalıştım. Ancak böyle bir ortamda üniversite sınavına hazırlanmak kolay değildi. 
Lisedeyken okul gezisiyle gittiğimiz Koç Üniversitesi’nde haberdar olduğum Anadolu 
Bursiyerleri Programı motivasyonumu artırdı. Bu program sadece benim değil, 
Anadolu’nun her yerinden birçok gencin hayallerinin gerçek olmasını sağlıyor, en iyi 
yatırımın insana yapıldığını bilenlerle işbirliği yaparak eğitimde fırsat eşitliğinin önünü 
açıyor.

Alp Özaslan, Aydın   
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Rolls-Royce Bursiyeri

Alperen Coşkun, Samsun   
Psikoloji / 2017 Tavuk Dünyası Bursiyeri

Koç Üniversitesi, sunduğu eğitim ve fırsatlarla üst düzey bir okul. Özellikle Anadolu 
Bursiyeri olarak bu okuldaysanız sizden daha şanslısı yok! Burada herkes güler yüzlü 
ve size yardım etmek için can atıyor. Her sorununuzla ilgileniliyor ve bu sorunlara 
çözüm aranıyor. Kendinizi asla yalnız hissetmiyorsunuz. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
eğitimde fırsat eşitliği sunmaya çalışıyor ve çoğu öğrencinin hayallerine ulaşmasına 
yardım ediyor.
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Koç Üniversitesi’nde bursiyer olarak eğitim gören bir arkadaşımdan Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nı öğrendim ve vakit kaybetmeden başvurumu yaptım. 
Programa kabul edildiğimi öğrendiğimde yaşadığım sevinci anlatamam. Bu program 
bana Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde, Koç Üniversitesi’nde eğitim görme 
imkânı sağlıyor. Ayrıca Anadolu’nun dört bir yanında gelecek vadeden gençlere 
ülkemizi daha iyi yerlere taşımaları için fırsat veriyor. 

Çocukluk hayalime giden yolda en büyük dönüm noktası, Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde eğitim hayatıma başladığım an. Yeni bursiyer 
arkadaşlarıma, bu programın getirilerinin bilincinde olmalarını ve Koç Üniversitesi’nin 
güzide imkânlarından faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Bu güzel programın etkili 
bir şekilde devam etmesi için büyük bir çaba gösteren herkese minnettar olduğumu 
söylemek istiyorum.

Alperen Çanakcı, Konya  
Ekonomi / 2018 AXA Sigorta Bursiyeri

Koç Üniversitesi’ne hayallerimi gerçekleştirmek için gelmiştim; bu yolda çok 
kararlı adımlar atmaya başladım. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç 
Üniversitesi’nde okumak bana çok daha fazla çalışmam, çok daha fazla düşünmem 
gerektiğini öğretti. Benim gibi hayalleri bulunan birçok arkadaşım olduğunu gördüm 
ve ne kadar çok gencin bu programı hak ettiğini… Bu programın, hayalleri olan 
gençlere destek vererek her geçen gün daha da büyüyeceğine ve ileride Anadolu 
Bursiyerliğinin gururunu binlerce arkadaşımla paylaşacağıma inanıyorum.

Anıl Şen, Bursa  
Ekonomi / 2016 Tofaş Bursiyeri

Arif Furkan Yaşar, Kahramanmaraş  
Hukuk / 2015 Tadım Bursiyeri

Arman Karamanlıoğlu, Aydın  
Psikoloji / 2015 Casper Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nin sunduğu akademik ve sosyal imkânlardan çok memnunum. Koç 
Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra samimi ve cana yakın akademisyenlerimiz, 
öğrenci kulüplerimiz ve okulumuzun özgür düşünce ortamı sayesinde hayata hızlı bir 
biçimde atılacağımı düşünüyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bana sunduğu 
imkânları en iyi şekilde kullanıp mezun olduktan sonra mesleğimde tanınan biri 
haline gelmek istiyorum. Ayrıca gelecekte bu programa bağışçı olarak katkı sunmayı 
hedefliyorum.
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Hayatını çok yönlü sürdürmek isteyen ve tıp okumakta kararlı bir öğrenci 
olduğumdan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi sunduğu sosyal faaliyetler ve araştırma 
olanaklarıyla benim için biçilmiş kaftandı. İnsanın tüm hayallerini gerçekleştirebileceği 
hatta yepyeni hayaller kurabileceği bir yerde bulunması dünyanın en eşsiz hissi. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla hayatımıza dokunan bağışçım Amerikan 
Hastanesi’ne ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, sadece bize değil çok fazla 
insana ve tüm dünyaya umut verdiklerini söylemek istiyorum.

Arya Yiğit, İstanbul 
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde sadece akademik açıdan değil her yönden geliştiğimi 
hissediyorum. Dans dersleri alıyorum, kulüp etkinliklerinde görev alıyorum, 
konferanslara katılıp şirketleri tanıyorum. Başta rektörümüz Prof. Dr. Umran İnan 
olmak üzere bu programın tüm kurucularına ve bizden hiçbir yardımı esirgemeyen 
bağışçım Ford Otosan ile tüm bağışçılarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Anadolu 
Bursiyerleri ailesinin her yıl daha da büyümesi dileklerimle…

Aslı Şengül, İzmir  
Makine Mühendisliği / 2017 Ford Otosan Bursiyeri

Koç Üniversitesi, bir dünya vatandaşı olduğumun farkına varmamı sağladı. Farklı 
dallardan bilgi edinmenin ve dünyaya ilişkin farkındalığımın artmasının; gelecekte 
evrensel değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalamayan, donanımlı bir 
doktor olmama fayda sağlayacağını düşünüyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, her 
kesimden öğrencinin Koç Üniversitesi çatısı altında toplanabilmesine aracılık eden, 
eğitimde fırsat eşitliğini yakalamamıza yardımcı olan bir girişim.

Aslı Aydın, Denizli   
Tıp / 2014 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Asrın Şevval Aktaş, Eskişehir
Endüstri Mühendisliği / 2018 Eczacıbaşı Holding Bursiyeri

Rehber öğretmenimin tavsiyesiyle başvurduğum Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
kabul edilebileceğime inanmıyordum. Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı için 
çağrıldığımda çok heyecanlanmıştım. Şimdi bağışçım Eczacıbaşı Holding ve Koç 
Üniversitesi sayesinde bugünlerin devamını yaşayabilme imkânım olduğu için çok 
mutluyum. Ülke eğitim sisteminin yarı yolda bıraktığı gençlere ikinci bir şans verdikleri 
için programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
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Koç Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerinde aktif olarak rol alıyor, düzenlenen 
seminerler ve bilimsel faaliyetlerle kendimi hem sosyal hem de entelektüel anlamda 
geliştirme fırsatı buluyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın eğitimde fırsat 
eşitliğine katkıda bulunduğunu ve ülkenin geleceği olacak gençlerin hayatlarının 
geri kalanına umutla bakmaları için büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Programa 
bağış yapmayı düşünenler verdikleri destek sayesinde hayata umutla bakan gençler 
yetiştiğini bilmeliler.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla geldiğim Koç Üniversitesi, kimliğimi oluşturmamda
bana oldukça fayda sağladı. Bu okul, yoğun ders programının yanında birçok 
aktiviteyi yapmama olanak sunuyor. Öyle ki geldiğimden beri gerek spor gerekse 
sanat etkinliklerinin hepsine katılıp kendimi geliştirirken KU Gönüllüleri’yle çocukların 
hayallerini gerçekleştirip onların gözündeki mutluluğu görüyorum. Aynı mutluluğu 
ve heyecanı bağışçıları tarafından hayalleri gerçekleştirilen Anadolu Bursiyerlerinin 
gözlerinde de görmek mümkün.

Atakan Kara, İzmir  
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Mezunlar Bursiyeri (1998 Sınıfı)

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla adım attığım Koç Üniversitesi’nde sosyal ve 
akademik tüm imkânları değerlendiriyor, yeteneklerimin farkına varıyor ve her anlamda 
gelişiyorum. Bu program, potansiyelimizden maksimum verim alabilmemiz için bize 
bir kapı açıyor. Bağışçı sayımızın bir artması, aramıza katılacak bir gencin dünyasının 
değişmesi, hayallerine ulaşması için çok büyük bir adım demek. Umuyorum ki bağışçı 
sayımız her sene daha da artar, gençler umutlarıyla birlikte ışıldarlar.

Aycan Deniz Vit, Kırklareli  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2016 Türkerler Bursiyeri

Ayça Akçay, Uşak  
Hukuk / 2016 Ford Otosan Bursiyeri

Ayça Alkan, İzmir  
Endüstri Mühendisliği / 2016 Turkcell Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerime giden yolda bana açılan bir kapı oldu. Bu 
programın ülkemizdeki sınav sistemine karşı eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen eşsiz 
bir şans olduğunu düşünüyorum. Çok yönlü değerlendirmeyle bizlere paha biçilemez 
imkânlar sunuluyor. Koç Üniversitesi’nde kendimi hem kariyer anlamında hem de 
sosyal olarak geliştiriyorum. İleride ülkemizin geleceğine ışık tutan başarılı bir iş kadını 
olmak için şimdiden çok çalışıyorum.
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Bölüm derslerimiz dışında farklı dersler alabilmemizin, Koç Üniversitesi’nin 
bize sağladığı çok önemli akademik bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Koç 
Üniversitesi’ndeki birçok etkinliğe katılmaya çalışıyor, zamanımı dolu dolu geçirmeye 
gayret ediyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın gelecekte de benim gibi birçok 
öğrenciye umut vermeye devam edeceğine gönülden inanıyorum. Potansiyel 
bağışçılarımızı da programa destek vermeye çağırıyorum.

Ayça Avcı, Bursa 
Bilgisayar Mühendisliği / 2015 Koç Holding Bursiyeri

Harika bir cerrah, dansçı, araştırmacı, konuşmacı, gönüllü olmak istiyorum. Öyle 
dolu bir yaşam istiyorum ki nefes almaya vaktim olmasın. Koç Üniversitesi’ne 
geldiğimde fark ettim ki bu listeyi daha da uzatabilirim. Her alanda kendimi istediğim 
kadar geliştirebilirim. Burada önünüze harika bir yol seriliyor ve bu yolda istediğiniz 
kadar ilerlemek sizin elinizde. Yolculuğumda bana destek çıkan bağışçıma, aileme, 
kardeşime, öğretmenlerime ve Halil Hoca’ma teşekkür ederim. 

Aysu Çakar, Çanakkale  
Tıp / 2018 Kale Grubu Bursiyeri

Bir program hayal edin: Başaramayacağınızı düşündüğünüz an karşınıza çıkan, 
açmayı hayal edemeyeceğiniz kapıların anahtarlarını size sunan, atmaya cesaret 
edemeyeceğiniz adımlarda destekçiniz olan... Beni tanıyıp hedeflerimi görerek 
tüm yetersizlikleri ortadan kaldıran Anadolu Bursiyerleri Programı’yla girdiğim Koç 
Üniversitesi’nin sunduğu imkânlarla vizyonumun genişlediğini hissedebiliyorum. 
Yetersizlikler sebebiyle elde etmesi gereken başarıya ulaşamayan öğrencilere daha 
fazla imkân sunmak için destek veren herkese teşekkür ediyorum.

Aylin Temiz, Kocaeli   
Endüstri Mühendisliği / 2017 Samsung Bursiyeri

Ayşe Erbaşı, İzmir
Ekonomi / 2018 P&G Türkiye Bursiyeri

Bizden sonraki geleceğe bırakılacak en iyi miras, eğitimli bir toplumdur. Bu ilkenin 
öncülerinden Anadolu Bursiyerleri Programı’yla Koç Üniversitesi’nde okuyan bir 
arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Şimdi Koç Üniversitesi’nin sağladığı imkânlarla 
hedeflerim daha aydınlık. Programın tüm destekçilerine teşekkür ediyorum. Programın 
her yıl yaygınlaşarak daha fazla öğrenciye ışık olmasını diliyorum. Bursiyer adaylarına 
tavsiyem, programa başvurmak konusunda tereddüt etmemeleri ve bu fırsat için hiç 
düşünmeden adım atmaları.
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Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerimi gerçekleştirme yolunda en büyük şansım. 
Seçildiğimi öğrendiğimde çok mutlu oldum. Bu program sayesinde hayallerine ulaşan 
benim gibi gençlerin sayısı çoğaldıkça mutluluğum artıyor. Bağışçılarımızın, bizler 
gibi hedefleri uğruna kararlılıkla çalışan gençleri gördükçe geleceğimiz için umutla 
dolacaklarına inanıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi’nde bizim 
gibi azimli gençlere değer verildiğini bize hissettiriyor ve bir motivasyon kaynağı 
oluyor.

Koç Üniversitesi’ndeki son senemde hayallerimin boyutuna, buradayken yaptıklarıma 
ve gelecekte yapabileceklerime ben bile şaşırıyorum. Bu okulda, düşlediğimden çok 
daha iyi fırsatlara, arkadaşlıklara ve akademik donanıma sahip olma şansı yakaladım. 
Laboratuvarlarda görev yapmak, üniversite etkinliklerinin organizasyonunda yer 
almak ve spor kompleksinde günün stresini atmak, burayı evim gibi hissetmemi 
sağladı. Mezun olduktan sonra bu duyguyu yaşamayı çok özleyeceğim. Yapacağım 
bağışlarla programın hayal ortağı olabilmeyi heyecanla bekliyorum.  

Ayşe Selin Üzbe, Adapazarı  
Tıp / 2016 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanışana kadar Koç Üniversitesi benim için 
ulaşılması imkânsız bir hedefti. Puanlar açıklandığında tercih stresiyle boğuşurken 
gelen telefon beni çok rahatlatmıştı. Biliyordum ki bu program bana birçok kapı açacak 
ve ileride yapmak istediklerime ulaşmam için en önemli adım olacaktı. Bursiyer olmak 
isteyenler; her şeyin bittiğini düşündüğünüzde karşınıza ne gibi fırsatlar çıkacağını 
bilemiyorsunuz o yüzden yapmaktan zevk aldığınız şeylerden vazgeçmeyin!

Ayşe Turşucular, Bursa  
Ekonomi / 2018 Garanti BBVA Bursiyeri

Ayşe Ustabaş, Balıkesir  
Kimya-Biyoloji Mühendisliği / 2015 Cargill Bursiyeri

Ayşenur Türkmen, Yozgat  
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat / 2016 Onur Air Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde sunulan fırsatlar bana çok yönlü düşünme becerisi ve sorgulayıcı 
bakış açısı kazandırdı. Çeşitli temalardan oluşan seminerler ve konferanslar, 
farkında olmadığım yeteneklerimin ortaya çıkmasını sağladı. Aramıza yeni katılacak 
arkadaşlarımızın da bu fırsatları verimli kullanarak kendilerini keşfetme mutluluğuna 
erişmelerini istiyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde kendini keşfeden 
mutlu gençlerin ülkemizin geleceğinde ve dünyada önemli roller üstleneceklerine 
inanıyorum.
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nda emeği geçen herkes, biz bursiyerlerin hayatlarına 
dokunmaktan öte hayatlarımızı kucaklıyorlar. Bu programın hayatımı bu kadar 
değiştireceğini asla tahmin etmezdim. Başvurudan mülakata kadar geçen süre bile 
benim için harika bir deneyimdi, daha o zamandan bakış açım değişmeye başlamıştı. 
Programa başvurmayı düşünen arkadaşlarıma, tereddüt etmemelerini tavsiye 
ediyorum. Bağış yapacak kişi ve kurumların da dünyalarını değiştirecekleri gençleri 
göz önünde bulundurmalarını istiyorum. 

Aytaç Mercan, Eskişehir 
Medya ve Görsel Sanatlar / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2000 Sınıfı)

Lisedeyken tek hedefim vardı: Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği. O sene 
okulumuzdan biri Anadolu Bursiyerleri Programı’yla Koç Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği’ni kazandı. O günlerde tanıştım bu programla. Bu hedef için çabalasam 
da tam burslu olmak için yeterli puanı alamadım. Hayallerim elimden kayıp giderken 
Anadolu Bursiyerleri Programı elimden tuttu. Tek seçeneği, hedefine ulaşmak 
olanların hikâyesi bu. Elini uzatanlar arttıkça hikâyemiz bir roman olacak.

Aziz Alkan, Manisa  
Endüstri Mühendisliği / 2018 Petrol Ofisi Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, sunduğu fırsatlarla benliğimi bulmam ve potansiyelimi 
ortaya çıkarmam konusunda eşi benzeri görülmeyecek bir destek sağladı bana. Bu 
program sayesinde Koç Üniversitesi’ne gelince kendimi birçok alanda geliştirme şansı 
yakaladım. Yeni bursiyerlere önerim, yapabileceklerinin sınırı olmadığına inanmaları 
ve hedeflerini gerçekleştirmek için Anadolu Bursiyerleri Programı’nın sağladığı tüm 
olanakları kullanmaları. Hayatımda böyle bir dönüm noktası olmasını sağlayan Ford 
Otosan’a ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Aytunç Tunay, Kocaeli   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2014 Ford Otosan Bursiyeri

Baran Güneş, Antalya   
Medya ve Görsel Sanatlar / 2016 Caffè Nero Bursiyeri

Uzun zamandır sorguladığım, “İnsan nasıl kendisi olur?” sorusunu yanıtlamaya 
beni en çok yaklaştıran, Anadolu Bursiyerleri Programı ve Koç Üniversitesi oldu. 
Koç Üniversitesi’nde katıldığım aktiviteler sayesinde kendimi alanımda daha da 
geliştiriyorum. Değişimi yakalayabileceğiniz Anadolu Bursiyerleri Programı, birey 
olma yolunda yürüyen her genç için büyük bir fırsat. Anadolu Bursiyerlerine bu fırsatı 
tanıyan tüm bağışçılarımıza ve program sorumlularına teşekkür ederim.
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Eğitimde fırsat eşitliğini çok güzel gerçekleştiren Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde hayallerime bir adım daha yaklaştım. Bu programla tahmin bile 
edemeyeceğim birçok güzel imkândan faydalanma fırsatı yakaladım. Türkiye’nin 
dört bir yanında imkânsızlık içindeki birçok gence ışık tutan bu program, ideallerinizi 
gerçekleştirebilmek için mükemmel bir fırsat. Umarım ben de mezun olduktan sonra 
bağışçı olarak vefa borcumu ödeyebilirim.

Koç Üniversitesi, akademik ve sosyal anlamda kendinizi geliştirmeniz için çok 
farklı fırsatlar sunuyor. Türkiye’de bu kadar çok olanağı aynı anda sunan başka bir 
üniversite olduğunu düşünmüyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde beni 
destekleyen, bana güvenen insanlar olduğunu biliyorum ve elimden gelenin en iyisini 
yapıyorum. Koç Üniversitesi ve bağışçılarımız, gençlere umut veren bir projeye imza 
atıyorlar. İleride bu programa katkıda bulunabilmeyi çok istiyorum.

Barış Çelik, Bursa
Endüstri Mühendisliği / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2008 Sınıfı)

Anadolu Bursiyerleri Programı, fikirlerimin gelişmesinin önünü açtı. Bu program 
sayesinde hayallerimi gerçekleştirmeye bir adım daha yakınım. Eğitimde fırsat 
eşitsizliğiyle mücadele eden bu programın ilk üyesi değilim, sonuncusu da 
olmayacağım. Benden sonra geleceklere mesajım, bu eşsiz fırsatın değerini bilmeleri 
ve Anadolu Bursiyerlerinin taşıdığı sorumluluğu unutmamaları. Umuyorum ki bu 
program gelecekte daha çok büyüyecek ve daha çok öğrencinin elinden tutacak.

Barış Fergana, Bursa  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Tofaş Bursiyeri

Barış İlayda Yorulmaz, Aydın  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Opet Bursiyeri

Batuhan Demir, İzmir  
Uluslararası İlişkiler / 2016 TÜSİAD Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatıma aniden gelen bir ışık oldu, gittiğim yolu 
bir fener gibi aydınlattı, ufkumu ve zihnimi açarak bana yeni hayaller kazandırdı, bu 
hayallerimi gerçekleştirmemi sağladı. Koç Üniversitesi’nde kendimi değerli ve özgüvenli 
hissediyor, sürekli geliştirebiliyorum ve yeni şeyler öğrenebiliyorum. Böyle bir programın 
var olduğunu bilmek ve bu programın bursiyeri olmak bana umut veriyor. Bu nedenle 
programın daha da büyüyerek daha çok kişiye ulaşmasını diliyorum.
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Sınavdan beklediğim sonucu alamadığım ve ne yapmam gerektiğini düşündüğüm bir 
dönemde Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edildim. Hâlâ Öğrenci Meydanı’nda 
otururken etrafa bakarak istemsizce gülümsüyorum, okulumu ne kadar sevdiğimi 
ve ne kadar şanslı olduğumu fark ediyorum. Başvururken samimi olmasaydım bu 
mutluluğu yaşayamayabilirdim. Bu yüzden başvururken gerçekten samimi olmanızı 
tavsiye ederim. Neredeyse tüm bursiyerlerin hayali bu programa destek olabilmek. Bu 
bile programın değerinin anlaşılmasına yetiyor. 

Batuhan Tokgöz, Erzurum 
Makine Mühendisliği / 2018 Mitaş Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, sosyal ve nitelikli bir çevrede bulunma şansı yarattı 
benim için. Koç Üniversitesi’ndeki her arkadaşım, kendimi geliştirmem konusunda 
bana yardımcı oluyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’na bağış yapmayı düşünenlere 
söylemek istediğim şu: Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek verdiğinizde birinin 
hayatını tamamen değiştirip ona yepyeni bir kapı açacaksınız. Siz bu fırsatı sunduktan 
sonra bizim yapabileceklerimizin sınırı yok. Umarım Anadolu Bursiyerleri Programı 
her yıl genişleyip büyüyerek devam eder.

Behçet Berk Özdemir, Düzce  
Makine Mühendisliği / 2015 Tofaş Bursiyeri

Hayatımın yolculuklarla dolu hikâyesinde şu an Koç Üniversitesi durağındayım. 
Mezunu olduğum lisedeki rehber öğretmenim Murat Gülpınar sayesinde Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na başvurdum. Bu programla hedeflerime daha yakınım, staj 
yapma şansına da sahibim, şimdiden iş dünyasını tanıma imkânı buldum. Üstelik Koç 
Üniversitesi’ndeki pek çok faaliyete katılma fırsatına kavuştum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, bize birçok kapının anahtarını veriyor, biz de seçimlerimiz ve çabalarımızla 
kendimize en uygun yolu belirleyebiliyoruz.

Batuhan Yalçın, Malatya   
Makine Mühendisliği / 2017 Parsan Bursiyeri

Bengisu Atalar, İzmir   
Endüstri Mühendisliği / 2016 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, fikirlere ve insanlara değer verilen, özgür ve öğrencilerin 
akademik olarak donanımlı yetiştirilmesinin yanı sıra, bireysel gelişimde çok yönlülüğü 
sağlamayı temel alan bir üniversite ortamıyla tanışmamı sağladı. Koç Üniversitesi bize 
farklı açılardan birçok alanı tanıma imkânı sunuyor; yalnızca eğitim gördüğümüz yer 
değil, aynı zamanda hayatımızın bir parçası oluyor. Türkiye’de Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla okumayı hak eden çok fazla öğrenci var.
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Koç Üniversitesi’nde kendimizi geliştirmek adına yapabileceğimiz birçok etkinlik var.
Okulumuzun sıcak ortamını ve doğasını, mezun olduğumda çok özleyeceğim. 
Anadolu Bursiyerleri Programı, Anadolu’nun tüm gençlerine sesleniyor ve her ilden 
öğrenci almaya çalışıyor. Bu program, her öğrencinin hayalini kurduğu eğitimi 
almak için maddi engelleri olabileceğini unutmuyor ve fırsat eşitliği sağlıyor. Koç 
Üniversitesi’nde okumamı ve her geçen gün kendimi bir adım daha ileri götürmeme 
fırsat sağladıkları için Koç Üniversitesi ailesi ile bağışçım ArcelorMittal’e teşekkür 
ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla dünya standartlarında eğitim alırken çok yönlü 
olma fırsatı yakalıyoruz. Dünyanın en iyi okullarıyla etkileşim içinde olmak Koç 
Üniversitesi’ni daha değerli kılıyor. Koç Üniversitesi’nin dünya standartlarındaki 
eğitimi sayesinde, başvuracağım programlara daha donanımlı olarak katılacağıma 
inanıyorum. İleride başarılı bir akademisyen ve bağışçılarımız gibi faydayı sosyal 
sorumluluk haline getiren biri olmak istiyorum. Düzenli olarak görüştüğüm 
bağışçılarımız bizim için birer rol model.  

Bengü Deniz Aktaş, Tunceli  
Hukuk / 2017 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitim eşitsizliklerinin olduğu bir ortamda tünelin 
sonunda görünen ışık etkisi yaratıyor. Aile olmak için kan bağı gerekmediğine 
inanıyorsanız, hayalini kurduğunuz her şeyi yapabileceğinizi düşünüyorsanız, 
her zaman sizi destekleyen birilerinin bulunmasını istiyorsanız bu programın bir 
parçası olmalısınız. Koç Üniversitesi’nde okumamızı sağladıkları için başta bağışçım 
Atlasglobal’e ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Berfin Çetin, Gaziantep  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2014 Atlasglobal Bursiyeri

Berfin Çiçek, Erzincan  
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat / 2015 Çelebi Holding Bursiyeri

Berre Su Yanlıç, Balıkesir  
Endüstri Mühendisliği / 2016 Garanti BBVA Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde çok güzel arkadaşlar 
edindim, alanında uzman kişilerle konuşma fırsatı buldum, kendimi ifade edecek 
yerler keşfettim, hayatımı hayal ettiğim şekilde yaşamaya başladım. Benden daha 
deneyimli bursiyerlerden tavsiye alıyorum, yeni bursiyerlere ne kadar şanslı olduklarını, 
hangi fırsatları yakalayabileceklerini anlatıyorum. Umuyorum ki devam eden yıllarda 
aramıza çok daha fazla kişi katılır ve ihtiyacı olan herkes bu ortamda bulunma şansını 
yakalayabilir.
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Bize değer veren, geleceğimizi adım adım şekillendirirken yalnız olmadığımızı 
hissettiren, durmaksızın fırsatlar sunan bir okulda, Koç Üniversitesi’nde okuyorum. 
Bu imkânları olabildiğince değerlendirip kendimi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya 
çalışıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde gerek akademik gerekse 
sosyal anlamda desteğini esirgemeyen, samimi bir aile ortamı bulduğum Koç 
Üniversitesi’nin kapıları bana açıldığı için tarifi mümkün olmayan bir mutluluğa 
sahibim.

Beste Karadoğan, Manisa 
İşletme / 2017 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

İleride yapmayı planladığım işler için Koç Üniversitesi’nde okumam gerektiğini 
biliyordum. Anadolu Bursiyeri olunca, istediğim zaman her şeyi başarabileceğimi 
fark ettim ve özgüvenim arttı. Koç Üniversitesi’nde okuma fırsatı yakalamanın ne 
kadar önemli olduğunun farkındayım. Kendimi gerçekleştirme imkânı verdiği ve 
benim gibi pek çok öğrencinin geleceğe yön veren bireyler olmasına olanak sağladığı 
için bağışçım Doğuş Holding’e ve Anadolu Bursiyerleri Programı’nda emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi sunarım.

Betül Dinçer, Niğde  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Doğuş Holding Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberim olduğunda programın içeriğini araştırdım 
ve böyle bir fırsat sunulması beni çok şaşırttı. Ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği 
olmadığını hepimiz biliyorduk ama Koç Üniversitesi’nde durum farklıydı; burada, bu 
eşitsizliğin düzeltilmesi için adım atılmış ve yıllar içinde büyük bir kitleye ulaşılmış. 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde farklı illerden, farklı sektörlerden insanlar 
eğitim için bir araya geliyor. Bence bağışçılarımız yapılabilecek en önemli yatırımı 
yapıyorlar.

Betül Demirtaş, Kayseri   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2006 Sınıfı)

Betül Engez, Ankara   
Ekonomi / 2017 Koçtaş Bursiyeri

Zorluklarla okumaya çalışırken toplumun algıladığı kadın profili dışında kalan, her 
şeyi başaran, mücadele veren annemin emeklerini ziyan etmemem, başarılı bir iş 
kadını olmam gerektiğini biliyordum. Bunun için Koç Üniversitesi biçilmiş kaftandı. 
Koç Üniversitesi’ne giremeyeceğimi düşünürken Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 
öğrendim. “Neden olmasın?” dedim ve evraklarımı gönderdim. Yazın iş yerinde 
mesaideyken gelen bir e-postayla bursiyer olarak seçildiğimi öğrendim. Bu program 
hayatımı değiştirdi.
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nı hayatımın dönüm noktalarından biri olarak 
görüyorum. Çünkü bu program sayesinde hem akademik hem de sosyal anlamda 
ufkumu genişletiyorum, İngilizce seviyemi ciddi anlamda ilerletiyorum ve gönüllülük 
faaliyetlerine katılıyorum. Bana ve tüm bursiyer arkadaşlarıma bu imkânları sağlayan 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu program her geçen sene daha 
fazla öğrenciye ulaşıp onlar için de bir dönüm noktası olmaya devam eder.

Kendime en uygun mesleği bulduğumda Koç Üniversitesi’nin gelişmek ve hayallerimi 
gerçekleştirmek için ilk adım olacağını biliyordum. Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
kabul edildiğim için kendimi her yönden şanslı hissediyorum. Bu program, sınavlar 
yüzünden hayallerinizden uzaklaştığınızı düşündüğünüzde mevcut sistemden 
farklı bir yol olduğunu gösteriyor. Anadolu’da benim gibi hayalleri olan gençlere, 
hayallerine sahip çıkmaları için verilen bu fırsatın her yıl daha fazla kişiye ulaşmasını 
görmek gurur verici.

Betül Taşkın, Samsun  
Psikoloji / 2016 D&R Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde yepyeni arkadaşlıklara, olağanüstü fırsatlara ve hayal 
edemeyeceğim imkânlara sahip oldum. Verilen üstün eğitimle ve gerek sosyal 
gerekse gönüllü projelerde rol alarak hayata bakış açımı genişlettim. Klasik bir söz 
vardır, “Dünya böyle güzel insanların hatırına dönüyor.” diye. Bence dünya, hayattaki 
eşitsizlikleri en aza indirgemeye çalışan güzel insanların hatırına dönüyor. Mevcut ve 
potansiyel bağışçılardan yegâne isteğimiz bu döngüye katkıda bulunmaları.

Beyza Arslan, Yozgat  
Ekonomi / 2016 Ford Otosan Bursiyeri

Beyza Özdemir, Ordu  
Endüstri Mühendisliği / 2018 Yıldız Entegre Bursiyeri

Beyzanur Çoban, Sakarya  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Koç Üniversitesi, öğrenciler için olabilecek en özgür eğitim ortamına sahip. Gerek 
kişisel gerekse mesleki gelişimimi destekleyecek şekilde çeşitli kulüplerde yer alıyorum 
ve kendime etkili bir öğrenme atmosferi oluşturmaya çalışıyorum. Gelecek yıllarda bu 
program kapsamında alınan öğrenci sayısının artmasını ve bu programın daha çok 
kişiye ulaşabilmesini umuyorum. Yaşamımızda önemli bir noktaya dokunan Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nı hayata geçiren herkese ve programın sürdürülebilirliğini 
sağlayan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.
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Koç Üniversitesi’ndeki imkânlar ilgi alanlarınızı ve yeteneklerinizi keşfedip kim 
olduğunuzu ve ne istediğinizi bulmanızı sağlıyor. Böylece attığınız her adımdan emin 
şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Anadolu Bursiyerleri ailesi ikinci ailemiz gibi. Her zaman 
bize destek olmak için bekleyen insanların varlığını hissedebiliyoruz. Bağışçılarımız 
sayesinde bu aile her gün daha da büyüyor. İnanıyorum ki bugünün bursiyerleri 
yarının bağışçıları olarak bu ailenin daha da büyümesini sağlayacaklar.

Bilge İmamoğlu, Kırklareli 
İşletme / 2016 EY Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla rehberlik öğretmenim aracılığıyla tanıştım. Bu 
programa kabul edilmeseydim muhtemelen sadece iyi bir mühendis olmakla 
yetinecektim. Koç Üniversitesi’nde ise dünya vatandaşı olmak için gerekli tüm 
imkânlara sahibim. Anadolu Bursiyerleri Programı’na katılmak isteyen arkadaşlarım, 
hayal edebileceklerinin de ötesine bu program sayesinde ulaşabileceklerini bilmeliler. 
Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak hedefiyle hayata geçirilen bu programın devam 
edebilmesi için bağışçılarımıza ve bursiyerlere büyük görev düşüyor.

Birkan Çelik, Kars  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Koton Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde kendimi geliştirebileceğim, bakış açımı genişletebileceğim, ilgi ve 
heveslerim doğrultusunda yeni şeyler deneyebileceğim ve iyi vakit geçirebileceğim 
pek çok olanağa sahibim. Anadolu Bursiyerleri Programı, kısıtlı imkânlara rağmen 
topluma faydalı bireyler olabilmek için çabalayan azimli öğrencilere fırsat eşitliği 
sağlamayı amaçlıyor. Bu amaca hizmet ettikleri için Koç Üniversitesi’ne, bağışçım LAV 
ile birlikte tüm bağışçılarımıza ve programda katkısı bulunan herkese teşekkür ederim.

Binnur Şahin, Kütahya   
Endüstri Mühendisliği / 2016 LAV Bursiyeri

Burak Dikmenler, Sakarya   
Hukuk / 2015 Koton Bursiyeri

Koç Üniversitesi, öğrencilerine özgürlük ortamı sağlayan gerçek bir akademi, 
yepyeni ve özgün düşüncelerle aydınlanan bir okul. Hukuk Fakültesi’ni böyle bir 
üniversitede okumak gerçekten büyük bir avantaj. Koç Üniversitesi’nin benimsediği 
disiplinlerarasılık, verilen eğitimin kalitesini ve öğrencilerin çok yönlülüğünü üst 
seviyelere çıkarıyor. Umarım Anadolu Bursiyerleri Programı, diğer eğitim kurumlarına 
da örnek olur ve Türkiye’de yepyeni bir eğitim anlayışı oluşturur.
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Koç Üniversitesi’nde hocalarımızın yardımıyla yeni projeler oluşturabiliyoruz. 
Hayal Eden Çocuklar Projesi’yle Anadolu’daki çocuklara ulaşıp geleceğin Anadolu 
Bursiyerlerine dokunmayı hedefliyoruz. Tıpkı bağışçılarımızın bize dokunduğu gibi o 
pırıl pırıl çocuklara dokunmak da geleceğe dokunmaktır. Anadolu’nun el değmemiş 
çiçekleri de bizim gibi projeler yapıp geldikleri yerlerdeki çiçeklere dokunurlarsa 
yıllar içinde çok daha güzel bir dünyaya gözlerimizi açabiliriz. İşte bu amaç için Koç 
Üniversitesi’ndeyim.

Koç Üniversitesi, kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili size yardımcı olacak 
her türlü desteği veriyor. Derslerin yanı sıra, dil eğitimine verilen önem, global 
bir amaca yönelmenize ve çok yönlü düşünebilen bireyler olmanıza da katkı 
sağlıyor. Tanıştığınız kişiler size yeni ufuklar açabiliyor. Geleceğe dair hedefleri olan 
öğrencilerle bu hedefe destek veren bağışçıları buluşturan Anadolu Bursiyerleri 
Programı, eğitime hizmet ediyor.

Burak Sayit Yorulmaz, Rize  
Hukuk / 2015 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde hayata, bilime ve sanata farklı pencerelerden bakmayı 
öğreniyorum. Okulumuzun kozmopolit ortamı ve disiplinlerarası eğitim anlayışının bizi 
her zaman bir adım öteye taşıyacağına inanıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
Türkiye’deki eğitim sistemine ayak uyduramayan ya da sınavda talihsizlik yaşayan 
öğrencilere verilen ikinci şans. Her yıl giderek artan bursiyer sayısıyla daha fazla insana 
bu fırsatın sunulmasından mutluluk duyuyorum.

Burcu Ak, Antalya  
Psikoloji / 2015 Airsealand Industries Bursiyeri

Burcu Tüfekçi, Balıkesir  
Endüstri Mühendisliği / 2015 Betek Boya Bursiyeri

Burhan Özer Çavdar, Muğla  
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Bilkom Bursiyeri

Eğitimde fırsat eşitsizliğine çözüm getiren Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
vizyonu, hislerime tercüman oldu. Programa kabul edildiğimi ve bu güzel ailenin bir 
parçası olduğumu öğrendiğim an yaşadığım heyecanı ve mutluluğu tarif edemem. 
Türkiye’deki başarılı diğer gençlerin de daha fazla bağışçının yardımıyla bu programdan 
yararlanmalarını diliyorum. Başta bağışçım Bilkom olmak üzere tüm bağışçılarımıza ve 
bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde istediğim bölümü, herkesin hayalini 
kurduğu Koç Üniversitesi’nde okumak beni çok mutlu ediyor. Gerek öğrenciler gerek 
akademisyenler açısından en iyilerle olmak, kendi sınırlarımı aşmamda bana yardım 
ediyor. Hayalini bile kuramayacağım bu hayatı şimdi Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde yaşıyorum. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan bu program, ülkemizde 
alanlarımızın öncüleri arasında yer almamız için en büyük destekçimiz. Bu programın, 
yeterli imkâna sahip olmayıp başarının peşinden koşan daha birçok insana ulaşmasını 
diliyorum.

Buse Çal, Hatay 
Makine Mühendisliği / 2015 Sayın Saffet Karpat Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitim sayesinde gerek akademik gerekse sosyal 
anlamda birçok tecrübe kazandım, hayat görüşümü oluşturdum, gözlemlediğim 
sorunlara çözüm bulabilme yetisi kazandım. Benim için Anadolu Bursiyeri olmak, 
bu zamana kadar karşılaştığım tüm zorlukların yerini sonsuz bir desteğe bırakması 
demek. Programa katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, bağışçı 
sayısının katlanarak artmasını ve daha fazla hayatı değiştirmesini umuyorum.

Candan Çetin, Çanakkale  
Endüstri Mühendisliği / 2014 Onur Air Bursiyeri

Bir arkadaşım aracılığıyla haberdar olduğum Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
imkânların tükenmediği Koç Üniversitesi’nde eğitim görüyorum. Sosyal açıdan 
kendimi geliştirebileceğim etkinlikler, okul kulüpleri ve Koç Üniversitesi’nin akademik 
donanımı başka bir yerde mutlu olamayacağımı gösteriyor. Bağışçılarımızın sayısının 
artması sayesinde birçok gencin Anadolu Bursiyerleri Programı’yla hayallerinin 
gerçekleşmesi, her bursiyer adayına umut vermeli. Bu bursiyerlerden biri olduğum 
için çok mutluyum.

Büşra Işık, Tekirdağ   
Endüstri Mühendisliği / 2018 Gülaylar Group Bursiyeri

Cem Esin, İstanbul   
Ekonomi / 2017 Türkiye İş Bankası Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde her bireydeki cevher, farklı açılardan ele 
alınıyor. Bu ailenin bir parçası olmanın verdiği gurur, kelimelerle anlatılamayacak 
kadar derin. Koç Üniversitesi, bünyesinde oldukça başarılı öğrencileri barındıran 
ve kalite standartlarını zirveye taşıyan bir yuva. Hayatımın beklenmedik bir dönüm 
noktası olan Anadolu Bursiyerliğini bana yaşatıp günden güne daha kaliteli hayat 
tecrübesi edinmeme vesile olan bağışçım Türkiye İş Bankası’na teşekkürlerimi 
sunarım. 
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Lisedeyken katıldığım bilim olimpiyatları sayesinde yeni şeyler keşfetmek ve araştırma 
çalışmaları yapmak istediğimi fark ettim. Koç Üniversitesi; iyi bir doktor, başarılı bir 
bilim insanı olmanın yanında, sosyal ve çok yönlü birine dönüşmemi sağlayabilecek 
en doğru adresti. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuma hayalim Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla gerçekleşti. Hayallerimizi gerçekleştiren bağışçım Ateş 
İnşaat’a, tüm bağışçılarımıza ve Koç Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı annem sayesinde öğrenmiştim. Başvurduğumda 
mülakatlara çağrılacağımı tahmin etmemiştim. “Bir mucize olsun…” diye düşünürken 
gelen haber, gerçekten mucize gibiydi. Anadolu Bursiyerleri Programı, içindeki cevheri 
ortaya çıkarmak isteyen öğrencilere büyük bir kapı açıyor. Öğrencilerine elindeki 
imkânları sonuna kadar sunan Koç Üniversitesi, Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
yepyeni dünyalar sağlıyor. Programda emeği geçenlere, tüm bağışçılarımıza ve en 
büyük destekçim aileme özellikle anneme çok teşekkür ederim.

Cennet Kocu, Manisa  
Tıp / 2018 Ateş İnşaat Bursiyeri

Ait olduğunuzu düşündüğünüz üniversite için ait olmadığınız sınav salonlarında 
geçirdiğiniz zamanın ardından, bu yazıyı yazarken buluyorsunuz kendinizi. Ütopik 
başarı sıralamasına sahip Koç Üniversitesi’ne ezberleyemediğiniz birkaç edebiyat eseri, 
gözden kaçırdığınız bir matematik sorusu yüzünden girememenizi birileri de sizin gibi 
saçma buluyor olacak ki bugün Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan söz edebiliyoruz. 
Koç Üniversitesi’ndeki zamanımı öğrenci kulüplerinin etkinliklerinden olabildiğince 
yararlanarak geçiriyorum. Bu program için çaba harcayan herkese teşekkürler.

Ceren Aydoğdu, Balıkesir  
Psikoloji / 2017 Migros Bursiyeri

Ceren Cinoğlu, Antalya  
Ekonomi / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2013 Sınıfı)

Ceren Çörekçi, Sinop  
Endüstri Mühendisliği / 2018 Polibak Bursiyeri

Okuduğum liseye gelen katalog sayesinde tanıştığım Anadolu Bursiyerleri Programı 
bir anda hayallerimi yeşertti. Hedeflerimi yükselten, hayal penceremi genişleten bu 
fırsat, azmimi kamçıladı ve çok daha fazla çalışmaya başladım. Hayatımda yakaladığım 
en büyük fırsatı bağışçılarım sayesinde yaşıyorum. Bu program, ülkemizin geleceğine 
yapılacak en güzel yatırım. Anadolu Bursiyerleri Programı’yla soluk bir mum ışığı olan 
umudumu güneşe çeviren herkese teşekkürler. 
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İyi bir mühendis olmak için iyi bir eğitimin yanında diğer konularda da kendimi 
geliştirmem gerektiğini ve Koç Üniversitesi’nin bu konuda en iyi okul olduğunu 
biliyordum. Şimdi hayalini kurduğum bölümde, hayallerimi gerçekleştirebileceğim 
üniversitedeyim. Koç Üniversitesi’nde bana sunulan fırsatlar geleceğe güvenle 
bakmamı sağlıyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, Anadolu’nun dört bir yanından 
seçilmiş öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunuyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerime ulaşmam için bana yeni bir yol göstererek 
sadece test çözme becerisiyle değil, bütün potansiyelimle ve özelliklerimle kendimi 
ifade etme fırsatı tanıdı. Aklımda hiç yokken hem sosyal hem akademik anlamda 
kendimi en iyi şekilde geliştirebileceğim, disiplinlerarası eğitim alabileceğim Koç 
Üniversitesi’nde okumamı sağladı. Bu programın yayılmasına katkıda bulunarak 
geleceğe ışık tutan herkese ve bağışçım Hitay Holding’e teşekkürler.

Cüneyt Emre Yavuz, Aydın 
Bilgisayar Mühendisliği / 2015 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurduğumda çok umudum yoktu, kendimi o 
kadar şanslı görmüyordum. Uzun bir çalışma döneminin ardından sınava girdim ve 
istediğim sonucu alamadım. Umutlarımın tükendiği anda mülakata çağrıldım. Şimdi 
hayallerimdeki bölümde, hayallerimdeki okuldayım. Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmayı düşünen arkadaşlarıma önerim, ne olursa olsun umutlarını yitirmemeleri. 
Umarım önümüzdeki yıllarda daha çok kişi bu program sayesinde hayallerine yaklaşır. 

Çağlar Kurt, Muğla  
Endüstri Mühendisliği / 2018 Teklas Bursiyeri

Çetin Çetiner, Muğla  
Uluslararası İlişkiler / 2017 Hitay Holding Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı bana Koç Üniversitesi’nde öğrenci olmanın yanında, 
kaliteli eğitim, öğrenci kulüpleri gibi yüzlerce fırsatın kapısını açtı. Bu okulda yepyeni 
bir dünya görüşü kazanıyorum. Aramıza yeni katılacak bursiyer arkadaşlarımızın 
da bu imkânlardan yararlanabilmelerini, Anadolu Bursiyerleri ailesinin bir parçası 
olmanın ayrıcalığını her daim hissedebilmelerini diliyorum. Bugün buralara gelmemi 
sağlayan ve beni yetiştiren aileme, bana Koç Üniversitesi’nde okuma fırsatı sunan 
MSD’ye ve bu programda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Çağla Alagöz, Zonguldak   
Moleküler Biyoloji ve Genetik / 2015 MSD Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayalim olan endüstri mühendisliği 
alanında iyi bir eğitim alabilme fırsatına sahip oldum. Koç Üniversitesi’ne geldiğim 
ilk günden beri bu okulun akademik ve sosyal anlamda kendimi geliştirebileceğim 
bir yer olduğunu gördüm. Koç Üniversitesi bizlere sadece mesleki anlamda iyi bir 
eğitim vermiyor, eğitimimiz süresince kendimizi geliştirebilmemiz için birçok fırsat da 
sunuyor. Bağışçılarımıza ve Koç Üniversitesi’ne bizlere böyle bir imkân sundukları için 
çok teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı ve bağışçım bana iyi bir eğitim alma fırsatı sunarken 
geleceğime daha umutlu bakmamı sağladılar. Ben şanslıydım ve buradayım ancak 
hatalı eğitim sistemi her sene yüzlerce gencin umutlarını yok ediyor. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, her yıl daha fazla bağışçıya ulaşarak daha çok gencin geleceğine 
umutla bakmasını sağlamaya çalışıyor. Umarım bu destek, sadece Koç Üniversitesi’yle 
sınırlı kalmaz, diğer okullar tarafından örnek alınır ve daha çok genç hayallerine benim 
kadar yaklaşır.

Çisem Altan, Balıkesir  
Bilgisayar Mühendisliği / 2014 Yırcalı Holding Bursiyeri

Çisem Köseoğlu, Trabzon  
Endüstri Mühendisliği / 2017 TEB BNP Paribas Bursiyeri

Çisem Özden, Aydın  
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Ford Otosan Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla sevdiğim bir öğretmenim aracılığıyla tanıştım. 
Öğrencinin kendisini hem akademik hem de sosyal açıdan geliştirebilmesini sağlayan, 
hedeflerine ulaşması konusunda öğrenciden hiçbir yardımın esirgenmediği, eğitimde 
fırsat eşitsizliğini adeta ezip geçen bu program, hâlâ güzel yürekli insanların olduğunun 
kanıtı. Bursiyer olarak okuyacağımı öğrendiğimde Koç Üniversitesi’nde değerli zamanlar 
geçireceğim düşüncesi beni çok mutlu etti. Anadolu Bursiyerleri Programı buradan 
milyon tane “iyi ki”yle mezun olmanızı sağlayacak.

Hayatta birçok başlangıç vardır, “Bitti!” diyeceğimiz an yenisi başlar. Yeni başlangıçlar 
için duyduğumuz azim büyüktür. Lakin yarışa mağlubiyetle başlamak zorunda 
kalanlara azim de yetmez. Bu engellerin farkında olanların size tutunacak bir dal 
uzatması, dengesizlikleri azaltır. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın tam da bunu 
amaçladığına inanıyorum. Koç Üniversitesi’ni her alanda kendini yetiştirmiş bir birey 
olarak tamamlayacağımı gönül rahatlığıyla vadedebiliyorum.

Davut Kılıç, Van 
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Üniversite sınavında iyi bir derece yapmama rağmen Koç Üniversitesi’nde tam 
burslu okumak için gereken puanı alamamıştım. Ümitlerim tükenirken Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na kabul edildiğimi öğrendim. Hayalim, bağışçılarımız ve Koç 
Üniversitesi ailesi sayesinde gerçek olmuştu. Bu okulda alacağım eğitim sayesinde 
çağının sorunlarına etkili çözümler getiren bir hukukçu olmak istiyorum. Bu ülkenin 
gençlerine yapılacak en küçük katkının bile hayati önem taşıdığı bilinciyle kendimi 
sürekli geliştireceğim.

İstediğim bölümü okuyamayacağım düşüncesiyle boğuşurken hayatımın en önemli 
e-postasıyla yepyeni bir dönem başladı hayatımda. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
bir ferdiydim artık. Çoğu insanın hayallerini süsleyen Koç Üniversitesi’nde, istediğim  
bölümde okuyacaktım. İnanıyorum ki bu okul sayesinde hayal ettiğim yerlere 
ulaşacağım. Anadolu Bursiyerleri Programı, biz gençlere el uzatıp, “Haydi!” diyor. Bize 
inanıp bu fırsatı tanıyan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim. 

Deniz Yılmaz, İzmir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Arçelik Bursiyeri

Didem Karataş, Gaziantep  
Hukuk / 2018 Koruma Şirketler Grubu Bursiyeri

Ülkemizde sürekli değişen sınav sistemleri maalesef öğrencileri kötü etkiliyor. 
Başarının sadece bir iki sınava tabi tutularak ölçülmesi, doğru sonuçların elde 
edilmesini engelliyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın altın bir fırsat olarak, başarılı 
öğrencilerin karşısına çıkabilmesi, eğitim öğretim anlamında atılmış en büyük 
adım. Bu program sayesinde kendimi her alanda geliştirebilecek fırsatlara sahibim. 
Koç Üniversitesi’nde yeteneklerimi ve büyük şeyler başarabilme potansiyelimi 
keşfediyorum. Yeni bursiyerlerin de kendilerini geliştirme konusunda bu cesareti 
göstermelerini diliyorum.

Deniz Domaniç, Bursa   
Endüstri Mühendisliği / 2016 Aygaz Bursiyeri

Dicle Yaz, Aydın   
Medya ve Görsel Sanatlar / 2015 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, birçok güzel insana istediği yerde olabilme imkânı 
tanıyor. Böyle bir programın parçası olduğuma seviniyorum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, hayallerimize kavuşmamıza vesile oluyor ki bence insanlar hayalleri 
sayesinde yaşamaya devam ederler. Bu programa daha iyi bir gelecek için destek 
veren bağışçılarımıza saygı duyuyor ve teşekkür ediyorum.
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Anadolu Bursiyerleri Programı bana güzel arkadaşlıklar, tecrübeler, eşsiz imkânlar 
sunuyor. Hedeflerime koşarken yanımda arkadaşlarım ve birbirinden değerli 
insanlardan oluşan Anadolu Bursiyerleri ailesi var. Bursiyer adaylarına bu sıcak, 
büyük ailemize katılmak için hayallerinin peşinden gitmeyi bırakmamalarını tavsiye 
ediyorum. Koç Üniversitesi’nde ayağınız yere bu kadar sağlam basıyorken ister 
yıldızları ister imkânsızı hedefleyin, hedefinize ulaşacaksınız.

Koç Üniversitesi, bana istediğim eğitimi sunarken sosyal sorumluluk projelerinde yer 
alma fırsatı sağlıyor, dans ve spor faaliyetlerine katılmama olanak tanıyor. Bana beni 
keşfettiriyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, imkânsızlıkların içinden bir imkân olarak 
doğuyor ve her yıl onlarca öğrencinin hayatını değiştiriyor. Bu programın bir parçası 
olmaktan gurur duyuyorum. Başta bağışçım HSBC olmak üzere tüm bağışçılarımıza, 
Koç Üniversitesi’ne ve benim gibi birçok öğrencinin hayallerinin gerçekleşmesi için 
çabalayan herkese teşekkür ediyorum.

Dilara Atılgan, Adana  
Hukuk / 2017 HSBC Bursiyeri

Dilara Bozyılan, İstanbul  
Bilgisayar Mühendisliği / 2016 Zorlu Holding Bursiyeri

Dilara Karaduman, Kocaeli  
Psikoloji / 2017 Tüpraş Bursiyeri

Koç Üniversitesi bana hem eğitim hem de sosyal hayatımda binlerce güzellikten 
yararlanma olanağı sunuyor. Bir yandan çeşitli kulüp etkinliklerine katılıyorum, diğer 
yandan yeni arkadaşlar ediniyorum. Bu okulda kendimi bulabileceğim birçok alan 
ve fırsat var. Koç Üniversitesi’ne geldiğimden beri yapabileceklerimin farkına vardım. 
Her gün kendime yeni bir şey katıyorum ve yıllar sonra bu okula birçok katkım olsun 
istiyorum.

Herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini düşündüğüm için Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurmaya karar verdim. Sınava gece gündüz demeden çalıştım. Sınav 
sonucum Koç Üniversitesi’nde okumam için yeterli değildi. Aynı hafta mülakata 
çağrıldım. İçimden bir ses kazanacağımı söylüyordu çünkü bu programa uygun bir 
adaydım. Sonuçlar için beni aradıklarında beklentilerim mutluluğa dönüştü. İkinci bir 
şans isteyenler bu programa başvurmalı ve hedeflerinin peşinden gitmeliler.

Dilay Türkeş, Çorum 
Psikoloji / 2018 İGSAŞ Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nı Koç Üniversitesi’nde bursiyer olan arkadaşlarım 
sayesinde tanıdım. Bir yandan okulu tam burslu kazanmak için çaba gösterirken 
bir yandan da bu programa başvurmaya karar verdim. Sınav sonucum geldiğinde 
Anadolu Bursiyerleri Programı bana umut oldu. Koç Üniversitesi’nde okuduğum için 
çok mutluyum. Bana bu imkânı sunan bağışçıma ve tüm bağışçılarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Şimdiden hayatım onlar sayesinde güzelleşti, hayalim gerçekleşmiş oldu.

Anadolu Bursiyerleri Programı, her şeyden önce geleceğimi değiştirdi. Hayalimdeki 
üniversitede, hayalimdeki bölümü okumama olanak sundu. Şimdi yeni bursiyerler 
için heyecan dolu süreç başlayacak. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeleri 
ve olabildiğince yavaş atlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Avantajlarınızı iyi 
değerlendirip fayda sağlayacak şekilde kullanmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bu 
programın yolunuzu açacağına ve içinizdeki yetenekleri ortaya çıkaracağına eminim. 
Önünüze gelen bu fırsatı avantaja çevirerek geleceğinize güvenle bakabilirsiniz.

Doruk Ant Bayar, Sakarya  
Ekonomi / 2017 ENKA Vakfı Bursiyeri

Eda Seydi, Balıkesir  
Endüstri Mühendisliği / 2018 Karaca Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı bana varlığını bile bilmediğim bir kapıyı açtı. 
Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran bu program sayesinde kendimi 
gerçekleştirebileceğim Koç Üniversitesi’nde eğitim alıyorum. Okuldaki kulüpler ve 
aktiviteler sayesinde kendimi birçok alanda geliştirme imkânı buldum. “Hayal et, 
olsun.” mottosu en çok bu programa yakışıyor. Umarım gün geçtikçe bu program 
değerli bağışçılar sayesinde daha çok öğrenciye ulaşır.

Dilek Atılkan, Çanakkale   
Hukuk / 2017 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Ecem Emur, Eskişehir   
İşletme / 2015 Eti Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, bir birey olarak toplumdaki rolümün farkında 
olmama ve dünya için neler yapabileceğimi anlamama yardımcı oldu. Bu 
programa başvurmak isteyen adaylara en büyük tavsiyem, hayallerinden asla 
vazgeçmemeleridir. Anadolu Bursiyeri olduğumdan bu yana tek başıma bir şeyler 
başarabileceğimin farkına vardım. Tüm bunları başarmama yardımcı olan bağışçım 
Eti’ye, rektörümüz Prof. Dr. Umran İnan’a, Kurumsal İlişkiler ve Geliştirme Ofisi’ne ve 
her daim yanımda olan aileme teşekkürlerimi sunarım.
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En büyük hayalim olan doktorluk için çabaladığım zamanlarda aklımda sadece Koç 
Üniversitesi vardı. Bu hedef için sınav puanım yeterli değildi. Umutlarım tükenirken 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na yaptığım başvuru kabul edildi. O an yaşadığım 
sevinci kelimelerle tarif edemem. Hayatım boyunca unutamayacağım heyecanı, 
mutluluğu ve gururu bana yaşatan bu eşsiz imkân için bütün öğrenciler şanslarını 
denemeliler. En zor zamanımızda bize umut olan herkese çok teşekkürler.

Anadolu Bursiyerleri Programı bize yalnızca Koç Üniversitesi’nde okuma şansı 
vermiyor, bambaşka kapılar da aralıyor. Yapamayacağımı düşündüğüm, vazgeçtiğim 
birçok olanağa bu program sayesinde erişebiliyorum. Koç Üniversitesi’nde sunulan 
fırsatlar, sosyalleşme imkânlarımız fazlasıyla çeşitli. Yere düştüğünüzde size dört elle 
sarılan, ayağa kalkmanız için çaba sarf eden insanların olduğu bir yerdesiniz. Umutları, 
hayalleri tükenmesin kimsenin çünkü bu program vazgeçtiğiniz yerde elinizden 
tutmak için bekliyor sizi.

Edanur Erol, Erzincan  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2016 DTV Bursiyeri

Efe Can Doğanalp, Denizli  
Tıp / 2018 QNB Finansbank Bursiyeri

Ege Kaya, Nevşehir  
Tıp / 2013 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, bağışçılarıyla bir bütün. Bağışçılarımız hem maddi 
destekle arkamızda duruyorlar hem de kapıları bize daima açık. Her sene düzenlenen 
yemeklere ve buluşma toplantılarına katılarak bizimle bire bir iletişim halinde olup 
bizi yakından takip ediyorlar. Anadolu Bursiyerleri Programı, arkamızda kocaman bir 
destekle geleceğe daha emin ve güvenle bakabilmemizi sağlıyor, hayatımıza kendi 
ellerimizle yön verebilmemize olanak tanıyor.

Koç Üniversitesi’nde yeni bir dil öğrenirken çeşitli kulüplerde farklı görevlerde 
bulunuyor, okuldaki farklı bölümlerde çalışma şansı yakalıyor, etkinliklere katılıyorum. 
Bütün bunlar kişisel gelişimime oldukça büyük bir katkı sağlıyor, beni yeniliyor. Beş yıl 
önceki Ekin’e baktığımda dünyaya bakış açımın değiştiğini fark ediyorum ve geldiğim 
noktayla gurur duyuyorum. Yeni bursiyerlere buradaki zamanlarını en iyi şekilde 
geçirmelerini ve burada olmanın değerini bilmelerini tavsiye ediyorum.

Ekin Sarıyıldız, Sivas 
Endüstri Mühendisliği / 2014 Dimes Bursiyeri



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2011-2018 Girişli Bursiyerlerimiz

116

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi ailesinin bir üyesi oldum. 
Bu da eğitim hayatımı Koç Üniversitesi’nde geçirmesem hiç sahip olamayacağım 
fırsatları beraberinde getirdi. Ülkemizdeki potansiyel bağışçılara buradan seslenmek 
istiyorum: Siz bu muhteşem programa ne kadar katkıda bulunursanız Türkiye’nin 
dört bir yanından o kadar çok sevinç çığlığı yükselecek. Çünkü Anadolu Bursiyerleri 
Programı, öğrencilerin hayatına doğan umut ışığıdır.

Öğretmenlerimin ve ailemin destekleri sayesinde şu an Koç Üniversitesi’ndeyim. 
Hayallerim ve hedeflerim için gerekli olan barışçıl ve eşitlikçi bir dünya görüşünü 
özünde barındıran Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan 
kaldırabilmek adına değerli bir adım. Koç Üniversitesi’nde okumak benim için 
ulaşması güç bir hayaldi fakat şu an buradayım ve bu, neler başarabileceğimin kanıtı. 
Umarım bu program daha çok gence umut olmaya devam eder.

Elif Bayraktar, Tekirdağ  
Ekonomi / 2018 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

Elif Dilara Yirmili, Kocaeli  
Tıp / 2013 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Küçücük dünyamda beni mutsuz eden her şeyden kaçmak için sığındığım 
eşsiz bir hayal dünyam vardı. Hayal kurmak güzeldi de tek problem bu hayalleri 
gerçekleştirmekti. Bunun için fırsatlar ararken bazen umutsuzluğa kapılırsınız ve 
tam vazgeçecekken karşınıza hayatınızın fırsatı çıkar ya! Benimki de öyle oldu. 
Hayallerinize ulaşmak için büyük bir adım atmak istiyorsanız Anadolu Bursiyerleri 
Programı, size bu fırsatı sunacaktır. Umarım bu program daha fazla öğrenciye ulaşır.

Ekrem Kavsara, Kocaeli   
Endüstri Mühendisliği / 2018 Otokoç Bursiyeri

Elif Demirtaş, Kocaeli   
Tıp / 2014 Anadolu Vakfı Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nin imkânlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve burada geçirdiğim 
zamanı gelecekte özlemek için çabalıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
ideallerinin zirvesindeki birçok öğrenciye yeni bir yol açıyor. Bu programın öğrenciler 
için çok yararlı olduğunu ve örnek alınması gerektiğini düşünüyorum. Programın 
geliştirilmesinde emeği olan herkese ve bağışçım Anadolu Vakfı’na çok teşekkür 
ediyorum.
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla lisedeyken bir üniversite gezisi sırasında tanıştım, 
arkadaşlarımın tavsiyesiyle başvurumu yaptım. Bugün bu program sayesinde 
Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden Koç Üniversitesi’nde okuyorum. Hem hayal 
ettiğim bölümü hem de bu okulu kazandığım için çok mutluyum. Koç Üniversitesi ve 
bağışçılarımız, Anadolu Bursiyerleri Programı aracılığıyla hayallerini gerçekleştirmek 
isteyen öğrencilere ek bir şans sunuyor, bu yüzden çok anlamlı bir program. 

Koç Üniversitesi; eğitim kadrosu, fiziki imkânları ve barındırdığı öğrenci potansiyeliyle 
hayallerime giden yolda ilk ve belki de en büyük adımdı. Anadolu Bursiyeri olarak bu 
adımı atmak, hedeflerimi çok daha anlamlı hale getirdi. Koç Üniversitesi’ne attığım 
her adımda ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Eminim benim gibi heyecanlanan yeni 
bursiyer adayı birçok arkadaşım var. Onlara şunu söylemek istiyorum: Koç Üniversitesi 
size düşündüğünüzden çok daha fazla imkân sunuyor, lütfen bütün bu imkânlardan 
faydalanın ve kendinizi keşfedin.

Elif Gökçen Bozkurt, Mersin  
Tıp / 2016 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Elif Nur İnce, Adana  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2018 Riot Games Bursiyeri

Elif Özlem Adıgüzel, Malatya  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Asil Çelik Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde mesleğimin gereklerini iyi öğrenmenin yanı sıra, buradan 
nitelikli bir mezun olarak ayrılacağımı biliyorum. Her fırsatta ilgimi çeken seminerlere 
katılabiliyor, istediğim her sportif etkinlikle ilgilenebiliyor ve üzülerek bıraktığım 
resimle tekrar uğraşabiliyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmak isteyen 
adaylara tavsiyem, hayallerini takip etme konusunda kararlı ve inançlı olmaları. Çünkü 
hayallerini yaşayabilecekleri Koç Üniversitesi gibi bir okul var.

Mühendislik eğitiminin amacı, sadece mevcut bilgileri pratiğe dökmek değil, iletişim 
becerilerini de kullanabilen bireyler yetiştirmek bence. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
akademik olarak başarılı olmanın yanı sıra, bulunduğu sosyal ortama değer katabilen, 
hayata bazı değerleri yerleştirmiş bireyleri seçip onların gelişimine katkıda bulunuyor. 
Bu program sayesinde, lise hayatım boyunca hedeflediğim bölümdeyim ve yaptığım 
seçimin ne kadar doğru olduğunu görebiliyorum. Umarım bu program gelişerek 
devam eder.

Elif Temel, Eskişehir 
Endüstri Mühendisliği / 2014 Limak Holding Bursiyeri
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Bir insana verilebilecek en güzel hediye, iyi bir eğitim olanağıdır. Bana verilen bu 
şansın farkındayım. Koç Üniversitesi’nden akademik açıdan donanımlı ve hayatın her 
yönünde aktif bir birey olarak ayrılmak istiyorum. Sınav maratonundaki arkadaşlarıma 
hayallerinin peşini asla bırakmamalarını ve bu uğurda ellerinden gelen her şeyi 
yapmalarını öneriyorum. Ayrıca daha çok bağışçının genç insanlara güvenip onların 
topluma kazandırılmasına yardım etmelerini diliyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım ve programı 
araştırdıkça, “Neden olmasın?” diye düşündüm. Programa kabul edildiğimde 
mutluluktan havalara uçtuğumu söyleyebilirim. Koç Üniversitesi’ne ilk adımımı 
attığımda dahi benim için her şeyin daha güzel olacağının farkındaydım. Programa 
katılmak isteyen arkadaşlarıma vakit kaybetmeden başvurularını yapmalarını 
öneriyorum. Çünkü bu program size daha iyi bir hayat sağlayabilir. Bana bu imkânı 
sağlayan herkese çok teşekkür ederim.

Emir Özkanbaş, Adana  
Psikoloji / 2018 Koçtaş Bursiyeri

Emrah Şen, Konya  
Endüstri Mühendisliği / 2016 Namet Bursiyeri

Sınavda istediğim başarıya ulaşamasam da Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurarak Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birine yerleştim ve Koç 
Üniversitesi’nin sosyal imkânlarından faydalanma şansı buldum. Hayatımda ilk kez bir 
koroya katıldım ve değerli hocalarla tanıştım. Bu şansı elde etmemi sağlayan herkese 
teşekkür ederim. Anadolu Bursiyerleri Programı’na dahil olacak yeni arkadaşlarıma 
Koç Üniversitesi’nin tüm imkânlarından yararlanmalarını tavsiye ediyorum.

Elif Yılmaz, Ordu   
Psikoloji / 2017 Koç Holding Bursiyeri

Emirhan Arslan, Sakarya   
İşletme / 2017 BPlas Bursiyeri

Anadolu Bursiyeri olmanın sağladığı imkânlar beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Bu 
okula geldikten sonra neden Koç Üniversitesi’nde okumak istediğimi tekrar fark ettim. 
Koç Üniversitesi’nde okumayı hayal eden arkadaşlarımın da benim gibi bu heyecanı 
yaşamalarını ve yeni heyecanlar deneyimlemelerini isterim. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nı destekleyen başta bağışçım BPlas olmak üzere tüm bağışçılarımıza 
teşekkür ediyorum ve ileride ben de bu programa destek vermek istiyorum.
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Çalışırken beni motive etsin diye, “Keşke…” dediğim bir okul olan Koç Üniversitesi’nin 
sıralarında ders dinlemek bana şunu öğretti: İnsan hayallerinin peşinden koştukça 
hiçbir şey imkânsız değil, olmaz diye hayal kurmaktan vazgeçmeyin! Bu programa 
başvurmama öncülük eden Almanca öğretmenim Aysun Dereli ve bağışçım BPlas 
başta olmak üzere gençleri bu programa teşvik eden herkese ve tüm bağışçılarımıza 
teşekkür ediyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın günden güne daha da 
büyümesi dileğiyle...

Anadolu Bursiyerleri Programı’na rehberlik öğretmenimle başvurduk. O zaman bursiyer 
olamayacağım düşüncesiyle bir güvensizlik içindeydim. Fakat başvurularımıza o 
kadar önem veriliyor ki seçilen bursiyerlerin doğru kişi olduklarına eminim. Doğru 
kişi olduğunuza inanıyorsanız beklemeniz dahi hata. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
hayatımı bambaşka bir yöne çevirdi. Hedeflerime ulaşmakta çok önemli bir basamağa 
bu program sayesinde adım attım. Bize bu imkânı sağlayan bağışçılarımıza teşekkür 
ederim.

Emre Taşkıran, Erzincan  
Makine Mühendisliği / 2018 Omtaş Bursiyeri

Emre Vatansever, Kırklareli  
Makine Mühendisliği / 2017 BPlas Bursiyeri

Enes Ertürk, Karaman  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2014 Aras Kargo Bursiyeri

Tüm imkânlara sahip olarak üniversite sınavına girmek hayalimdi. Ancak üzerimde 
sınav baskısı olunca işler ters gitmeye başladı. Tünelin ucunda küçük bir ışık ararken 
Anadolu Bursiyerleri Programı bir güneş gibi doğdu. Bu satırları okuyorsanız mutlaka 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmalısınız. Hayallerinizin başarıya ulaşması, 
attığınız adımların büyüklüğüyle doğru orantılıdır ve bu programa başvurmak, 
attığınız en büyük adımlardan biri olacak.

Sınav senesi hedefime nasıl ulaşacağımı düşünürken rehber öğretmenim 
Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bahsetti. Hayatıma yön verecek bu programa 
başvurduktan sonra mülakatlara çağrıldım. Mülakatlarda, hayallerime giden yolun Koç 
Üniversitesi’nden geçtiğini, sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğimi ifade 
ettim. Bu güzel aileye katıldığım gün, dünyalar benim oldu. Kendimi ve fikirlerimi 
geliştirebileceğim bir ortamdayım artık. Yeni bursiyerlere tavsiyem, hayallerini takip 
etme konusunda kararlı ve inançlı olmaları. 

Enes Kaya, Osmaniye 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 İncekaralar Bursiyeri
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Tecrübe edinmenin sınavda çözdüğümüz sorulardan daha önemli olduğunu 
düşünüyordum. Bu nedenle lise eğitimim boyunca birçok sosyal etkinliğe katıldım. 
Kendimi uluslararası hukuk alanında geliştirmek istediğimden tek hedefim Koç 
Üniversitesi’ydi. Rehberlik öğretmenim Hasibe Erdoğan sayesinde Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla tanışınca çözdüğümüz sorulardan çok, fikirlerimize ve 
yeteneklerimize önem verildiğini gördüm. Şimdi Koç Üniversitesi’ndeyim. Türkiye’de 
böyle örnek programları destekleyenlerin olduğunu görmek mutluluk verici. 

Koç Üniversitesi hakkında araştırma yaparken Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
tanıştım ve şansımı denemek için başvurumu yaptım. Koç Üniversitesi’nde 24 Saat 
Programı’nda okulun yemyeşil kampüsünde kaldım. Birbirinden farklı insanlarla 
tanıştım, örnek derslere girdim ve hem hayata hem de eğitimime dair çok önemli 
bilgiler edindim. Bursiyer olarak kabul edildiğimde çok sevindim. Hayallerime bir 
adım daha yaklaşmamı sağlayan bağışçıma ve bu programda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 

Erge Çevik, Bartın  
Hukuk / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2003 Sınıfı)

Erhan Ceylan, Yozgat  
Hukuk / 2018 Baştaş Bursiyeri

Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayalimdeki 
üniversiteye girebildim. Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim zamanda kararımın ne 
kadar doğru olduğunu fark ettim. Herkes tıp okumanın çok zor olduğunu söyler, 
aslında haklılar. Ama Koç Üniversitesi’ndeyseniz işler değişir. Burada derslerin yanı 
sıra, ilgilenebileceğiniz birçok sosyal aktivite var. Bunlardan birinin parçası olmak çok 
kolay. Bölümümde beni nelerin beklediğini gördükçe heyecanım artıyor. Radyoloji 
alanında araştırmalar yaparak bilime katkıda bulunmak istiyorum.

Eren Melih Öymen, Çorum   
Tıp / 2015 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Ergün Tiryaki, Şanlıurfa   
Tıp / 2016 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmak hayatımdaki en köklü değişikliğin ilk 
adımı oldu. Koç Üniversitesi’nde eğitim vizyonumun, hayata bakış açımın ne kadar 
geliştiğini görebiliyorum. Okulumun araştırma ve bilim vizyonu, bilimin gizemli 
doğasının peşinden tutkuyla koşmanın lezzetini vadediyor. Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde yaptığım işten her an mutluyum. Üniversite sınavına hazırlanan 
bir öğrenci için gerçek olamayacak kadar güzel imkânlar sunan bu programa 
kesinlikle başvurulması gerekiyor.
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Koç Üniversitesi, kendinizi keşfedebileceğiniz, aklınıza gelmeyecek kadar farklı 
ilgi alanına yönelebileceğiniz bir okul. Hayatım boyunca ilgi alanlarım çok geniş 
oldu. Öyle ki bir renk olsam gökkuşağı olurdum herhalde. Koç Üniversitesi bana 
şahane imkânlar sundu. Anadolu Bursiyeri olmanın verdiği en güzel özellik, bir aile 
olduğumuzu bilmek. Her geçen sene daha da büyüyen bu ailede bulunmaktan gurur 
duyuyorum.

Sınava hazırlandığım süreçte hedeflerime giden yol, Koç Üniversitesi’nden geçiyordu. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bu okulu kazanmam için bir yol olduğunu 
düşünerek başvurumu yaptım. Bu program beni hayallerime bir adım daha yaklaştırdı. 
Koç Üniversitesi’nde akademik ve sosyal anlamda sayısız fırsattan yararlanmaya 
çalışıyorum. Güzel başlayan Koç Üniversitesi serüvenimi Anadolu Bursiyeri olma 
bilinciyle bitirip gelecekte bursiyer sayısının artması için elimden geleni yapacağım. 

Esenay Çay, Sivas  
İşletme / 2018 Yıldız Holding Bursiyeri

Esin Eroğlu, Balıkesir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2015 Tofaş Bursiyeri

Esin Hacıoğlu, Tekirdağ  
Ekonomi / 2016 Sarten Bursiyeri

Koç Üniversitesi gerek akademik gerek sosyal anlamda oldukça zengin bir okul ve 
sağladığı imkânlarla kendinizi birçok konuda geliştirebiliyorsunuz. Bu okul, hep 
yapmak istediğiniz ama belki de imkân bulamadığınız veya hiç aklınızda olmayan 
şeyleri yapmanızı sağlıyor, en önemlisi sizi siz yapıyor. Kendimi geliştirmemde ve bir 
şeyleri başarabileceğime inanmamda Anadolu Bursiyerleri Programı’nın etkisi çok 
büyük. Bu programın daha birçok kişinin hayatını aydınlatacağına inanıyorum. 

Hem toplumun sorunlarına çözüm üreten hem de bilim ve sanata kendini adayan 
aydınlar yetiştirme gayesindeki Koç Üniversitesi’nin öğrencisi olmak gurur verici. 
Hümanizmin ve akılcılığın ışığında alacağım eğitimle topluma faydalı işler yapmak 
istiyorum. Endüstrinin, güçlünün yanında değil, insanlığın yanında olması için 
elimden geleni yapacağım. Atatürk’ün geleceği emanet ettiği biz Anadolu gençliğine 
fırsat eşitliği sunan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın herkese ulaşmasını diliyorum.

Esra Altınay, Diyarbakır 
Endüstri Mühendisliği / 2017 Sayın Eren-Fatih Özmen Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, yıllardır binlerce yaşıtımla zorladığım nitelikli eğitim 
kapısının anahtarını verdi bana. Her zaman hayalimde olan özgür ve araştırmacı 
bilim ortamına, sosyal ve entelektüel eğitim hayatına Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde kavuştum. Bana ve hayallerime inanan bağışçıma ve Anadolu Bursiyerleri 
ailesine teşekkür ederim. Hayallerinizi sınırlamayan, sizi farklı yönlerinizle kabul eden 
ve yüreklendiren bir eğitim anlayışı istiyorsanız Anadolu Bursiyerleri Programı doğru 
adres.

Koç Üniversitesi’nin sunduğu imkânlar sayesinde kendimi hem akademik hem de 
sosyal anlamda geliştiriyorum. Okulumuzun sunduğu fırsatlar sayesinde istediğim 
alanlara yönelebiliyorum. Bunlara ek olarak kariyer kulüplerinin etkinliklerine 
katılıp meslek hayatımda yöneleceğim alanları belirliyorum. Koç Üniversitesi’nde 
istediğiniz şeyleri yapmak için hiçbir engeliniz yok, aksine teşvik var. Bu şansı elde 
etmiş biri olarak, bursiyer adaylarına söylemek istediğim şu: Bu okulda kendinizi çok 
şanslı hissedeceksiniz çünkü hayal ettiğiniz her şey, Koç Üniversitesi’nde gerçeğe 
dönüşecek.

Esra Uzun, Zonguldak  
Hukuk / 2015 Araştırma Destek Eğitim Vakfı Bursiyeri

Fadime Tokmak, Uşak  
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurduktan sonra mülakatlarda kafamdaki 
tek soru, kabul edilmezsem bu durumla nasıl baş edeceğimdi. Neyse ki böyle bir 
şeye gerek kalmadı. Bağışçımın ve Koç Üniversitesi’nin bizi desteklemesini çok iyi 
anlıyorum; bir genci hayallerine, umutlarına yaklaştırmaktan daha güzel ne olabilir 
ki? Bursiyer olmak istiyorsanız yapmanız gereken, kendinize inanmak ve kendinizi 
olabildiğince iyi tanıyıp tanıtmak.

Esra Döger, Ağrı   
Ekonomi / 2018 Bak Ambalaj Bursiyeri

Ezel Yazlak, Malatya   
Endüstri Mühendisliği / 2018 YDA Bursiyeri

Sınav senesi, kaygılarım yeni yeni baş gösterirken rehberlik öğretmenimiz Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nı anlatmıştı. Sınav stresi doruk noktasındayken başvuru 
yapmaya karar verdim. Koç Üniversitesi’nde özgüvenimin artması kendime 
katabileceklerimin sınırı olmadığını anlamama yetiyor. Burada kendimi akademik ve 
sosyal anlamda yetiştirebileceğimi biliyorum. Bizi Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Bu yazıyı okuyanlara tavsiyem, kendilerine 
güvenmeleri ve denerlerse pek çok şeyin mümkün olabileceğine inanmaları. 
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Koç Üniversitesi’ne başladığımdan bu yana başarabileceklerimin bir sınırı olmadığını 
gördüm. Hayallerime giden yolda bugüne kadar büyük destek aldığım bir 
topluluk içindeyim. Burada bambaşka bir yoldan gitmek istediğimizde bariyerlerle 
karşılaşmıyoruz. Çizdiği yoldan gitmek isteyen, otoriteyi sorgulayan ve bilimsel 
bir bakış açısıyla hayatına yön vermek isteyen bursiyer adaylarına tereddütsüz 
önerebileceğim bir yerdeyim. Gelecekte her bursiyerin bir bağışçı olabilmesini 
diliyorum.

Gelecekte kalp damar cerrahisinde çığır açacak ve bunu ameliyatla değil, milyonların 
hayatını değiştirecek tedavi yöntemleriyle yapan bir doktor olmak istiyorum. Koç 
Üniversitesi kendimi bu konuda yetiştirebileceğim en iyi okul. Her sabah üniversiteye 
başladığım ilk günün heyecanını ve içimin kıpır kıpır edişini hissedebiliyorum. Sanırım 
bu yüzden çok iyi bir doktor olacağım. Bursiyer adaylarına şunu söylemek istiyorum: 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na seçilmeyeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz; 
başvuru için ayıracağınız vakit, bütün hayatınızı değiştirebilir.  

Fatih Ortabakan, Kahramanmaraş  
Tıp / 2014 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Fatih Uçar, Kayseri  
Fizik / 2014 Yataş Bursiyeri

Fatma Bingöl, Van  
Hukuk / 2016 Tiryaki Agro Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde Anadolu Bursiyerleri Programı’nın hayatıma kattıklarını 
keşfederek kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bence Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na destek veren pek çok bağışçının motivasyonu; çok yönlü, kendini 
tanıyan, hem kendine yetebilen hem de içinde bulunduğu gruba fayda sağlayabilecek 
bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak. Anadolu Bursiyerleri Programı’na dahil olan 
her arkadaşım, kendini Koç Üniversitesi’nde geleceğin dünyası için en iyi şekilde 
donatmalı.

“Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz.” dizelerinin vücut 
bulmuş hali diyerek özetlenebilir bence Anadolu Bursiyerleri Programı. Kendini her 
yönden geliştirmeye çabalayan başarılı ve azimli öğrencilere fırsat eşitliği sağlaması 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın geleceği parlak bir ülke yaratma isteğini yansıtıyor. 
Koç Üniversitesi’nin eğitiminin yanı sıra, sahip olduğu yurtdışı eğitim imkânlarının, 
seminerlerin ve kulüp etkinliklerinin yeni bursiyerleri tatmin edeceğini düşünüyorum.

Fatma Nur Kılıç, Ankara 
Ekonomi / 2017 QNB Finansbank Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla, sınava hazırlanırken okuluma gelen katalog 
sayesinde tanıştım. Psikoloji okuma isteğimi Koç Üniversitesi’nde çok ileriye 
taşıyabileceğimi düşünerek başvurumu yaptım. Bu okulda her geçen gün daha çok 
fırsatla karşılaşırken de aynı fikre sahibim. İlgiyi, özeni ve eğitimdeki kaliteyi bu denli 
önemseyen bir ortamda kendimi geliştirebilecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. 
Bu fırsatın daha fazla kişiye ulaşması için daha fazla bağışçımız olmasını temenni 
ediyorum. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edilmemle başlayan Koç Üniversitesi 
maceramda her yıl okulumun akademik anlamda ne kadar güçlü olduğunu daha iyi 
hissediyorum. Koç Üniversitesi, öğrencisinin yanında yer alan, verdiği eğitimde ve 
sosyal alanlarda bunu hissettiren bir okul. Mevcut duruma katkı sağlamak ve dünyaya 
kayda değer bir iz bırakmak istiyorsanız Koç Üniversitesi doğru bir başlangıç. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, ülkemizin doğusunda ve batısında aynı gökyüzüne bakma 
fırsatı sunuyor.

Fatma Yıldırım, Gaziantep  
Tıp / 2015 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Feyza Kübra Ayvalık, Karabük  
Psikoloji / 2018 AXA Sigorta Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na katılmak, bu okulda eğitim görme isteğimi 
artırdığından hemen Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmuştum. Programa 
kabul edilmek benim için büyük şanstı. Bu programla eğitimde fırsat eşitliği 
sunulmasının yanında, hayatımıza çok farklı bir yön veriliyor. Koç Üniversitesi’nin 
geleceğim için sunduğu imkânlardan faydalanıp kendimi keşfederek her açıdan 
daha donanımlı bir birey olmaya çalışıyorum. Bu şans için tüm bağışçılara teşekkür 
ediyorum.

Fatma Palancı, Artvin   
Hukuk / 2018 Çelik Halat Bursiyeri

Fatmanur Olgun, Amasya   
Endüstri Mühendisliği / 2017 TEB BNP Paribas Bursiyeri

Koç Üniversitesi; fikirlerimize ve yaptıklarımıza değer veriyor, ufkumuzu açıyor, 
bize her türlü imkânı sunuyor. Okula başladığımdan beri seminerlere gidiyorum, 
kulüp faaliyetlerine katılıyorum, kendimi hem sosyal hem de akademik anlamda 
geliştirebiliyorum. Bunları yaparken Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir parçası 
olmaktan gurur duyuyorum. İnanıyorum ki daha çok bağışçıyla, ülkemizin dört bir 
yanından gelen birbirinden değerli gençlerle bu program daha da değerlenecek ve 
daha çok insanın hayatına dokunulabilecek.
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Lise hayatım boyunca hayalini kurduğum, Türkiye’nin en kaliteli üniversitelerinden 
birinde öğrenci olabilme şansını Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde yakaladım. 
Bu program bize Koç Üniversitesi öğrencisi olmanın kapısını açtı. Kendinizi her alanda 
geliştirip birer dünya vatandaşı olmak istiyorsanız Anadolu Bursiyerleri ailesine dahil 
olmalısınız. Birçok öğrencinin hayallerine ulaşan yolda elimizden tutan ve bize değişik 
dünyaların kapılarını açan, başta bağışçım Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı’na ve tüm 
bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Hem Koç Üniversitesi’nde okuduğum hem de Anadolu Bursiyerleri ailesinin bir üyesi 
olduğum için çok mutluyum. Bu program, günümüz eğitim sisteminden bağımsız 
olarak kendi imkânlarıyla bir şeyler başarabilmiş öğrencilere kaliteli bir okulda eğitim 
hakkı ve birçok fırsat sunuyor. Elimden geldiğince kendimi geliştirmek ve aldığım 
eğitimi başarılı bir şekilde sürdürmek için gayret ediyorum.

Fırat Tamur, Hatay  
Bilgisayar Mühendisliği / 2016 Index Bilgisayar Bursiyeri

Filiz Ekin Doğruer, Aksaray  
Endüstri Mühendisliği / 2014 Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı Bursiyeri

Filiz Koç, Bursa  
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Koç Holding Bursiyeri

Liseden mezun olduğumda büyük hedeflerim vardı, sınav sonucum ise bu 
hedeflerime ulaşamayacağımı düşündürüyordu. Koç Üniversitesi’nin Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na kabul edildiğimi öğrendiğimde çok mutlu oldum. Koç 
Üniversitesi akademik ve sosyal açıdan her türlü imkânı sağlamaya hazır. Burada 
sunulan olanaklarla farkında olmadığınız yeni bir sizi keşfedebilirsiniz. Eğitimde fırsat 
eşitliği sunan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın çok daha fazla gence destek olmasını 
umuyorum.

Koç Üniversitesi’nde okumanın bana çok şey katacağının farkındaydım. Bu okulda 
okumak zamanla en büyük hayalim oldu ve Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvuru yaptım. Sınav açıklandığında bu hayalimin gerçekleşemeyeceğini düşünsem 
de Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde içimdeki umudu hep korudum. Programa 
kabul edildiğimi öğrendiğimde hayatta ikinci şansların olduğunu anladım. Onlarca 
gencin hayatını değiştiren ve bir şeyi çok istersek gerçekleşebileceğini gösteren 
bütün bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Fulin Gökçeli, Adana 
Endüstri Mühendisliği / 2018 Kıvanç Tekstil Bursiyeri
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Şansımı denemek için başvurduğum Anadolu Bursiyerleri Programı’yla arkadaşlarım 
sayesinde tanıştım. Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’yla daha yakından tanıma 
imkânı bulduğum bu okulun kendini geliştirmek isteyen ve sağlam hedefleri olan 
gençler için mükemmel bir yer olduğunu, üniversite hayatımı burada geçirmek 
istediğimi fark ettim. Anadolu Bursiyeri olmak için akademik başarı ve belirlediğim 
amaçların da olması gerektiğini öğrendim. İleride imkânım olursa bu programa katkı 
sağlayacağıma söz veriyorum.

Koç Üniversitesi’nin huzur dolu kampüsünde, alanında uzman eğitim kadrosundan 
dersler alıyorum, birçok kulübün gerçekleştirdiği etkinliklerden faydalanıyorum. 
Üniversitenin sadece bir eğitim kurumu değil, sosyal hayatın bir parçası olduğunu 
burada gayet net görebiliyorum. Hayallerinize bir adım daha yaklaşmak, bu yolda 
emin adımlarla ilerlemek istiyorsanız burası tam size göre! Umarım daha çok bağışçı, 
daha çok öğrenciye umut olur ve bize daha iyi bir geleceğin kapısının aralanmasına 
destek verir.

Furkan Avcı, Kastamonu  
Endüstri Mühendisliği / 2017 Odeabank Bursiyeri

Furkan Karakoç, Bingöl  
Makine Mühendisliği / 2018 Mezunlar Bursiyeri (1999 Sınıfı)

Anadolu Bursiyeri olduğum süreçte hayatımda pek çok şey değişti. Koç Üniversitesi 
bana çok şey kattı ve katmaya devam ediyor. Birçok önyargımı kırarken birçok alanda 
özgüvenimi artıran konularla ilgilenmeye başladım. “Anadolu Bursiyerleri Programı 
olmasaydı burada olamazdım.” diye düşünüyorum hâlâ. Bursiyer adayları, Türkiye’nin 
en iyilerinden biri olan Koç Üniversitesi’nin ayrıcalıklı ve kapsamlı bursunu almak için 
yaptıkları başvurular konusunda heyecan duymalılar.

Funda Ayas, Balıkesir   
Psikoloji / 2016 Kurukahveci Mehmet Efendi Bursiyeri

Furkan Gökay Dağıstan, Kırşehir   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2016 Sayın Eren-Fatih Özmen Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerimizi gerçekleştirmemizi sağlıyor. Bu 
programla Koç Üniversitesi’nin kapıları Anadolu’nun dört bir yanından gelen başarılı 
gençlere açılıyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerinin peşinden gitmek isteyen 
gençlerin elinden tutan ve önlerindeki engelleri yıkmalarını sağlayan bir fırsat. 
Anadolu’nun her yanında bu programdan yararlanması gereken yüzlerce kardeşimiz 
olduğunu biliyorum. Ülkesine katkı sağlama hedefiyle eğitim gören öğrenciler, bu 
program sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaşıyorlar.
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Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmak ve Koç Üniversitesi’ne kabul edilmek 
hayatımı değiştirdi. Koç Üniversitesi sağladığı akademik ve sosyal imkânlarla birçok 
öğrencinin hayal ettiği bir okul. Koç Üniversitesi’nde sunulan eğitim, analitik düşünen 
ve olayları sorgulayan öğrenciler haline gelmemizi sağlıyor. Okulumuzun sunduğu 
sosyal fırsatlar ise istediğimiz her alanda kendimizi geliştirmemize destek oluyor. 
Tüm bunlar için bizi her konuda destekleyen bağışçılarımıza ve Anadolu Bursiyerleri 
ekibine teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı yalnızca Koç Üniversitesi’ni değil, kendimi görebildiğim 
ve sınırlarımı fark edip aşmaya çalıştığım içsel bir yolculuk kazandırdı bana. Spor, 
düşünce, sanat, kültür, sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanları içinde aktif bir 
bireye dönüşmem Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde oldu. Tüm bağışçılarımıza 
buradan bir söz vermek istiyorum: Sunduğunuz imkânlardan sonuna kadar beslenip 
evrensel sahalarda Anadolu’nun ne büyük bir ağaç olduğunu bütün dünyaya 
göstereceğim.

Furkan Polat, Artvin  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Abdi İbrahim Bursiyeri

Gamze Günar, Mersin  
Ekonomi / 2015 Bank of America Merrill Lynch Bursiyeri

Gamze Keçibaş, Tekirdağ  
Makine Mühendisliği / 2016 Türkerler Bursiyeri

Anadolu Bursiyeri Programı’na dahil olmak, Türkiye’nin en iyi üniversitesinde, en 
iyi şartlarda okumakla beraber eşsiz bir aileye katılmak demek. Bence Anadolu 
Bursiyerleri Programı, sınavın her şeyi belirleyemeyeceğinin ve kendimiz olarak da 
başarıyı yakalayabileceğimizin ispatıdır. Koç Üniversitesi’nin ve Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın misyonu, nitelikli öğretim kadar nitelikli eğitimi de kapsıyor. Anadolu 
Bursiyerleri olarak Koç Üniversitesi’nde büyüyen bir aile gibiyiz. İlerleyen yıllarda da 
sayımızın katlanarak artacağına inanıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na rehberlik öğretmenim sayesinde başvurdum. 
Seçildiğimi öğrendiğimde dünyanın en şanslı insanı olduğumu hissettim. Şu an Koç 
Üniversitesi öğrencisiyim. Bursiyer adayları, umutsuzluklarını bir kenara atıp bu eşsiz 
fırsatı elde etmek ve hem Koç Üniversitesi öğrencisi hem de Anadolu Bursiyeri olmak 
için bu programa hemen başvurmalılar. Benim gibi hayalleri Koç Üniversitesi’nden 
geçen daha birçok öğrencinin hayallerine ulaşıp mutlu olabilmesi için tüm 
bağışçıların desteklerini esirgememelerini dilerim.

Gizem Güneş, Balıkesir 
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 kariyer.net Bursiyeri
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Koç Üniversitesi, her geçen gün yeni şeyler keşfettiğim, kendimi daha iyi tanıma 
imkânı bulduğum, sosyal aktivitelere katılarak öğrenirken stres atabildiğim, kendimi 
özgür hissettiğim yer. Anadolu Bursiyerleri Programı, üniversite yıllarımı hep hayalini 
kurduğum okulda ve bölümde geçirebilmem için bir fırsat sundu bana. Bursiyer 
olmadan önce hedeflerini gerçekleştirmek için yeterli imkânları bulunmayan biriydim. 
Biz gençlerin hayallerinin arkasında durduğu için bu programa minnettarım.

Hem iyi bir mühendislik eğitimi almak hem de kendimi farklı alanlarda yetiştirmek 
için Koç Üniversitesi’ne girmek en büyük hayalimdi. Hayalimin gerçekleşemeyeceğini 
düşündüğüm an elimden tutan Anadolu Bursiyerleri Programı oldu. Bu program 
benim gibi birçok gencin hak ettiği imkânlara ulaşabilmesini sağlıyor. Koç 
Üniversitesi’nde hayatımın yeniden şekillendiğini hissedebiliyorum. Bağışçılarımız, 
bize parlak bir gelecek imkânı sunuyor, bu emeklerin karşılığını sonuna kadar 
alacaklarına söz veriyorum.

Gizem Kaya, Samsun  
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Sayın Çağatay Özdoğru Bursiyeri

Görkem Evci, Konya  
İşletme / 2016 Koçtaş Bursiyeri

Üniversite sınavına hazırlanırken Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi yazdığım kağıdı 
çalışma masama asmıştım. Bursiyer olduğumu öğrendiğimde omuzlarımdaki 
yükün uçup gittiğini hissettim. Anadolu Bursiyerleri Programı, her şeyin bittiğini 
düşündüğünüzde umut ışığınız oluyor. Koç Üniversitesi, öğrenmek ya da katılmak 
istediğim ne kadar faaliyet varsa hepsini yapabilmemi sağlayacak olanaklara sahip. 
Eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen Anadolu Bursiyerleri Programı başıma gelen en 
güzel şeylerden biri.

Gizem Güven, Niğde   
Hukuk / 2018 Oğuz Tekstil Bursiyeri

Görkem Celal Aydın, Kayseri   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 MV Holding Bursiyeri

Hayallerimdeki Koç Üniversitesi’nin maddi imkânları yetersiz öğrencilere Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla burs verdiğini duydum. Bu program en umutsuz olduğum 
anda bana el uzattı ve kendimi geliştirmem için birçok fırsat sağladı. Bu programın 
daha da büyümesi için çok ciddi desteğe ihtiyaç var. Bu konuda tek isteğim başta 
öğrenciler olmak üzere, Anadolu Bursiyerleri Programı hakkında bilgi sahibi olan 
herkesin bu güzel ailenin büyümesine katkı sağlamasıdır.
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla okulumda yapılan tanıtım sayesinde tanıştım. Bu 
program benim için bir ümit kaynağı oldu ve hayallerimden vazgeçmek yerine daha 
çok çalışmam gerektiğine inanmamı sağladı. Şimdi tam olarak olmak istediğim yerde, 
okumak istediğim bölümüydeyim. Bir sınav sonuç belgesinden ibaret olmadığıma 
inanan ve bu kadar iyi bir eğitim almamı sağlayan herkese minnettarım. Umarım 
Anadolu Bursiyerleri Programı diğer eğitim kurumlarına ilham kaynağı olur.

Malum sınav süreci beni hayal kırıklığına uğratınca, düşlerimdeki üniversiteyi 
kazanamayacağımı düşünmeye başlamıştım. Ta ki Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
kabul edildiğimi öğreninceye kadar... Şimdi öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Koç 
Üniversitesi’nde okuyorum. Önümde daha uzun yıllar olmasına rağmen şimdiden 
gelecek için çok heyecanlıyım ve biliyorum ki beni hayalimdeki geleceğe en çok 
yaklaştırabilecek okuldayım. Dilerim ki büyük hayalleri olan herkes istediği geleceğe bu 
programla bir adım daha yaklaşabilir.

Gözde Kahraman, Kocaeli  
Bilgisayar Mühendisliği / 2016 Logo Yazılım Bursiyeri

Gül Açıkalın, İstanbul  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2018 Türkiye İş Bankası Bursiyeri

Gülay Canbaloğlu, Kilis  
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Gülsan Holding Bursiyeri

Anadolu Bursiyeri olarak seçildiğimi öğrendiğimde heyecandan ne yapacağımı 
bilememiştim. Hayatımın yepyeni bir şekil alacağını görüyordum. Gittiğim yön 
aynı ama yürüdüğüm yol tamamen değişmiş gibiydi. İnsanın kendini geliştirmesini 
çok önemserken hem sosyal hem akademik açıdan insanı gerçekten geliştiren bir 
okulda, Koç Üniversitesi’nde okuyacak olmam çok güzeldi. Böylece hedeflerime 
ilerleyebilmek adına güvenli ve dopdolu bir güzergâha kavuştum. Bunun büyük bir 
fırsat olduğunun farkındayım.

İnternetten tesadüfen öğrendiğim ve son hafta başvuru yaptığım Anadolu Bursiyerleri 
Programı tüm hayatımı değiştirdi. Koç Üniversitesi’nin verdiği eğitimin yanı sıra, 
sunduğu olanaklar insanın kendini keşfetmesi ve geliştirmesi adına çok önemli. Hem 
kaliteli bir eğitim istiyor hem de güzel bir üniversite hayatı yaşamak istiyorsanız 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmalısınız. Bu ülkede yaşayan, hayalleri büyük, 
başarısı yüksek ama imkânları yetersiz her öğrenci bu programdan faydalanmalı.

Gülbarin Maçin, Diyarbakır 
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 3M Türkiye Bursiyeri
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Küçükken doktor olmanın ve insanlığa fayda sağlayacak çalışmalar yapmanın hayalini 
kurardım. Bunun için çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Fakat hangi üniversiteyi 
seçmem gerektiğine karar veremiyordum. Bir okul gezisinde Koç Üniversitesi ve 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. Programa kabul edildiğimi öğrendiğimde 
yaşadığım mutluluğu tarif edemem. Koç Üniversitesi’nde Anadolu Bursiyerlerine 
sağlanan imkânlar gerçekten harika. Bu program Anadolu’nun her köşesinden, 
hayalleri olan binlerce genç için eşsiz bir fırsat. 

Yer aldığım sosyal etkinliklerin, kendimi geliştirmek adına yaptığım aktivitelerin Koç 
Üniversitesi’ni kazanmama yardımcı olacağını hiç tahmin etmezdim. Ülkemizde 
başarı denince akla yalnızca akademik sonuçlar geliyor. Bu yüzden çocukluğumuzdan 
itibaren yarış atı gibi durmadan sınavlara hazırlanıyoruz. Sosyal, kültürel, sanatsal 
alanlarda kendimizi geliştirmemiz başarıdan sayılmıyor, akademik başarımızın 
önünde bir engel zannediliyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, bu düşüncelerin önüne 
geçerek kendini her alanda geliştirmek isteyenlerin elinden tutuyor. 

Gülsüm Melike Nerkis, Eskişehir  
Hukuk / 2018 Pekin & Pekin Bursiyeri

Halil Eren Erdem, Adıyaman  
Tıp / 2018 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Türkiye, birçok potansiyel barındırmasına rağmen öğrenci başarısında gerilerde 
seyrediyor. Çünkü destek ve imkân bulunamadığı için sönen parlak fikirli çocuklar, 
sınav sistemine adapte olma çabası vermek zorunda kalıyor. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla gelişmeye, öğrenmeye açık bireyler, ezberci sınav sistemine karşı gerçek 
bir eleme yöntemiyle seçiliyorlar. Deneyimlerimiz önemseniyor, gelecekte yapmayı 
planladıklarımıza inanılıyor, bir aile güveni sunuluyor. Koç Üniversitesi’nin imkânları 
her geçen gün beni heyecanlandırmaya devam ediyor.

Güliz Bingöllü, Balıkesir   
Medya ve Görsel Sanatlar / 2017 Coca-Cola İçecek Bursiyeri

Halil Arıcı, Nevşehir   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Omtaş Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın duyurusunu gördüğümde lisedeyken kendimi 
geliştirmek için yaptığım ders dışı aktivitelerin Türkiye’de bir üniversiteye girmemde 
rol oynayacağını bilmiyordum. Detaylı bir araştırmadan sonra bu programın 
bulunmaz bir nimet olduğunun farkına vardım. Bu program geleceğimi olumlu 
yönde şekillendirmem için her türlü olanağı sunan Koç Üniversitesi’ne girmemi 
sağladı. Bu gibi programlar sayesinde ülkemizdeki parlak dimağlar, toplum için en 
faydalı faaliyetlerde bulunmak için geleceğe hazırlanıyorlar.
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Üniversitede okumak için bana en uygun bölümün endüstri mühendisliği olduğuna 
kısa sürede karar verdim. Fakat sınavda her şey istediğim ve beklediğim gibi gitmediği 
için Koç Üniversitesi’ni tam burslu kazanabilecek bir sıralama elde edemedim. 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayallerimdeki bölümü hayalimdeki 
üniversitede okuma imkânı elde ettim. Koç Üniversitesi’ndeki imkânlar sayesinde 
kendimi sadece derslerde değil sosyal faaliyetlerde de geliştirme şansı yakaladım.

Hamide Tekin, Mersin  
Endüstri Mühendisliği / 2017 Aves Bursiyeri

Hamza Aras, Ankara  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2017 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Hayatım boyunca güzel şeylerin ancak kovalanarak elde edilebileceğine, ağacı 
sallamazsam armudun ağzıma asla düşmeyeceğine inandım. Fırsat kapıyı çaldığında 
gürültüden rahatsız olanlar, asla bir şey başaramaz. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
eğitim hayatım için kapımı çalan en büyük fırsattı. Şu anda Koç Üniversitesi’nde 
okumanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Yeni bursiyerlere mesajım; kapınızı 
çalan bu fırsatı değerlendirmek ve Koç Üniversitesi’nin ayrıcalıklarından yararlanmak 
için elinizden gelen her şeyi yapın.

Koç Üniversitesi’ndeki imkânlar kendimi sürekli geliştirmemi sağlayacak alanlar 
bulmama ve gelişmeme yardımcı oluyor. Bu okulda kendimi bulabileceğime, 
geleceğime en uygun yolu şekillendirebileceğime eminim. Değerli olduğumuz bize 
her zaman hissettiriliyor. Bir hayaliniz varsa ve Koç Üniversitesi’nden geçiyorsa 
Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerinizi yakalamanıza destek sağlayacaktır. Bu 
umudun devam edebilmesi için potansiyel bağışçılarımıza şunu söylemek istiyorum: 
Desteğiniz geleceği şekillendirecek bireylerin hayali için her şeydir.

Harun Şaşmaz, Diyarbakır 
Bilgisayar Mühendisliği / 2016 Arçelik Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, geleceğimi ve bugünümü şekillendirmeme destek 
oluyor. Programın sağladığı maddi desteğin ötesinde Anadolu Bursiyerleri ailesi 
arasındaki bağın sağladığı manevi destek bizi başarıya ulaştıran asıl etmen. Bursiyer 
adayları şunun farkında olmalılar: Dahil olacakları bu program, yalnızca imkân değil, 
aynı zamanda onları destekleyecek, cesaretlendirecek ve ihtiyaçları olduğunda 
yardımdan asla çekinmeyecek bir aile sunacak onlara.

Hasan Baran Konca, Kocaeli   
Makine Mühendisliği / 2014 Ford Otosan Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, kısıtlı imkânlarına rağmen iyi bir sıralama elde etse 
de Koç Üniversitesi’ni tam burslu kazanamayan öğrencilere fırsatlarla dolu bir kapı 
açıyor. Benim için de öyle oldu. Ya bilgisayar mühendisliğinden vazgeçeceğim ya 
da başka bir üniversitede okuyacağım, diye düşünürken rehber öğretmenim Aydın 
Akgün’le başvurduğum Anadolu Bursiyerleri Programı’na seçildim. Bu program, 
istediğim yolda yürümem için bana bir şans verdi. Destek olan herkese teşekkür 
ederim. 

Bence iyi bir mühendisin en önemli özelliği, soru sorabilme yeteneğidir; sorular sorup 
konuya farklı açılardan yaklaşmak, kimsenin göremediği şeyleri görebilmek. Koç 
Üniversitesi bunun için tüm fırsatları sunuyor. Öğrenmek, bilmek, üretmek istedikten 
sonra tüm kapılar size sonuna kadar açık. Burada kendinizi ifade edebileceğiniz, 
merak ettiğiniz şeylerin üstüne gidebileceğiniz eşsiz bir ortam var. Sevgili 
bağışçılarımız sayesinde imkânsızlıklarla boğuşmak yerine buradaki eşsiz ortamdan 
bir parça tatmayı başarıyoruz.

Hasan Can Aslan, Hatay  
Bilgisayar Mühendisliği / 2016 Onur Air Bursiyeri

Hasan Sefa Değirmenci, Elazığ  
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Burgan Bank Bursiyeri

Bir gün koyunlarımızı otlatırken babam karşı dağı işaret ederek, “O dağ aşılmaz 
görünebilir lakin unutma, gidemediğimiz yer bizim değildir.” dedi. Bu öğüt, lise 
hayatım boyunca beni motive etti. Hedefim belliydi; dağları aşmak. Koç Üniversitesi 
ulaşılması güç bir dağ, ben ise zavallı bir çobandım. Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde şimdi Koç Üniversitesi’ndeyim. Buradan manzara harika! Lakin daha 
gidilecek, görülecek nice yer var.

Hasret Bilmez, Manisa  
Sosyoloji / 2018 Zurich Bursiyeri

Hasan Güney, Malatya   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2016 Sayın Kaan Terzioğlu Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri olarak gitgide büyüyen bir aileyiz. Bu program sayesinde Koç 
Üniversitesi’nde okumanın geleceğe umutla bakan ve bir şeyler değiştirebileceğine 
inanan her öğrencinin hakkı olduğuna inanıyorum. İleride yeterli maddi güce 
sahip olduğum zaman ben de bir öğrencinin bu imkânlara ulaşması ve Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın gerçekleştirdiğine inandığım fırsat eşitliğiyle tanışması için 
elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.
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Hayatım boyunca adaletin temsilcisi olmak istedim. Hayallerime ulaşmak için iyi 
bir üniversiteye gitmem gerektiğini biliyordum. Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
haberdar olduğumda benim için büyük bir umut ışığı doğdu. Mülakata çağrıldığımda 
Koç Üniversitesi’nin beni çok ileriye taşıyacağını bir kez daha anladım. Anadolu 
Bursiyeri olmak, hayallerimin gerçekleşebileceğini gösterdi bana. Bu şansı sağlayan 
bağışçılarımıza, beni bu programla tanıştıran öğretmenim Necmettin Durak’a ve Koç 
Üniversitesi’ne teşekkür ederim.

Hatice Yalçıntürk, Kilis  
Hukuk / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2012 Sınıfı)

Hevi Gökdemir, Diyarbakır  
Uluslararası İlişkiler / 2018 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

Sınav senesi yaşadığım en büyük zorluk, ailemin üstlendiği maddi yükümlülüğün 
stresiydi. Bu durum hem motivasyonumu hem de başarımı düşürüyordu. Bu stresi 
yaşarken bir arkadaşımın önerisiyle sımsıkı tutunacağım bir dost eli buldum. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sadece puanıma değil; geçmişime, umutlarıma ve en önemlisi 
bireyselliğime de değer veren bir programdı. Koç Üniversitesi’ne adım attığım günden 
beri hislerim değişmedi, hâlâ aynı heyecan ve öğrenme şevkini yaşıyorum.

Disiplinlerarası eğitim anlayışı, alanlarında çok başarılı öğretim üyeleri, gelişmiş 
laboratuvar ortamları ve aktif sosyal hayatıyla Koç Üniversitesi, öğrencilerine çok 
fazla imkân sunuyor. Yurtdışı bağlantılarının ve öğrenci değişim programlarının 
olması da benim için büyük bir fırsat. Mevcut eğitim sistemine karşı fırsat eşitliğini 
sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nin özgün, özgür 
ve yenilikçi ortamında eğitim aldığım için çok mutluyum. Programın daha fazla 
öğrencinin hayatına dokunabilmesini diliyorum.

Hidayet Pütün, Kütahya 
Moleküler Biyoloji ve Genetik / 2017 Koç Holding Bursiyeri

Doğayla iç içe bir kampüs, alanında başarılı öğretim üyelerinden oluşan akademik 
kadro ve tüm dünyanın kapılarını açan yurtdışı programlarıyla Koç Üniversitesi sizi 
umduğunuzdan da ileri bir noktaya taşıyor, geleceğinize emin adımlarla yürümenizi 
sağlıyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak konusunda ülkemizde yegâne program 
olarak nitelendirebileceğim Anadolu Bursiyerleri Programı’yla Koç Üniversitesi’nde 
okuyorum. Birçok gencin hayatına dokunan Anadolu Bursiyerleri Programı’na verilen 
desteğin artarak devam etmesini diliyorum.

Hilal Aydın, Kastamonu   
Hukuk / 2015 Socar Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerime giden yolun anahtarlarını avucuma 
bıraktı. Bu program sayesinde öğrenim görme şansı bulduğum Koç Üniversitesi’nde 
gerçekten özgür olduğumu hissettim. Çünkü burada yapabileceklerinizin sınırı yok. 
Bu özgürlüğü tadabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. İnanıyorum ki Anadolu 
Bursiyerleri ailesi, yeni bursiyer ve bağışçılarla gitgide büyüyecek ve daha birçok 
gencin hayatı güzelleşecek.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde her yıl yeni bir ben 
oluyorum; farklı etkinlikler, spor alanları ve fikirlerle kendimi daha da geliştiriyorum. 
İlgi alanlarımı keşfetmek, en sevdiğim şey ve bu okulda imkânlarım sınırsız. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na başvurmayı düşünen veya Koç Üniversitesi’nde okumak 
isteyen her gence şunu söylemek istiyorum: Hayatınızı değiştirmek sizin elinizde. Koç 
Üniversitesi, hayatınızın en büyük fırsatı ve daha nice fırsatlara, “Merhaba!” diyeceğiniz 
yer.

Hilal Bostaner, Konya  
İşletme / 2015 Betek Boya Bursiyeri

Hilal Özdemir, Aydın  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2017 Ford Otosan Bursiyeri

Kendimi hem akademik hem de sosyal açılardan geliştirip ülkeme ve insanlığa katkı 
sağlayabilen bir birey olma amacımı gerçekleştirmek için ulaşabileceğim en doğru 
yerde, Koç Üniversitesi’ndeyim. Bu okul, akademik eğitime ve sosyal hayata önem 
veren, fikirlerimizi özgürce ifade edebildiğimiz, ülke sınırlarını aşan bir üniversite. 
Bence bağışçılarımıza verebileceğimiz en büyük hediye, Koç Üniversitesi’nden ülke 
geleceğine etki edecek kişiler olarak ayrılmaktır. Umudum, büyük idealleri olan pek çok 
öğrencinin Anadolu Bursiyeri olarak ülkemizi aydınlık bir geleceğe ulaştırmasıdır.

Hilmi Anıl Sezer, Kastamonu  
Hukuk / 2014 Caffè Nero Bursiyeri

Hilal Nur Eroğlu, Niğde   
Hukuk / 2016 Hitay Holding Bursiyeri

Siz güneşi hedefleyin, ıskalasanız bile yıldızlara ulaşırsınız. Anadolu Bursiyerleri 
Programı beni yıldızlara ulaştırmakla kalmadı güneşe doğru adım adım ilerlememi 
sağladı. Aileme yük olmadan okuma isteğimi gerçekleştiren bu program sayesinde, 
inandığımda ve bana inananlar olduğunda istek ve hayallerimi başarabildiğimi 
gördüm. Bursiyer adaylarına buraya adım atmak için başvurularını korkarak değil 
heyecanla yapmalarını tavsiye ederim. Koç Üniversitesi sadece okul değil, gelecekteki 
hayatımıza adım adım yaklaşmamızı sağlayan bir yuva.
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Anadolu Bursiyerleri Programı’na seçileceğime dair umutlarım tükenirken mülakatlara 
çağrıldığımı öğrendim. Programa seçildiğimde aklımda hâlâ soru işaretleri olmasına 
rağmen bu şansı kaçırmak istemedim ve şimdi kendimi verdiğim bu karardan dolayı 
kutluyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı ve Koç Üniversitesi bir öğrencinin sahip 
olmayı isteyeceği tüm imkânları sunuyor. Bize kalan ise düşünmek, tasarlamak ve 
üretmek. Bu program, eğitimde fırsat eşitliği için atılan büyük bir adım.

Hümeyra Akyüz, Erzurum  
Endüstri Mühendisliği / 2016 Hürriyet Bursiyeri

Hüseyin Cengizhan Yıldız, Trabzon  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2016 MNG Şirketler Topluluğu Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, bize iyi bir gelecek anlamında bütün imkânları sunuyor. 
Koç Üniversitesi’nde katıldığım kulüplerle adeta iş hayatında senelerdir yer alıyormuş 
gibi hissetmeye başladım. Her geçen gün yeni insanlar tanıyarak farklı tecrübeler 
ediniyor ve bakış açımı, genel kültürümü geliştiriyorum. Kendi ayaklarımın üstünde 
durmayı, başarıya ulaşmak için birilerine ihtiyacım olmadan adım atmayı öğreniyorum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuracak kardeşlerimizin de kendi yollarını çizerken 
çok başarılı olacaklarına eminim.

Rehber öğretmenim Özlem Algan sayesinde Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmam gerektiğini fark ettim. Bu program, hayallerimden vazgeçecekken bana 
bir umut ışığı oldu. İstediğim bölümde, Türkiye’nin sayılı okullarından birinde, Koç 
Üniversitesi’nde üstün bir eğitim olanağı sundu bana. Akademik eğitimin yanında 
sayısız spor ve sanat faaliyetine katılma fırsatı da buldum. Türkiye’nin dört bir 
yanından, inanılmaz fikirleri olan insanlarla tanıştım. Türkiye’de bu gibi girişimlerin 
artmasını umuyorum.

Hüseyin Kara, Adana   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Garanti BBVA Bursiyeri

Koç Üniversitesi, düşündüklerimizi gerçeğe dönüştürebildiğimiz yer ve ben 
buradayım. Burada Anadolu Bursiyeri Programı’yla beni tanıştıran arkadaşlarımın 
bana anlattığından fazlasını buldum. Resim ve buz pateni yapıyorum, klasik müzik 
konserlerine katılıyorum, bir sonraki hedefim keman çalmak. Eğitim hayatım boyunca 
bana güvenip elimden tutan çok insan oldu, onlara artık kendi ayaklarımın üzerinde 
durabildiğimi söylemek isterim. Bu sevinci yaşamamızı sağlayan bağışçılarımıza 
teşekkür ediyorum. 

İbrahim Temtek, Şanlıurfa  
Tıp / 2018 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nin çok yönlü eğitim sistemiyle, ilgilenmek istediğim alanlarda 
ders alabiliyor, hocalarla bire bir iletişim kurup eğitimimi istediğim gibi 
şekillendirebiliyorum. Bağışçım ve Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde beni 
ben yapan her şeyi Koç Üniversitesi’nde buldum. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
beni hayata hazırlayan, ideallerimin peşinden koşmamı sağlayan ve hayallerimi 
gerçekleştirmeme olanak tanıyan bulunmaz bir fırsat. Hayatımı değiştiren ve 
geleceğe güvenle bakabilmemi sağlayan bu programın gelişerek devam edeceğine 
inanıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Bu program 
sadece sınav sıralamanızı değil; ilgilerinizi, deneyimlerinizi ve fikirlerinizi de 
göz önünde bulundurarak kaliteli bir kabul sürecinden geçmenizi sağlıyor. Koç 
Üniversitesi kendini her anlamda donanım sahibi bireyler olarak yetiştirmek isteyenler 
için yapılabilecek en doğru tercihlerden biri. Umarım sizler de bu imkânlardan 
yararlanma fırsatı elde edebilirsiniz. 

İlayda Ezgi Zengin, Samsun  
Bilgisayar Mühendisliği / 2014 Ünlü & Co Bursiyeri

Anadolu Bursiyeri Programı’nı duymama okulum Darüşşafaka vesile oldu. Bu sayede 
Koç Üniversitesi’ne uzandım. Kapılar her zaman açık bir vaziyette karşılamaz sizi. 
Ama biraz sihir, birçok kapının açılmasını sağlayabilir. Anadolu Bursiyeri Programı 
sayesinde Koç Üniversitesi’nde hayallerime daha kısa yoldan ulaşabileceğime 
eminim. Yıllarca doğru yerlerde daha belirgin ayak izleri bırakabilmek için ayak izleri 
topladım. Bence doğru kapıyı çaldım. Siz de bu fırsatı kaçmayın! 

İlayda Salkım, Balıkesir  
Hukuk / 2018 Tat Bursiyeri

İlayda Yanık, Kastamonu  
İşletme / 2018 Coca-Cola Company Bursiyeri

İlay Çalışkan, Bursa   
Tıp / 2013 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nin sunduğu imkânlar; rektörümüzün, akademik kadromuzun ve 
Anadolu Bursiyerleri ailesinin eğitimimize verdiği önemin büyük bir göstergesi. Bu 
okulda, ilgilendiğim alanlardaki uzmanlarla tanışabiliyor, kliniklerinde vakit geçiriyor, 
hastalara yaklaşımı Türkiye’nin en başarılı klinisyenlerinden öğreniyorum. Koç 
Üniversitesi’nin desteğiyle yaptığım yurtdışı araştırma stajları, kazandığım akademik 
farkındalık ve bir ülkede, hatta kıtada, ayrı kültürleri keşfetmenin getirdiği vizyon, 
paha biçilemez.
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İpek Nak, Sakarya  
İşletme / 2018 ENKA Vakfı Bursiyeri

Sınav senesi öğretmenlerim ve arkadaşlarımın desteğiyle Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurumu yaptım. Sonuçlar açıklanınca biraz hayal kırıklığına uğradım. 
Neyse ki Koç Üniversitesi’nden aldığım haberle hayallerim gerçek oldu. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde kapılar 
müthiş imkânlara açıldı. Umut dolu bir gelecek vadeden gençlere eğitimde fırsat 
eşitliği sağlayan bu programın gelecekte daha da büyümesini diliyorum. 

Bursiyer arkadaşlarım sayesinde tanıştığım Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ve Koç 
Üniversitesi’ni araştırırken öğrendiğim çift anadal programı beni çok heyecanlandırdı. 
Hayallerimi gerçekleştirmek için bana sunulan en iyi seçenek buydu. Bursiyer 
olduğumu öğrendiğimde geleceğimi hiçbir engel olmadan çizmeye başladım, 
yapabileceklerimin sınırı genişledi. Her sabah Bilim Kapısı’ndan geçerken bana şanslı 
olduğumu hissettiren Koç Üniversitesi’ne, bağışçım Amerikan Hastanesi’ne ve tüm 
bağışçılarımıza teşekkür ederim.

İrem Çalık, Bursa 
Tıp / 2018 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Koç Üniversitesi’ne adımı attığım ilk andan itibaren doğru yerde olduğumu hissettim. 
Hep içinde olmak istediğim, bilginin değerli olduğu özgür ortamı Anadolu Bursiyerliği 
sayesinde buldum. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan 
Anadolu Bursiyerleri Programı, çok önemli bir yere sahip. Sınavdaki başarımızın 
hayallerimize ulaşmak için tek kriter olmadığını bilmek, kendimiz için yaptığımız her 
şeyin bu yolculukta anlam kazanması çok değerli.

İrem Demir, Manisa   
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Tırsan Bursiyeri

Üniversitede en iyi akademik eğitimi almak ve kendimi sosyal anlamda da geliştirmek 
istiyordum. Bu yüzden Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni hedef edinmiştim. Anadolu 
Bursiyerleri Programı bana hayallerimi gerçekleştirme fırsatı verdi. Şimdi liseden 
bu yana sürdürdüğüm tiyatro hayatıma devam ediyorum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın örnek alınması gerektiğini düşünüyorum çünkü daha keşfedilmemiş 
birçok cevherin bulunduğuna inanıyorum.

İrem Gül Soy, Aksaray  
Hukuk / 2017 Mediterra Bursiyeri
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Geleceğim hakkında hayaller kurarken çocukluk arkadaşım sayesinde Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. Başvuru ve mülakat sürecinde kendimi çok 
değerli hissettim. Koç Üniversitesi’ne geldiğimde deneyimlenmesi ve öğrenilmesi 
gerekenlerin farkına vardım. Kendi kabuğunuzdan sıyrılıp çizdiğiniz yolda size verilen 
değeri düşündüğünüzde Anadolu Bursiyerleri Programı’nın önemini anlayacağınızı 
biliyorum. Bu program benim için birçok kapıyı aralayan altın anahtar. Zamanla hangi 
kapıları açacağımı merakla bekliyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, gün geçtikçe daha da mükemmelleşen bir 
organizasyon. Umarım sahip olduğu bu ivmeyi hiç kaybetmeden, yıllar boyunca 
büyür, eğitimsizliğin ve cehaletin üzerine çığ gibi yıkılır. Bu program, Anadolu’ya 
yeniden bir kulak kabartma, bir el uzatmadır. Karanlıkta yakılan bir ateş, umuda 
yöneliştir. Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim zaman, burada olmanın ne kadar büyük bir 
ayrıcalık sunduğunu kanıtlıyor. Hedefim, ülkem ve dünya için her daim ileriye yönelik 
adımlar atabilmek.

İrem Uyum, Denizli  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2018 Orjin Gayrimenkul Bursiyeri

Öğretme ve öğrenme aşkını Koç Üniversitesi’nde her gün deneyimliyorum. Dans 
kulübü sayesinde dans ediyorum, arkadaşlar edinme fırsatına sahip oluyorum. İleride 
eğitimimi yurtdışında sürdürmeyi planladığım için okulda Almanca, İspanyolca, 
Fransızca gibi birçok dil dersi aldım. Tıp fakültesini bitiren herkese doktor deniliyor 
ancak Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tamamlamanın bunun ötesinde olduğunu 
düşünüyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, maddi imkânsızlıklar yüzünden Koç 
Üniversitesi’ne yerleşemeyen öğrencilere umut ışığı oluyor.

Kaan Ersoy, İzmir  
Tıp / 2015 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Kaan İlısu, Ankara  
Hukuk / 2015 Tüyap Bursiyeri

İrem Şanlı, Bursa   
Endüstri Mühendisliği / 2017 Melike Tekstil Bursiyeri

Okulumun ve bağışçımın sağladığı imkânlar sayesinde Koç Üniversitesi’ni evim 
gibi hissediyorum. Birçok kulübe katılıyorum, spor yapıyorum, zamanımı doğru 
yöneterek akademik ve sosyal hayatımı geliştirmeyi öğreniyorum. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın zaman içinde ne kadar büyüdüğünü görmek, bana umut 
veriyor. Kendimizi geliştirmek ve gelecek nesillere örnek olmak için çok değerli bir 
program bu. Başta bağışçım Melike Tekstil’e ve tüm bağışçılarımıza, bize ve gelecek 
nesillere verdikleri fırsatlar için teşekkür ediyorum.
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Kadir Danışman, Bitlis  
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Anadolu Ulaşım Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerimizi gerçekleştirmemizi ve lider ruhlu 
bireyler olarak yetişmemizi sağlıyor. Anadolu Bursiyeri olmanın sağladığı 
avantajları kullanarak ve çok çalışarak kendimi geliştirebileceğimden hiç şüphem 
yok. Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda büyük engellerden kurtularak Koç 
Üniversitesi’nde nitelikli bir eğitim almak istiyorsanız Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na mutlaka başvurmalısınız. Bize bu olanakları sağlayan, eğitimin öneminin 
farkında olan, bizden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. 

Tam umutlarım ve hayallerim bitti, diye düşünürken Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla bana yeni bir umut kapısı açıldı. Hayatımda şimdiden çok şey değişti, 
zamanla yaşayacağım değişimin çabama ve azmime bağlı olduğunu düşünüyorum. 
Yeni bursiyerlere diyeceklerim şunlar: Asla ümitsiz olmayın, ben de sizin gibi 
heyecanla ve büyük hayallerle bu programa başvurdum. Ümitli değildim ama 
seçildim ve Koç Üniversitesi’ndeyim. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın daha da 
büyüyüp gelişerek ülkemizin eğitim ihtiyacına bir nebze ilaç olacağına inanıyorum.

Kadir Veysel Aksoy, Adana 
Endüstri Mühendisliği / 2017 ABC Deterjan Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın sunduğu imkânlar sayesinde Koç Üniversitesi’nin 
her mezunu gibi ülkemde ve uluslararası alanda evrensel bir insan olarak hizmet 
sunmayı planlıyorum. Bu program, Türkiye’nin her yöresinden gence eşit şartlarda 
eğitim ve öğrenim hakkı sağlayan, öncü bir program. Eğitimde fırsat eşitliği 
sağlayabildikleri için Koç Üniversitesi’ne ve bu programın hayata geçirilmesinde 
emeği olan tüm bağışçılarımıza teşekkürü borç bilirim. Ayrıca bağışçım Kibar 
Holding’e desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

Kadircan İnce, Kayseri   
Makine Mühendisliği / 2017 Kibar Holding Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde hem akademik hem de sosyal anlamda kendimi geliştirmeye 
çalışıyorum. Bunu yaparken arkamda beni destekleyen kocaman bir aile olduğunu 
bilmek çok güzel bir his. Bu aileye yeni katılacak arkadaşlarımıza söylemek istediğim 
bir şey var: Yapabileceklerinizin sınırı olmadığına inanın, Koç Üniversitesi’ne 
geldiğinizde bunu net bir şekilde hissedeceksiniz. Umarım bu güzel program daha 
çok öğrencinin hayatında yeni sayfalar açar.

Kardelen Cemhan, Denizli  
Tıp / 2014 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’na dahil olabildiğim için çok mutluyum. Hayalini 
kurduğum okula ilk adımımı bu program sayesinde attım. Bunun için bağışçıma, 
rektörümüz Prof. Dr. Umran İnan’a ve Anadolu Bursiyerleri için emek veren herkese, 
bize sadece üniversitenin değil, dünyanın kapılarını açtıkları için teşekkür ediyorum.

Koç Üniversitesi’nde dünyanın bin bir ucuna açılan eğitim, teknoloji ve girişimcilik 
fırsatları bulunuyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın en sevdiğim yanı, her 
yıl düzenlenen buluşmalar. Bu buluşmalarda bağışçımla aramızdaki bağları 
güçlendiriyoruz. Ayrıca ülkemizin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle aynı 
ortamda bulunup onlarla tanışabilme ve onların tecrübelerini dinleyerek kendimizi 
geliştirme şansına sahip oluyoruz. Anadolu Bursiyerleri Programı, ülkemiz adına güzel 
işler yapabilecek ve ülkemizi daha iyiye taşıyacak parlak öğrencileri gün yüzüne 
çıkarıyor.

Kerem Aksoy, Bartın  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Fompak Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştığımda, “İşte benim için gerçek fırsat!” 
demiştim. Giderek kendimi Koç Üniversitesi’ne ait gibi hissetmeye başlamıştım. 
Olumsuz yanıt aldığım gün çok üzülsem de bir bağışçı daha çıktığını öğrendiğimde 
havalara uçtum. Tüm Anadolu Bursiyerlerinin bağışçıları kendileri için değerlidir ama 
benimki bu sebeple daha özel. Anadolu Bursiyerleri Programı’nda yer almak Koç 
Üniversitesi’nin birçok olanağından faydalanmayı sağlıyor. Anadolu Bursiyeri olmak 
varken daha ne duruyorsunuz?

Kerem Anar, Balıkesir  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Akkök Holding Bursiyeri

Kerim Alper Uçar, Malatya  
Ekonomi / 2015 Eti Bursiyeri

Kardelen Karabulut, Malatya   
Tıp / 2017 Çalık Holding Bursiyeri

İnsanlarla iletişim kurmayı, onların hayatlarına ufak dokunuşlar yapmayı sevdiğimden
Tıp Fakültesi’ni, sıradan bir doktor olmak yerine kendimi her alanda geliştirebilmek 
için Koç Üniversitesi’ni seçtim. Koç Üniversitesi; kulüpleriyle, bizleri alanının en 
iyileriyle tanıştırmasıyla, bilim ve eğlence etkinlikleriyle her alanda donanımlı 
olmamız için en büyük destekçimiz. Sunulan bu eşsiz fırsatlarla geleceği aydınlatacak 
birer meşale olduğumuzu biliyoruz. Neden o meşalelerden biri, siz olmayasınız? 
Yeter ki hayallerinize tutunun ve sizin için çabalayanların olduğunu bilin.
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Kevser Turan, Eskişehir  
Uluslararası İlişkiler / 2017 Sayın Aydan Semker Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberdar olduğumda kendimi geliştirmek 
için yaptığım her aktivitenin hayallerime ulaşmamda etkili olacağı fikri beni 
heyecanlandırmıştı. “Koç Üniversitesi ailesine hoş geldiniz!” cümlesini duyduğumda, 
yeteneklerimle başarıyı yakalayabileceğimi hissetmiştim. Şimdi hem sosyal hem 
de akademik anlamda gelişebileceğim Koç Üniversitesi’ndeyim. Hayatımızı inşa 
etmek için bize bu fırsatı veren bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Yeni bursiyerlerin 
hayallerinin peşinden gitmelerini diliyorum.

Koç Üniversitesi’nin öğrencisi olmak zaten bir ayrıcalıkken Anadolu Bursiyerliği 
inanılmaz! Endüstri mühendisi olmayı çok istesem de kendimi farklı bir bölümle 
de desteklemem gerektiğine inanıyorum. Bu amacıma ulaşmak için hem iyi bir 
eğitim almamı hem de sosyal, toplumla uyumlu bir birey olmamı ve hiç bilmediğim 
yeteneklerimi ortaya çıkarmamı sağlayan Koç Üniversitesi’nde çok fazla imkân 
buluyorum. Ailemize yeni arkadaşlarımızın katılması için herkesin elinden geleni 
yapmasını diliyorum.

Kübra Kocairi, Balıkesir   
Endüstri Mühendisliği / 2017 LAV Bursiyeri

Üniversite tercih döneminde karşıma çıkan Anadolu Bursiyerleri Programı, beni o 
stresli dönemden çıkardı ve kariyer hedeflerime ışık tuttu. Şartlar ne olursa olsun 
arkamda duracağını bildiğim bu programın bana verdiği güvenle sadece bölümüme 
ve sosyal hayatıma odaklanabiliyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı ekibiyle 
aramızdaki güçlü bağ da bizim için oldukça değerli. Bu program, tercih zamanında bir 
öğrencinin başına gelebilecek en güzel şey.

Lokman Kaya, Diyarbakır  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2015 Sayın Torkom Demirjian Bursiyeri

Mahmut Alpaycı, Diyarbakır   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Ford Otosan Bursiyeri

Annem sayesinde Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberdar olana dek Koç 
Üniversitesi’nde okumak benim içim uzak bir ihtimaldi. Eğitimde fırsat eşitliği 
sunma gayesiyle başlayan bu program sayesinde bugün ben de Koç Üniversitesi 
öğrencisiyim ve hayalini kurduğum mühendislik eğitimini en iyi şekilde alacağım için 
çok mutluyum. Koç Üniversitesi ve Anadolu Bursiyerleri Programı bize sayısız olanak 
sunuyor. Umarım bu aile her geçen gün daha da büyür. 
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Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayalini kurduğum okulda, birçok imkân 
eşliğinde öğrenim görme fırsatı yakaladım. Koç Üniversitesi’nin sunduğu geniş 
fırsatlarla birlikte hem ilgili olduğum hem de adını bile duymadığım alanlarda çeşitli 
etkinliklere katılıyorum. Öğrenciye değerli olduğunu hissettiren ve sınav kaygısı içinde 
boğulurken yeni bir şans veren Anadolu Bursiyerleri Programı’nın ülkemizin bütün 
gençlerine ulaşmasını temenni ediyorum.

Geleceği şekillendiren, hayallerimizi sevgiyle geleceğe ulaştıran Anadolu Bursiyerleri 
Programı, engellerin aşılabileceğini hatırlatıyor ve bize, “Asla vazgeçme!” diyor. 
Geleceğin bugün şekillendirildiğinin farkındalığıyla, hayallerimize gerçeklik tacını 
takmaya çalışan bağışçılarımız, istikbal semasına bir yıldız daha yerleştiriyorlar. 
Ufka dikkatlice bakarsanız bu yıldızların parıltılarını şimdiden seçebilirsiniz. Anadolu 
Bursiyerleri Programı bize el uzatan bir sevgi topluluğu. Siz de bu topluluğun bir 
parçası olma fırsatını değerlendirin.

Mahmut Demir, Batman  
Ekonomi / 2017 Melike Tekstil Bursiyeri

Her tırmanışta zorlu bir mücadele veririz. Hedefe ulaşmak için gösterdiğimiz çabadan 
zaman zaman memnun olsak da öyle bir an gelir ki son adımı atmak için yardım eline 
ihtiyaç duyarız. Bu tırmanışı benden önce yapıp gelecek nesillere yardım eli uzatan 
mezunlara teşekkür etmek istiyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’deki 
eğitim sisteminin yarattığı fırsat eşitsizliğine karşı çıkıyor, bize umut oluyor. Mezun 
olduğumda yeni nesillere el uzatmak öncelikli hedeflerim arasında.

Mami Burğaç, Hatay  
Moleküler Biyoloji ve Genetik / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2002 Sınıfı)

Mehmed Said Adar, Erzincan  
İşletme / 2014 Fırat Plastik Bursiyeri

Mehmet Akif Yıldız, Bayburt  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Galata Wind Bursiyeri

Henüz yolun başında olmamıza rağmen Koç Üniversitesi bize nitelikli öğrenim açısından 
büyük katkıda bulunuyor. Bu okulda öğrencilerin ilgi ve heveslerine uygun olarak 
şekillendirilen öğretim yöntemleri ve seçkin eğitim fırsatları sunuluyor. Ayrıca çeşitli 
akademik programlarla kendimizi farklı disiplinlerde geliştirmemize imkân tanınıyor. 
Anadolu Bursiyerleri Programı böyle bir eğitimi Anadolu’da bulunan başarılı öğrencilere 
ulaştırma amacı taşıyor. Bu programın en özel yanı, farklı alanlardaki kabiliyetlerimizi de 
göz önünde bulundurması.
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ilk duyduğumda, “Bana çıkmasının imkânı yok.” 
diye düşünmüştüm. Programın içeriğini öğrenince seçileceğime çok inandım. Sınav 
sonuçları açıklandığında hayallerimden uzaklaştığımı düşünmeye başladım. Koç 
Üniversitesi’nden gelen e-postayla evde zafer turu atıyordum. Bu program, hayatımın 
akışını öyle bir yöne çevirdi ki anlatamam. Anadolu Bursiyerleri Programı bana yeni 
bir kapı açtı. Yeni bağışçıların bu programa destek olarak hayallerine ulaşmak isteyen 
gençlerin elinden tutmalarını istiyorum. 

Mehmet Çuhadar, Mersin 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Aşut Fiberglass Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde hayatıma hiç unutamayacağım anılar ekledim. Bunların hepsi
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde gerçekleşti. Bu okul adeta beni kendine 
bağladı. Lisedeyken okulu çabucak bitirme gibi bir isteğim varken şu an Koç
Üniversitesi’nde olabildiğince okumayı hedefliyorum. Gerek sağladığı imkânlarla 
gerek konumuyla Koç Üniversitesi, neden hayalim olduğunu bana sürekli hatırlatıyor 
ve bu okulda olmak için her gün yeni sebepler sunuyor. Bize bu imkânları sağladıkları 
için bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Mehmet Oğuzhan Altuğ, Adıyaman  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2016 Sarten Bursiyeri

Koç Üniversitesi’ne başladığım günden bu yana dersler dışında katıldığım farklı 
alanlardaki seminerler ve eğitimler sayesinde kendimi geliştirme olanağı buldum. 
Tanıdığım herkes, öğrendiğim her bilgi bana yeni bir değer kattı. Hayatım boyunca 
Anadolu Bursiyeri olmanın mutluluğu ve gururunu yaşayacağımı biliyorum. Aramıza 
yeni katılacak arkadaşlarımızın da bu güzel programdan yararlanmanın mutluluğunu 
ve gururunu hem üniversitede hem iş yaşantılarında hissedeceklerini düşünüyorum.

Mehmet Fatih Karabulut, Şanlıurfa   
Makine Mühendisliği / 2016 Türk Traktör Bursiyeri

Mehmet Onur Kırteke, Malatya   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2014 Hayat Kimya Bursiyeri

Koç Üniversitesi gerek sosyal hayatıyla gerekse de verdiği eğitimle benim için en 
doğru tercih. Bu okula geldiğim andan itibaren gördüğüm eğitimin ve Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın hem benim hem de diğer arkadaşlarım için büyük bir şans 
olduğunu düşünüyorum. İlgi duyduğumuz sosyal alanlara erişim konusunda Koç 
Üniversitesi, geniş bir yelpazeye sahip. Bu imkânlar hayallerimizi yaşamamızı sağlıyor. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla bu imkânlara sahip olmak insanı her daim mutlu 
etmeye yetiyor.
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Hayallerimin ellerimden alındığını düşünürken karşıma 2011’de kök salmaya başlayan 
bir çınar çıktı. Bu çınar, dokunabildiği kadar yaşama dokunuyor ve o yaşamlar için bir 
dönüm noktası oluyor. Bu nedenle bu satırları okuyanlara bir mesajım var: Ne olursa 
olsun hayallerinizin yakasından tuttuğunuzda ellerinizi geri çekmeyin, çünkü hayaller 
gerçekleştirilmeyi bekler. Koç Üniversitesi’ne geldikten sonra size sadece hayallerinize 
erişmek kalıyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerinin yakasını bırakmayan 
öğrencilere sunulan eşsiz bir fırsat.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın benim için en önemli yanı, hayallerimi bana geri 
vermesi... En güzel yanı ise telefonda duyduğum “Kabul edildiniz!” cümlesi... En özel 
yanı da elimizden tutup gideceğimiz bu yolda bize eşlik edenlerin olması... Anadolu 
Bursiyerleri Programı benim karanlığıma nasıl ışık tuttuysa ben de ülkeme, ülkemin 
geleceğine öyle bir ışık olacağım. Tüm isteğim, bu programın büyüyerek benim gibi, 
bizim gibi öğrencilere ulaşması. Çünkü bu program sadece bana değil, tüm insanlığa 
bir armağan.

Mehmet Samed Biçer, Niğde  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2014 Coca-Cola İçecek Bursiyeri

Küçük bir köy okulunda başlayan hikâyemin Koç Üniversitesi’nde devam edeceğini 
kim tahmin edebilirdi? Hikayemi yeniden yazan Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde pek çok imkâna sahip bu bilim yuvasında insanlık için hiç yorulmadan 
çalışıyorum. Koç Üniversitesi’ni bir dünya insanı olarak tamamlamak en büyük 
hayalim. Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırarak hayalime koşmamı sağlayan bu 
program pırıl pırıl nesillerin yetişmesini sağlıyor. 

Mehtap Manay, Giresun  
Tıp / 2018 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Mekselina Kalender, Gaziantep  
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Melih Üyer, Gaziantep  
Hukuk / 2018 Pekin & Pekin Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın sadece ders başarısını değil, öğrencilerin sosyal 
etkinliklerini de önemsemesi beni daha avantajlı kıldı. Sınav senesi başvurumu yaptım 
ve Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edildiğimi duyunca dünyanın en mutlu insanı 
oldum. Koç Üniversitesi’nde akademik ve sosyal olarak çok farklı bir hayata başladım, 
sunulan imkânlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum. Bursiyer olmak isteyenler 
zaman kaybetmeden başvuru yapıp hayallerinin peşinden gitmeliler. 
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Evrensel bir bakış açısı, toplumlar arasındaki sosyal ve politik ilişkileri daha iyi anlama 
ve insanların hayatlarına dokunabilme yetisi kazanmak istiyordum. Bunlar için 
uluslararası ilişkiler bölümü biçilmiş kaftandı. Tercih döneminde Koç Üniversitesi’ni 
tam burslu kazanmam için sıralamam yetmiyordu. Büyük kararsızlık içindeyken 
aldığım telefonla karanlık bir anda aydınlanmıştı, Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
kabul edilmiştim. Koç Üniversitesi’ndeki etkinliklerle kendime yeni artılar katıyorum. 
Programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Meltem Akoğlu, Manisa 
Uluslararası İlişkiler / 2018 Opet Bursiyeri

Uzun süreli ve yorucu bir sınava hazırlık senesinden sonra yetersiz bulduğum bir 
sonuç elde ettim. Ailemin durumu ve aldığım puan nedeniyle istediğim eğitimden 
uzak kalacağımı hissederken Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Türkiye’nin 
en iyi üniversitelerinden birinde okuma fırsatı buldum. Ailemize yeni katılacak 
arkadaşlarımıza Koç Üniversitesi’nin yeni hayatlarına sağlayacağı her fırsatı 
değerlendirmelerini ve akademik, sosyal ve sportif olanaklarla kendilerini her yönden 
geliştirmelerini tavsiye ediyorum.

Mert Özden, Bursa  
Makine Mühendisliği / 2014 Orhan Holding Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayallerime, ideallerimdeki Koç 
Üniversitesi’ne kavuştum. İleride ülkeme faydalı, alanında iyi bir mühendis olmak 
istiyorum ve bu hayalimi gerçekleştirmemi sağlayacak harika bir okula sahibim. 
Umarım Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’nin her yerinden gelen daha çok 
bursiyere daha iyi fırsatlar sunabilmek için daha da genişler. Rektörümüz Prof. Dr. 
Umran İnan’ın da dediği gibi Anadolu Bursiyerleri Programı, “Anadolu’dan akan bir 
ırmak”. Umarım bu ırmak dolar taşar ve ülkemizi yarınlara güvenle taşır.

Mert Atasoy, Karabük   
Makine Mühendisliği / 2015 Tüpraş Bursiyeri

Mert Yaşlı, Bursa
Tıp / 2016 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Bu dünyaya bir daha gelsem yine seçeceğime inandığım Koç Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde, bizi birer dünya vatandaşına dönüştüreceğine inandığım birçok 
seçmeli dersi alabiliyorum. Faal olduğum birçok kulüpte sosyalleşme imkânı 
buluyorum. Beni olduğumdan daha da sosyal birine dönüştüren, fikir paylaşımında 
bulunmama olanak sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde kendime daha 
çok güveniyor, beni bekleyen geleceğe umutla bakabiliyorum.
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştığımda, “İşte emeklerimize gerçekten 
değer veren bir program!” diye düşündüm. Koç Üniversitesi’nde edindiğimiz teorik 
birikimi, geleceğin hekimleri olarak şekillendirebiliyoruz. Fırsat buldukça katıldığım 
konferanslar, seyrettiğim tiyatro oyunları, çim alanda tadını çıkardığımız konserlerle 
hayatımı renklendiriyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, geleceğe ışık tutan 
gençlere bir şans daha verdiği için diğer üniversitelere emsal olmalı.

12. sınıfta Anadolu Bursiyerleri Programı’nı duyunca, “Neden olmasın?” diye 
düşündüm ve başvurumu yaptım. Kazandığımı öğrendiğim an dünyanın en mutlu 
insanı bendim belki de. Koç Üniversitesi, alanında donanımlı, açık fikirli öğretim 
üyeleri, özgür düşünce ortamı ve sosyal hayatıyla öğrencilerinin her yönden 
gelişimine ortam sağlayan bir okul. Hayatım boyunca istediğim özgür ve yeniliğe 
açık okul ortamına sahibim artık. Anadolu Bursiyerleri ailesine katıldığım için ayrıca 
çok mutluyum. Ülkemizdeki her öğrencinin karşısına böyle güzel fırsatların çıkmasını 
diliyorum.

Merve Çapacı, Erzurum  
Tıp / 2014 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Geriye dönüp baktığımda Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim zamanda ne çok şeyin 
değiştiğini fark ediyorum. Bölümüme başlamanın verdiği mutluluk, edinilen yeni 
dostluklar, üyesi olunan kulüpler ve değişen diğer her şey… Kendimi nerede, nasıl ve 
kimlerle görmek istediğimi öğrenmeye devam ediyorum. Bursiyer adayları; kendilerine 
güvenecekleri, hata yapmaktan ve öğrenmekten korkmayacakları, kendilerini 
tanıyacakları, bolca başarıyı, belki uykusuzluğu tadacakları ama her zaman “İyi ki 
buradayım!” diyecekleri Koç Üniversitesi’ne mutlaka gelmeliler!

Merve Demirler, İzmir  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2016 Garanti BBVA Bursiyeri

Merve Gülmez, Giresun  
Psikoloji / 2017 Barut Hotels Bursiyeri

Meryem Karakaş, Samsun  
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Yılport Bursiyeri

Anadolu Bursiyeri Programı’ndan ablam sayesinde haberdar oldum. Çevremden gelen 
ısrarlar sonucu başvurumu yaptım. Sınav sonuçları açıklandığında tek hedefim olan Koç 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne giremiyordum. Tam ümidimi kesmişken aldığım 
e-postayla mülakatlara çağrıldım. Sanırım en mutlu olduğum anlardan biri bursiyer 
olduğumu öğrendiğim andı. Çoğu insanın hayalini kurduğu yerdeydim artık. Gelecek 
için en iyi yatırımın başarılı öğrencilere destek vererek yapılabileceğini düşünüyorum. 
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Anadolu Bursiyerleri Programı kataloğunu ilk incelediğimde çok heyecanlanmıştım. 
Bu programın, hayatımı her anlamda değiştirebileceğini ve bana macera dolu bir 
yolculuğun kapılarını aralayabileceğini o an fark etmiştim. Sonrasında programa 
başvurup şansımı denemek istedim. Şimdi Anadolu Bursiyerleri ailesinin bir üyesiyim. 
Kendimi gerçekten değerli ve özel hissediyorum. Bursiyer adaylarına tavsiyem, 
kendilerine inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmesinler; hayallerine, düşüncelerine ve 
hislerine her zaman güvensinler.

Metin Can Aygün, Muğla 
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat / 2018 Açı Okulları Bursiyeri

Her sene okulumuzdan bir öğrenci Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul 
ediliyordu. Bursiyer olacağımı hiç düşünmemiştim. Bursiyer olarak kabul edildikten 
sonra şunu öğrendim; hayatımda önemsemeyerek attığım adımlar beni hayalini 
bile kuramadığım bir başlangıca götürdü. Anadolu Bursiyerleri Programı, bireyleri 
bütüncül olarak değerlendiriyor ve eğitime farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bu bakış 
açısıyla daha büyük bir kitleye ulaşmak için eğitimde fırsat eşitliğinin daha fazla 
desteklenmesi gerek.

Meva Meryem Karadayı, Samsun  
Uluslararası İlişkiler / 2018 Ford Otosan Bursiyeri

Uzun zaman hayalini kurduğum Koç Üniversitesi’nde maddi imkânsızlıklardan 
dolayı okuyamayacak olmak beni çok mutsuz ediyordu. Bir okul gezisiyle Koç 
Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na katıldığımda Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
haberdar oldum. Hayalim artık hedefe dönüşmüştü. Ülkemizde hayallerinin 
gerçekleşmesi için bir umut ışığı bekleyen çok yetenekli sayısız genç var. Umarım 
bu program diğer üniversitelere de örnek olur ve bu gençlerin de hayalleri hedefe 
dönüşür.

Metin Küçükişcan, İstanbul   
Tıp / 2018 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Mihriban Acaroğlu, Kütahya
Uluslararası İlişkiler / 2017 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

Benim için Anadolu Bursiyerleri Programı, güven duygusunun somutlaşmış hali. 
Koç Üniversitesi’ne başladığımdan beri, “Daha ne kadar yoğun olabilirim?” sorusunu 
yaşayarak yanıtladım. Bu okul, birçok fırsat sunmasının yanında, bizi bize bırakıyor. 
İlgi ve yeteneklerimizi fark etmemizi ve onların peşinden gidebilmemizi sağlıyor. 
Hayallerime tırmanırken arkamda bağışçım ve Koç Üniversitesi ailesi duruyor. 
İmkânsızı aşarak hayallerine ulaşmak isteyen daha çok yeni üyenin bu aileye 
katılmasını diliyorum.
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Anadolu Bursiyerleri Programı, çok küçük hatalarla kaybettiğiniz bir fırsat için size 
bir şans daha veriyor, hayatınızın akışını değiştiriyor. Bu program, sınav puanımla 
tam burslu yerleşemeyeceğim Koç Üniversitesi’nde okumamı sağladı. Başka bir 
okulda olsaydım ilgilenmeye fırsat bulamayacağım hobilerimi burada sürdürdüm ve 
bunlara yenilerini ekledim. Çoğu üniversitede bulunmayan, kaliteli ve kişisel olarak 
gelişime değer veren eğitim fırsatını yakaladım. Koç Üniversitesi’nde okumak isteyen 
ama şansının az olduğunu düşünen herkesin bu programa başvurması gerektiğini 
düşünüyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde istediğim bölümü, hayalini kurduğum okulda 
okuma şansı elde ettim. Koç Üniversitesi’ne geldiğimden beri her gün bu okulun 
bana bir şeyler kattığını hissediyorum. “Beni onca kişi arasından nasıl seçecekler? 
Ben seçilemem.” diyerek içimde bir korku ama bir umutla başvurduğum Anadolu 
Bursiyerleri Programı, bana yepyeni ufuklar açtı. Bu fırsatları sundukları için öncelikle 
bağışçım Coca-Cola İçecek’e, tüm bağışçılarımıza ve bu programa emek veren 
herkese teşekkür ediyorum.

Mirac Nur Musaoğlu, Giresun  
Tıp / 2015 Dr. Kadriye Toprak Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın birçok kişiyi hayallerine kavuşturduğunu öğrenince 
başvurumu yaptım, kabul alınca çok sevindim çünkü hayallerime giden kapı 
aralanmıştı. Üniversiteye geldikten ve akademik hayatı tanımaya başladıktan sonra 
yapmak istediklerim daha iyi şekillendi. Hayalim, iyi bir mühendis olup insanlığa fayda 
sağlayacak alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde birçok kişi hayallerine daha da yaklaşıyor. Daha fazla parlak genci 
hayallerine kavuşturmak, bu programın misyonu.

Mirza Muhammed Karlidağ, Elazığ  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2015 Kale Endüstri Holding Bursiyeri

Muhammed Latif Satır, Kocaeli  
Makine Mühendisliği / 2015 Coca-Cola İçecek Bursiyeri

Murat Güç, Manisa  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Ata Holding Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’na rehber öğretmenimin tavsiyesiyle başvurmaya karar 
verdim. Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na çağrıldığımda çok mutluydum, tabii 
ki kabul aldıktan sonra mutluluğum katbekat arttı. Bu program beni hayallerimdeki 
üniversiteye ve hayata taşıyacaktı. Gerek akademik gerekse sosyal olarak öğrencisine 
birçok fırsat sunan bir okul Koç Üniversitesi. Anadolu Bursiyerleri Programı’yla benim 
gibi birçok gencin geleceğe dair hayalleri yeşeriyor. 
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Kendimi bildim bileli bilgisayara hep ilgim oldu. Lise yıllarında bir arkadaşım 
sayesinde kodlamayla tanıştım ve istediğim bölümün bilgisayar mühendisliği 
olduğuna karar verdim. Üniversiteyi kazanamama endişesi içindeyken Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. Kabul edildiğimi öğrendiğim gün hem ben hem de 
ailem çok sevindik. Sonunda hayalimdeki bölümü Türkiye’nin en iyi üniversitesinde 
okuma imkânım olmuştu. Koç Üniversitesi’nde kendimi geliştirmek için birçok imkân 
buldum.

Koç Üniversitesi’nde Anadolu Bursiyerleri Programı’nın değerini her an 
hissediyorsunuz. Yurtdışı değişim programlarıyla uluslararası bir tecrübe kazanarak 
kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Bu imkânın Türkiye’deki diğer üniversitelerde 
kısıtlı koşullarda gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bursiyer adaylarına programın tüm 
imkânlarını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca programı, bir parçaları haline 
getirmeleri tüm bursiyerler için bir ihtiyaçtır. Hayatımın ilerleyen dönemlerinde de bu 
programla iç içe olacağımı düşünüyorum.

Murat Han Aydoğan, Bursa 
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Tofaş Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde sevdiğim bölümü, dünyanın sayılı 
okullarından birinde okuma imkânı buldum. Eğitimi, sosyal yaşantısı, kampüs kültürü, 
özgürlükçü dokusuyla da bambaşka bir okul deneyimi sunan Koç Üniversitesi’nde 
okuma fırsatını bana veren Anadolu Bursiyerleri Programı; kendimi tanımama, neleri 
başarabileceğimi görmeme, en önemlisi çok değerli insanlarla tanışmama vesile oldu. 
En büyük sermayesi Anadolu gençleri olan bu eğitim seferberliğinde yer almaktan 
gurur duyuyorum.

Murat Sinan Metin, Konya  
Endüstri Mühendisliği / 2017 İstanbul Sanayi Odası Vakfı Bursiyeri

Mustafa Gül, Adıyaman  
Ekonomi / 2014 Erdemoğlu Holding Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nin en güzel yanı, her fikre açık, her kişiye uygun ortamı 
bulundurması. Bu okulda bakış açım genişledi. Akademik ve sosyal açıdan başka 
üniversitelerde göremeyeceğim bir hayat yaşıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde eğitimde fırsat eşitliği yakalayıp yapılması gerekeni tüm Türkiye’ye en iyi 
şekilde gösteriyoruz. Yeni bursiyerler, ne kadar şanslı olduklarını ileride anlayacaklar 
çünkü burada, kitaplarda yazılmayan hayatın dersi de veriliyor.

Murat Kaya, İzmir   
Hukuk / 2017 Gülaylar Group Bursiyeri
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Akademik kadrosu ve sağladığı imkânlar Koç Üniversitesi’ni diğer tüm 
üniversitelerden farklı kılıyor. Okulumuzdaki kulüp etkinlikleri ve seminerler, yeni 
alanlara yönelmemizi sağlıyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, niteliklerimizin beş şıklı 
bir sınavdan daha önemli olduğunun farkında. Temennim eğitimde fırsat eşitliğini 
temel alan programların ve bu programlara destek olan bağışçıların artması. Bu gibi 
programların Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki gençlerin geleceklerini aydınlattığını 
bilmek, tarif edilemez bir mutluluk.

Koç Üniversitesi’nde sosyal hayatımı zenginleştirmenin yanı sıra, kendi bölümüm 
dışında merak duyduğum dersleri de alarak hem vizyonumu geliştirdim hem de 
sevdiğim konularda bilgi sahibi oldum. Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmadan 
önce bunların hepsi hayalken şu anda sahip olduğum olanak ve fırsatlarla bunlara 
ulaşmak artık hayalden çok isteğime bağlı. Bu sayede gün geçtikçe hayallerime bir 
adım daha yaklaşıyorum.

Mustafa Kaan Yılmaz, Erzurum  
Endüstri Mühendisliği / 2015 Nobel İlaç Bursiyeri

Mustafa Yılmaz Karabayır, Sakarya  
Ekonomi / 2015 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri

Mücahit Taksim, Kocaeli  
İşletme / 2015 Tüpraş Bursiyeri

Maalesef ülkemizde sınav sistemi sürekli değişiyor, öğrenciler eşit şartlarda yarışamıyor, 
istedikleri üniversiteye yerleşemiyorlar. Bu sorunu çözmek, ne kadar zor gözükse de 
Anadolu Bursiyerleri Programı bu probleme çözüm üretmek için önemli bir adım 
atıyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bana kattığı faydalardan belki de en önemlisi, 
karakterin en fazla şekillendiği bu dönemde akademik ufkumun bu kadar gelişmesine 
imkân tanıması. Programa yeni katılacak her öğrencinin hayatındaki en önemli 
adımlarından biri bu olacaktır.

Zorlu bir sınav maratonundan çıkan arkadaşlarıma tavsiyem, hayallerinin peşinden 
koşmaları ve asla yılmamaları. Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri 
Koç Üniversitesi’nde okutarak hayallerimizi gerçeğe dönüştürmemize yardımcı 
olan ve ülkemizin geleceğine büyük katkı sağlayan bağışçılarımıza teşekkürlerimi 
iletiyorum. Koç Üniversitesi’nde daha fazla çocuk okutarak daha fazla hayali gerçeğe 
dönüştürmelerini temenni ediyorum.

Nail Ölmez, Konya 
Hukuk / 2017 Doğuş Holding Bursiyeri
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Bir okul gezisinde tanıştığım Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmaya 
kararlıydım çünkü Koç Üniversitesi hayallerimin okuluydu ve bana dünyanın kapılarını 
açacaktı. Kabul edildiğimi öğrendiğim gün hayatımın en mutlu günlerinden biriydi; 
çalışmalarımın karşılığını almıştım, fırsat eşitsizliğine rağmen istediğim yerdeydim. 
Koç Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmak ve hayallerinizin peşinden gitmek istiyorsanız 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmalısınız. En büyük temennim, bu programın 
çok daha fazla öğrenciye umut ışığı olması.

Nesim Şişik, Kayseri  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 TOBB Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim her an, ufkumu üçe dörde katlayacak deneyimlerle 
dolu. Bunu Anadolu Bursiyerleri Programı’na borçluyum. Bu programın 
büyüyebilmesi hedefiyle benim gibi, hayallerini kıl payı kaçırdığını düşünenlerin 
elinden tutmak için durmadan çabalayan bir aile var burada. Öğrendim ki hayatta 
umutsuzluğun bize kazandırdığı hiçbir şey yok. Bazen bir e-posta bile hayatımızın 
rotasını değiştirebiliyor. Bizler gibi öğrencilerin hayallerinin gerçekleşmesine destek 
olan bağışçılarımıza teşekkürler.

Narinsu Bayram, Antalya   
Endüstri Mühendisliği / 2016 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

Nihansu Çatak, Burdur
Kimya-Biyoloji Mühendisliği / 2017 Santa Farma Bursiyeri

Hayattaki başarının sınav başarısıyla eş değer olduğu düşüncesiyle yetiştirildim.
Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edildiğimi öğrendiğimde benim
için yeni bir dünyanın kapılarının açıldığını hissetmiştim. Küçük bir şehirden
gelip kendimi geliştirmem için olanaklarla dolu Koç Üniversitesi’nde okumak ve 
yaşayacağım güzel günler olduğunu bilmek, bana güç veriyor. Yolumu kaybettiğimi 
sandığım karanlık dönemde bana umut ışığı olan bu programın tüm kahramanlarına 
teşekkür ederim.

Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim zamana dönüp baktığımda şu anki durumumun 
benim için bir hayal olduğunu görüyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, bu 
hayallerimin aslında çok da zor olmadığını gösterdi. Bu program sayesinde fırsatların 
eşitlenebildiğini, bir sınavın hayatımızı değiştiremeyeceğini, inandığımız sürece 
hayallerimizi gerçekleştirmeye çok yaklaştığımızı gördüm. Bu programın devamlılığını 
korumak, benim gibi yeni nesilleri de hayallerine yaklaştırmak için uğraşan Koç 
Üniversitesi’ne ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Nil Burumoğlu, Samsun  
Endüstri Mühendisliği / 2014 Arçelik Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde, yapamayacağımı düşündüğüm o kadar çok şeyi gerçekleştirdim 
ki! Gidemeyeceğimi düşündüğüm ülkelere tek başıma seyahat ettim, farklı kültürlerden 
arkadaşlar edindim, başarısızlık korkusuyla başladığım birçok sorumluluğun üstesinden 
geldim. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde, başarmak için istemenin yeterli 
olduğunu öğrendim. Heyecan ve merakla bu sayfaları okuyan arkadaşlarım, hayal 
ederseniz gerçekleştirebilirsiniz. Hayallerinizden vazgeçmeyin.

Anadolu Bursiyeri olmanın en güzel taraflarından biri, her yıl gerçekleştirilen 
buluşmalar sayesinde Türkiye’deki değerli iş insanlarıyla aynı masayı paylaşarak onların 
tecrübelerinden biraz olsun faydalanabilmek. Bursiyer adayı arkadaşlarıma tavsiyem, 
öncelikle ne kadar önemli ve değerli bir programla Koç Üniversitesi’ne geleceklerinin 
farkında olarak yolculuklarına başlamaları. Bu okulda geçireceğiniz her anınızda 
kendinizi geliştirmek için her şeye dört elle sarılın.

Nil Özgüven, Antalya  
Uluslararası İlişkiler / 2015 Onur Air Bursiyeri

Nimet Melisa Güçlü, İstanbul  
Hukuk / 2015 Açı Okulları Bursiyeri

Nur Muhammed Çınar, Şanlıurfa  
Tıp / 2015 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde çok yönlü gelişebileceğiniz, sosyal faaliyetlere 
aktif biçimde katılabileceğiniz Koç Üniversitesi’nde buluyorsunuz kendinizi. Bu 
program, maddi imkânları kısıtlı ve sınav sisteminin getirdiği olumsuzluklar nedeniyle 
Koç Üniversitesi’ne tam burslu yerleşemeyen öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliği 
sunuyor. Bana ve diğer birçok öğrenciye üniversite sınavlarına hazırlanırken 
karşılaşmayı ummadığım bu fırsatı sunan tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimi iletmek 
istiyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla Darüşşafaka çatısı altında tanıştım. Bizi her 
alanda destekleyen öğretmenlerimiz, geleceğimizin mumlarının ancak iyi bir eğitim 
tarafından yakılabileceğini bize aşılamıştı. Anadolu Bursiyerleri Programı’na elimde 
yanmayı bekleyen mumlarla gittim. Şimdi bir bursiyer olarak içimdeki umudun, 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde daha sağlam temellere oturduğunun 
farkındayım. Bize sunulan bu fırsata destek olmayı düşünen bağışçılar daha fazla 
gence ulaştıkça ışığımız dünyayı aydınlatacak. 

Nurcan Macit, Trabzon 
Psikoloji / 2018 Türkiye İş Bankası Bursiyeri
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Nur Muhammed Çınar, Şanlıurfa  
Tıp / 2015 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Koç Üniversitesi, öğrenciye değer veren ve bunu hissettiren bir okul. Burada 
sosyal etkinlikler ve kulüp faaliyetleriyle farklı beceriler kazandığımı düşünüyorum. 
Kulüplerin aktif olarak organize ettiği sosyal yardım projelerine elimden geldiğince 
destek sağlamaya çalışıyorum. Bunların kişisel gelişimim için önemli adımlar 
olduğunu ve bana farklı bir vizyon kattığını düşünüyorum. Öğrencilere eğitimde fırsat 
eşitliği sunmayı hedefleyen Anadolu Bursiyerleri Programı, her yıl ailesine birçok 
öğrenciyi ve bağışçıyı da katarak yoluna devam ediyor.

Nursena Köprücü, Bursa  
Bilgisayar Mühendisliği / 2016 Logo Yazılım Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştığımda, “Başvursam ne kaybederim?” diye 
düşünmüştüm, Koç Üniversitesi’nde tahmin edebileceğimden çok daha fazlasını 
kazandım. Bu okulda teorik eğitim almanın yanında, okul içindeki ya da dışındaki 
etkinliklerle kendimi iş hayatına hazırlayabiliyorum. Benim için Anadolu Bursiyerleri 
Programı, her zaman yanımda hissedeceğim bir ailemin daha olması demek. 
Eğitimde fırsat eşitliği halkasını genişletmeyi hedefleyen bu programda iş sadece 
bağışçılara değil, bursiyerlere de düşüyor.

Nurhayat Çağlar, Isparta   
Endüstri Mühendisliği / 2016 Arçelik Bursiyeri

Oğuzhan Taş, Eskişehir
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Arçelik Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerimi gerçekleştirmem adına en büyük 
destekçim. Bu program sayesinde İngilizceyi iyi bir şekilde öğrenip kariyerim için 
gerekli bilgisayar eğitimlerini alabileceğim. Ayrıca programın sosyal açıdan sağladığı 
muazzam imkânlarla ileride iş hayatıma önde başlayacağıma tüm içtenliğimle 
inanıyorum. Bu programın faydalarını yadsımamak gerektiğini belirterek bursiyer 
olacak başarılı öğrencileri Koç Üniversitesi’ne bekliyorum.

Hep istediğim bölümü Türkiye’nin en iyi üniversitesinde okumak beni çok mutlu 
ediyor. Aynı zamanda burada yapmaya olanak bulduğum sosyal faaliyetler benim için 
büyük değer taşıyor. İnsanın kendini her alanda geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. 
Kendinize donanımlı bir kişilik yaratmak için hevesliyseniz ve yeniliklere açıksanız 
burası sizin için doğru adres olacaktır. Bağışçılarımıza emeklerinin boşa gitmediğini 
ve çok değerli bir şey yaptıklarını söylemek istiyorum.

Oğuzhan Zaim, İstanbul  
Endüstri Mühendisliği / 2017 Tüyap Bursiyeri



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2011-2018 Girişli Bursiyerlerimiz

154

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla okulumuza gelen katalog aracılığıyla tanıştım ve 
edebiyat öğretmenimin öncülüğünde programı daha yakından tanıyıp başvurumu 
yaptım. Artık Koç Üniversitesi’nde, benim için en iyisi olduğuna inandığım bölümde 
öğrenciyim. Bu imkânları elde etmek için verdiğim emekleri düşünerek yaşamıma 
yeni bir patikada, daha sağlam ve kendinden daha emin adımlarla devam ediyorum. 
Geleceğe katkıda bulunan bağışçılarımıza ve programın sürdürülmesinde rol alan 
herkese teşekkür ederim.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri 
olan Koç Üniversitesi’nde istediğim bölümde okuma imkânı elde ettim. Anadolu 
Bursiyerleri Programı dahilinde okulumuza yeni gelen arkadaşlar umarım en kısa 
sürede uyum sağlayabilir ve Koç Üniversitesi’nin sunduğu imkânları en etkin şekilde 
kullanabilirler. Bu programdan faydalanan herkesin, aldığı desteğin bilincinde olup 
gerekli sorumluluğu göstermesini diliyorum.

Okan Aslan, Artvin  
Bilgisayar Mühendisliği / 2016 MNG Şirketler Topluluğu Bursiyeri

Okan Karabulut, Kocaeli  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Koruma Şirketler Grubu Bursiyeri

Oktay Kazdal, Rize  
İşletme / 2018 Yıldız Holding Bursiyeri

Sınava hazırlanırken umutlu olmasam da Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurdum. 
O an bana Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde, müthiş imkânlarla okuyacağımı 
söyleselerdi inanmazdım. Yine de içimde bir umut oluşmuştu ve bu umut, çalışma 
tempoma bile yansımıştı. Bence eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına çalışan bu 
program, amacına en iyi şekilde hizmet ediyor. Böylesine güzel bir programın parçası 
olabilmek ve geleceğe umutla bakabilmek insana güç veriyor. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edilmem hayatım için dönüm noktası oldu. 
Lisedeki bir arkadaşım sayesinde tanıştığım bu programın bursiyerlerinin nasıl 
seçildiğini öğrenince ülkem için heyecanlandım. Çünkü bu yöntem, mevcut sınav 
sisteminden çok daha iyi ve eğitimdeki temel problemlerin çözümüne önayak olabilir. 
Bursiyer adaylarına şunu hatırlatmak istiyorum: Anadolu Bursiyerleri Programı, bir 
alanda büyük başarı göstermenizi değil, kendinizi tanımanızı, hedeflerinizin ve bunları 
gerçekleştirebilecek azminizin olmasını bekliyor.

Onur Eren Arpacı, Malatya 
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 YDA Bursiyeri



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2011-2018 Girişli Bursiyerlerimiz

155

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ilk duyduğumda inanamamıştım. İnsanların 
hayatlarının sadece sınavlarla şekillendirildiği bir dünyada yeteneklerimizin ve 
ilgilerimizin göz önünde bulundurulması ve Türkiye’nin en iyi üniversitesinde 
eğitim görme imkânı beni çok şaşırtmıştı. Programdan kabul aldığımı öğrenince 
tek kelime edemedim, mutluluktan ne diyeceğimi bilemedim ve anneme sarıldım. 
Hayırseverlikte doruk noktaya ulaşmış bağışçılarımıza tüm Anadolu Bursiyerleri adına 
teşekkür ediyorum.

Osman Berat Yıldırım, Antalya  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2016 Tüpraş Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, insanlığa ve bilime katkı sağlayabilecek potansiyele 
sahip Anadolu gençlerine kendilerini harmanlayabilecekleri en iyi koşulları sunuyor. 
Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim zaman ilerledikçe bunu daha iyi anlıyorum. 
Okulumuz, verdiği eğitimle, çok olanaklı sosyal aktiviteleriyle, en önemlisi insan 
çeşitliliğiyle Anadolu’dan gelen gençlere en iyi ortamı ve fırsatları sağlıyor. Böyle bir 
ortamda okuyabilecek potansiyele sahip ancak imkânı yetmeyen genç yüreklerin 
sayılarının artmasını diliyorum.

Osman Altek, Bitlis   
Hukuk / 2015 Onur Air Bursiyeri

Osman Doğuhan Çiftçi, Balıkesir
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2014 Tofaş Bursiyeri

Bir hedef uğruna çalışmalarını sürdüren öğrenciler için Anadolu Bursiyerleri 
Programı, bulunmaz bir nimet. Bu program sayesinde Koç Üniversitesi’nin öğrencileri 
arasındaki yerimi aldım. Bizlere destek veren bağışçılarımızla sürekli iletişim 
halindeyiz. Bu programın sunduğu avantajlardan biri de gelecekteki iş hayatımız 
için üst düzey yöneticilerle bağlantı kurmamıza yardımcı olması. Bağışçılarımızın 
desteğiyle yetişenler, bir gün onların yerini alacak ve genç nesillere umut olmaya 
devam edecekler.

Koç Üniversitesi sunduğu mükemmel eğitimle beni beslemeye devam ediyor. Eğitim 
olanaklarının yanı sıra, sosyal aktiviteleri ve kulüpleriyle kendimizi farklı alanlarda 
geliştirme fırsatı veriyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, her yıl Koç Üniversitesi’ni 
kazanamayan öğrenciler için umut oluyor, eğitim sistemimizdeki yanlışlıkları ve 
maddi eşitsizlikleri ortadan kaldırıyor. Böylesine güzel bir ailenin bir parçası olmak 
benim için tarif edilemez bir duygu. Ailemizin her yıl daha da büyüyerek Anadolu’nun 
her yerine ulaşmasını diliyorum.

Ökkeş Uğur Ulaş, Hatay  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2015 Tırsan Bursiyeri
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Sosyal sorumluluktan kişisel gelişime, çeşitli sanat dallarından spora kadar birçok 
farklı alanda katkı sağlayan ve Koç Üniversitesi’nde okuma imkânı olmayanlara bu 
fırsatı veren Anadolu Bursiyerleri Programı her sene yeni bursiyerlere kucak açıyor. 
Hem yeni hem de aday bursiyerlere tavsiyem, Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
ve Koç Üniversitesi’nin sunduğu bütün imkânlardan en iyi şekilde yararlanmaları ve 
bağışçılarıyla bizimki gibi hoş bir samimiyet kurmaları.

Koç Üniversitesi’nde öğrendiklerimi kişisel özelliklerimle birleştirerek stratejik 
danışmanlık yapabileceğim bir işte çalıştıktan sonra kendi işimi kurmak istiyorum. 
Bu okul akademik kadrosuyla, bilinçli öğrenci çevresiyle ve öğrencilerine sunduğu 
imkânlarla buna olanak sağlıyor. Koç Üniversitesi’ne geldiğimde bağışçımla 
buluştuğum yemek sırasında kurduğum hayal, amaçlarımdan biri haline geldi. Bir 
gün o masada bağışçı olarak oturabilmeyi hedefliyorum, bunun için var gücümle 
çalışıyorum.

Ömer Faruk Akgün, Erzincan  
Endüstri Mühendisliği / 2015 Fırat Plastik Bursiyeri

Ömer Faruk Özelçi, Diyarbakır  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2016 Tüpraş Bursiyeri

Ömer Faruk Paksoy, Mardin  
Ekonomi / 2018 Mezunlar Bursiyeri (Esenköy Grubu)

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan Ali Sertan Yaka sayesinde haberdar oldum. 
Mülakatlardan sonra kabul aldığımı öğrendiğimde bir hayale inandığımı ve hayalime 
başkalarının da inandığını hatırladım. Koç Üniversitesi’nin kapısından adım attığım 
ilk günden itibaren çok yönlü, farkındalık sahibi ve farklılıklara saygı duyan bir okulla 
karşılaştım. Anadolu Bursiyerliği, farkındalık yaratabileceğini düşünen ve bir şeyleri 
değiştirme gücüne sahip olmak isteyen öğrenciler için mükemmel bir fırsat. 

Attığım ilk adımdan itibaren zorlu fırtınalarla karşılaştım. Eşit olmayan şartlarda bu 
fırtınalarla boğuşarak bugünlere geldim. Bazen elinizdeki kısıtlı imkânlarla hedefe 
kilitlenip yolunuza devam etseniz de kendinizi fırtınaların geçit vermediği bir noktada 
bulabilirsiniz. İşte o an hayatıma Anadolu Bursiyerleri Programı dokundu. Eğitim 
hayatım boyunca kendimi geliştirerek insanlığa faydalı olmak için sürekli bir arayış 
içindeydim. Koç Üniversitesi’nin özgürlükçü ortamı sayesinde hedefime daha hızlı 
ulaşabileceğime inanıyorum.

Ömer Faruk Şahin, Bitlis 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Bahçıvan Gıda Bursiyeri



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2011-2018 Girişli Bursiyerlerimiz

157

Ömer Faruk Paksoy, Mardin  
Ekonomi / 2018 Mezunlar Bursiyeri (Esenköy Grubu)

Araştırdığımda Anadolu Bursiyerleri Programı’nın benim gibi düşünenler için 
kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu gördüm. Bu program sayesinde çok arzu ettiğim 
Koç Üniversitesi’nde istediğim alanda eğitim görme şansı yakaladım. Bana böyle 
bir fırsat sunulmasaydı belki de pek çokları gibi farklı bir alana yönelecektim. Ancak 
Anadolu Bursiyerleri Programı hayallerime ulaşmamı sağladı. Bursiyer olmak 
isteyenlerin hiç vakit kaybetmeden Koç Üniversitesi’nde sunulan eğitim olanaklarını 
ve aile ortamını görmelerini isterim. 

Ömer Osman Yavlak, Eskişehir  
Matematik / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2004 Sınıfı)

Anadolu Bursiyeri olduğumu öğrendiğim gün hayatımın değiştiğini hissettim. Çünkü 
normal puanımla tam burslu olarak giremeyeceğim ve hayal edemeyeceğim bir 
okuldu Koç Üniversitesi. Bu okulun bana çok şey kattığını düşünüyorum, burada 
etkinlikler ve kulüp aktiviteleri hiç bitmiyor. Sayamayacağım birçok imkânıyla Koç 
Üniversitesi, hayatınıza etki ediyor. Bana ve bütün Anadolu Bursiyeri arkadaşlarıma 
sunulan bu olanaklarda emeği geçen başta bağışçım HSBC’ye ve herkese teşekkür 
ediyorum.

Ömer Faruk Uçal, Konya   
Ekonomi / 2017 HSBC Bursiyeri

Önder Akaçık, Balıkesir
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Otokar Bursiyeri

Üniversite sınavından iyi bir sonuç alsam da Koç Üniversitesi’nde Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü’nü kazanmam için yeterli olup olmadığından emin değildim. 
Tam bu sırada Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan kabul aldığım haberi geldi. 
Liseden bir arkadaşım aracılığıyla tanıştığım bu programla hayalim gerçek olmuştu. 
Koç Üniversitesi’nin en sevdiğim yanı, kendini keşfetmek yolunda öğrencilere uçsuz 
bucaksız imkânlar sunması. Bu imkânlar sayesinde kendimi keşfediyorum. 

Darüşşafaka’da geçirdiğim dokuz yılın ardından, okuduğum okulun kurduğum 
hayallerde ve hayatımda ne kadar etkili olabileceğini öğrendim. Üniversitede de 
kendimi geliştirebileceğim bir yerde olmam gerektiğini biliyordum ve Koç Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde okumak istediğimden emindim. Sonuçlar açıklandığında hayal 
kırıklığı yaşasam da Anadolu Bursiyerleri Programı’yla yepyeni bir yola girdim. Koç 
Üniversitesi’nde kişisel ve akademik açıdan çok şey kazanacağımı ve hedeflerimi 
gerçekleştirmek için her zaman destekleneceğimi biliyorum.

Özge Danacı, İstanbul  
Hukuk / 2018 Doğan Holding Bursiyeri
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İyi ki kendimi sadece bir puan olarak değil, Özge olarak tanıtma imkânı bulmuşum ve 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na katılma hakkı kazanmışım. Çünkü olmak istediğim 
yer, tam da Koç Üniversitesi! Okumak, yazmak, fikirlerimi özgürce ifade etmek ve 
her an öğrenmek iyi hissettiriyor. Bölümüm büyük bir aile gibi, bu da fikirlerimi, 
sorunlarımı ve merak ettiklerimi dile getirmemi sağlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini 
benimseyen bir programla Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde okuduğum 
için çok şanslıyım.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla Koç Üniversitesi öğrencisi olan ablam sayesinde 
tanıştım. Lise eğitimim boyunca bursiyerlik hakkında araştırmalar yaptım, bursiyerlerle 
iletişim kurmaya, onlardan bilgi almaya çalıştım ve bursiyer olmayı tüm kalbimle 
istedim. Bursiyer olduğumu öğrendiğimde mutluluktan ağladım. Bursiyer adaylarının 
yapabileceklerine inanıp yeterince çalıştıktan sonra başaramayacakları hiçbir şey 
olmadığını düşünüyorum. Hayallerinin, Koç Üniversitesi çatısı altında gerçekleşeceğini 
düşünen herkesin Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmasını tavsiye ediyorum.

Özge Melike Aydemir, Balıkesir  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2018 Haznedar Bursiyeri

Özge Nur Özden, İstanbul  
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat / 2015 Tüyap Bursiyeri

Özge Nur Yağlı, Tekirdağ  
İşletme / 2014 Sütaş Bursiyeri

Koç Üniversitesi, yapmak istediğim her şeyi yapabileceğimi, disiplinlerarası 
çalışabileceğimi, bir takımın parçası olabileceğimi, hayal ettiklerimi başarabileceğimi 
gösterdi bana. Mezun olmadan önce üniversite hayatıyla ilgili her şeyi tamamlamış 
olmak istiyorum ve bunun için önümde pek çok imkân var. Umarım bir destekle 
hayatına dokunulabilecek herkes bu programa başvurma imkânı bulur. Bu program 
eğitim sistemindeki tüm karmaşalara rağmen bize umut ışığı oluyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı öğrendiğimde hayatımın dönüm noktası olacağını 
bilmeden başvurumu yapmıştım. Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na katılınca 
bu okulda okumam gerektiğini düşündüm. Bursiyer olarak seçildikten sonra havalara 
uçtum. Şu an Koç Üniversitesi’nde okuyorum, hayatımın şimdiden değiştiğini 
hissedebiliyorum. Bursiyer olmak isteyenlere önerim, inandıkları yolda canla başla 
ve önlerine çıkan fırsatları iyi değerlendirerek yürümeleri. Bağış yapmayı düşünenler; 
durmayın, harekete geçin çünkü bizlerin hayali, hepimizin geleceği! 

Özge Tuğran, Kütahya 
Endüstri Mühendisliği / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2005 Sınıfı)
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Özge Nur Yağlı, Tekirdağ  
İşletme / 2014 Sütaş Bursiyeri

Hayatımızı kendi ellerimizle en güzel şekilde çizebileceğimize dair umudu bana 
aşılayan Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde artık çevreme inançla yaklaşıyorum. 
Kendi dünyalarımızı büyütmemiz ve içine neler sığdırabileceğimizi görmemiz için bizi 
yönlendiren bu aileye katılacak arkadaşlarımızın da Koç Üniversitesi’nde birbirinden 
güzel deneyimler yaşayacaklarına, bu güzel yolculuğu başarılarıyla taçlandıracaklarına 
şüphem yok.

Özgül Tanış, Hatay  
Tıp / 2016 AstraZeneca Bursiyeri

Türkiye’deki sınav sisteminin tek kriter olmadığını gösteren Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde bugün tam istediğim yerdeyim. Koç Üniversitesi’nin sosyal ve 
akademik imkânlarından olabildiğince yararlanıyorum. Eğitimin gücüne inanan, 
eğitime katkı sağlamak için çaba harcayan ve özveride bulunan kıymetli insanların 
olduğunu görmek geleceğe dair ümitlerimizi de artırıyor. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, ülke çapında bu konuda yapılan en kapsamlı ve özenli örneklerinden biri.

Özgem Elif Acar, Balıkesir   
Endüstri Mühendisliği / 2017 Beyaz Fırın Bursiyeri

Özkan Yamaner, Aydın
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2001 Sınıfı)

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde birçok kişinin imkânsız olarak gördüğü 
hedeflerin, daha parlak bir gelecek için emek verenler sayesinde gerçekleşebileceğini 
öğrendim. Sadece bu gerçeğin bile vizyonumuza katkısı büyük. Anadolu Bursiyerleri 
ailesinin bir ferdi olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu aileye katılmak isteyenler 
çekinmeden başvurularını yapmalılar çünkü bu program bulunmaz bir fırsat. 
Bağışçıların ve bursiyerlerin her geçen yıl artmasıyla ailemizin daha da genişlemesini 
umuyorum. 

Ders çalışmaktan sıkıldığım bir anda tanıştım Anadolu Bursiyerleri Programı’yla. 
Programın sunduğu imkânların hayalini kurarken aldığım telefon beni çok 
heyecanlandırdı. Mülakattan sonra Koç Üniversitesi’nde okumak istediğimi ve başka 
yerde mutlu olamayacağımı anladım. Anadolu Bursiyerleri Programı, işini başarıyla 
yapan insanlarla öğrenmeye istekli ve maddi olanakları yetersiz öğrencileri en adil 
şekilde buluşturuyor. Kazanamayacağını düşünerek başvuru yapmaya çekinen 
arkadaşlarım, bu düşünceyi bursiyerlerin yazılarını okuyarak ve onlarla iletişime 
geçerek yenebilirsiniz.

Özlem Ölçer, Kocaeli  
Endüstri Mühendisliği / 2018 ENKA Vakfı Bursiyeri
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Bir okul gezisiyle Koç Üniversitesi’ne geldiğimde Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
amacının, istekli ve azimli öğrencilere destek vermek olduğunu anlamıştım. 
Ders dışında yaptığım sanatsal ve sportif faaliyetler ile kendimi geliştirmek için 
aldığım eğitimlerin değerlendirilmesi de beni çok mutlu etmişti. Anadolu’da Koç 
Üniversitesi’nin sunduğu imkânlara ulaştığında harikalar yaratabilecek çok fazla çocuk 
var. Onlardan biriyseniz bu imkânlara ulaşamayacağınızı düşünüp umutsuzluğa 
kapılmayın. Anadolu Bursiyerleri Programı tam da sizin için.

Koç Üniversitesi’nin imkânlarından yararlanabilmek, bu ailenin bir parçası 
olmak çok güzel. Daha önce eğitimin bu kadar efektif ve eğlenceli olabileceğini 
düşünmemiştim. Koç Üniversitesi’nde her geçen gün kendime yeni şeyler kattığımı 
hissedebiliyorum. Bursiyer olmayı düşünen kardeşim; seçeceğin meslek her neyse 
onu hakkıyla yapman, ülkemize yakışır ve dünyanın gidişatını değiştirebilecek kadar 
başarılı bir genç olman gerektiğinin farkındaysan doğru yoldasın. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, Koç Üniversitesi’nde okuyabilmen için var!

Özlem Özgür, Hatay  
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Özlem Şerifoğulları, İstanbul  
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Sayın Eren-Fatih Özmen Bursiyeri

Pakize Pelin Üzbe, Adapazarı  
Tıp / 2016 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Hem Koç Üniversitesi’nin hem de Koç Üniversitesi Hastanesi’nin öğrencilerine 
sunduğu olanaklar çok fazla. Bu sebeple Anadolu Bursiyeri olarak seçildiğim günden 
beri çocukluğumdan itibaren hayalini kurduğum meslek yolunda en büyük adımı Koç 
Üniversitesi’nde attığım için çok mutluyum. Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’de 
eğitimde fırsat eşitliği konusunda çok büyük bir adım. Bir yandan nitelikli eğitim 
alırken diğer yandan sosyal yönden zayıf kalmayacağınız bir okul, Koç Üniversitesi. 
Anadolu Bursiyeri olma şansını yakalayan arkadaşlarıma eğitim hayatlarında başarılar 
diliyorum.

Sınavdan sonra sakin kafayla düşününce hukuk dışında bir bölüm okuyamayacağıma 
karar vermiştim. Ancak puanım, Koç Üniversitesi’nde okuyabilmem için yeterli 
değildi. Bir yılımın boşa gittiğini düşünürken Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
kabul aldığım haberi geldi. Bu programın özellikle yurt ve kitap masraflarımızı, cep 
harçlığımızı karşılaması kendi ayaklarımız üstünde durmamıza imkân veriyor. Koç 
Üniversitesi’nde daha önce deneme şansı bulamadığım birçok etkinliğe katılabilmek 
de çok güzel.

Pelin Nida Sürmeli, Mersin 
Hukuk / 2017 Odeabank Bursiyeri
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Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bir arkadaşıma, “Şimdi kimse bana lisede 
yaptıklarımı veya kendimi geliştirme çabamı sormayacak. Sadece sıralamamı 
soracaklar.” dedim. Anadolu Bursiyerleri Programı, kim olduğumu, hayallerimi, 
isteklerimi de önemsedi. Bursiyer olduğumu öğrenmek, karanlık bir gecenin ardından 
sabahın ilk ışıkları gibiydi. Fırsatlarla dolu Koç Üniversitesi’nde kendimi en iyi 
şekilde geliştirmeye çalışırken Anadolu Bursiyerleri ailesinin güven veren sıcaklığını 
hissediyorum. Bu program için kendinize şans vermenizi isterim.

Pınar Önal, Antalya  
Makine Mühendisliği / 2018 Arçelik Bursiyeri

Hayatımda iki dönüm noktası oldu. Biri Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’ne 
girmem, ikincisi Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edilmem. Aday öğrencilere, 
hayatta gerçekten yapmak istediklerini belirlemelerini tavsiye ederim. İstediğiniz 
şeye inanırsanız, etrafınızdakiler de buna inanır. Kendime inanmak ve hayallerimden 
vazgeçmemek şu güne kadar attığım en doğru adımdı ve bu, Koç Üniversitesi’nin 
sunduğu imkânlara ulaşmamı sağladı. Anadolu Bursiyerleri Programı’nda emeği 
geçen herkese teşekkür ederim. 

Pelinsu Demir, Kırklareli   
Kimya-Biyoloji Mühendisliği / 2018 GEBKİM Bursiyeri

Rabia Altun, Adapazarı
Kimya-Biyoloji Mühendisliği / 2016 Organik Kimya Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nin bizi sosyal ve akademik olarak nasıl desteklediğine yakından 
şahit oldum. Seminerlere, sunumlara, tartışmalara, laboratuvar çalışmalarına, şirket 
gezilerine ve daha birçok aktiviteye katılıyorum. Koç Üniversitesi’nde gerçekten 
istediğiniz her şey olabiliyorsunuz, ideallerinize ulaşabiliyorsunuz. Koç Üniversitesi, 
bu süreçte karşılaşabileceğiniz engelleri minimize etmek için de çaba sarf ediyor. 
Tıpkı Anadolu Bursiyerleri Programı’na sarf ettiği çaba gibi. Bu emekler sayesinde 
Anadolu Bursiyerleri ailesi gitgide büyüyor.

Fizik hocamın, “Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’de eğitim alanında yapılan en 
iyi girişimdir.” sözü üzerine tereddütsüz başvurumu yaptım. Kabul haberini almamla 
hayatım güzelleşmeye başladı. Ailemizin genişlemesi sayesinde her sene daha fazla 
öğrenci bunu yaşıyor. Bütün bunları görünce mezuniyetten sonra bu program için 
bağışçı olmak da hayallerim arasına eklendi. Kriterlere uyan herkese başvuru yapmayı 
tavsiye ediyorum çünkü Koç Üniversitesi, eğitim için gerekli bütün olanaklara sahip.

Ramazan Çevik, Afyonkarahisar  
Endüstri Mühendisliği / 2018 Ant Yapı Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hem başarmak istediklerimi hem de 
akademik hayatımı eş zamanlı yürütebilme fırsatı buldum. Ayrıca kendime akademik 
veya sosyal olarak yeni hedefler koymaktan da geri durmuyorum. Bu programda 
emeği geçen herkese, yalnızca sınav sonuç belgelerini baz almak yerine bize farklı bir 
pencereden bakıp değer verdikleri için teşekkür ediyorum. Umarım ileride bir gencin 
hayatına dokunarak hayatındaki bariyerleri aşmasına yardımcı olabilirim.

Öğrenci olmak güzeldir. Ama çok iyi bir okulda öğrenci olmak anlatılamaz bir 
duygudur. Koç Üniversitesi’ne geldiğim zaman ilk hissettiğim buydu. Türkiye’nin en 
iyi üniversitelerinden birinde istediğim, hayal ettiğim bölümü okuyorum. Önümde 
bir sürü şans var ve onları kullanıp fırsata çevireceğim. İleride bu programa katkı 
sağlayıp bir gencin okumasına yardım edeceğim çünkü bu programın hayatı nasıl 
değiştirdiğini çok iyi biliyorum. Küçükken kurduğum hayali gerçekleştirmeme yardım 
eden herkese teşekkürler.

Remziye Çelebi, Mardin  
Hukuk / 2018 Sayın Ender Mermerci Bursiyeri

Reyhan Çağaç, Antalya  
Ekonomi / 2015 Tüyap Bursiyeri

Rıdvan Balamur, Mardin  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2015 Zen Pırlanta Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, sunduğu fırsatlarla hayatımızı toplumun dayatmasıyla 
değil, isteklerimiz doğrultusunda şekillendirmemizi sağlıyor. Ufkuma güneş gibi doğan 
bu program sayesinde artık kararlarımı isteklerim doğrultusunda ve çok daha net 
verebiliyorum. Hayatımdaki en büyük değişiklik, yapmak zorunda olduklarımla değil, 
severek yaptıklarımla ilgileniyor olmam ve bu nedenle mutlu hissetmem. Bize tahmin 
bile edemeyeceğimiz fırsatlar sunan Anadolu Bursiyerleri Programı’nda emeği geçen 
herkese ve bağışçım Zen Pırlanta’ya çok teşekkür ederim.

Rehberlik öğretmenim aracılığıyla Anadolu Bursiyerleri Programı’nı keşfettim, 
başvurumu yaptım ve bursiyer olarak kabul edildim. Koç Üniversitesi’ne başladıktan 
sonra sinemayla daha yakından ilgilenmeye başladım. Kahire’de bir sosyal sorumluluk 
projesiyle küçük çocuklara İngilizce öğretmenliği yaptım. Türkiye Dans Sporları 
Federasyonu bünyesinde yapılan yarışmalarda Türkiye birincisi oldum. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde ulaşamayacağım imkânlara sahip olduğumu ve 
olacağımı düşünüyorum.

Rıza Ceylan, Kırıkkale 
Medya ve Görsel Sanatlar / 2015 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri
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Lisenin ilk yıllarından beri süregelen iktisat okuma arzusuyla geleceğimi kurguladım. 
Bu gelecekte, başarılı bir iktisatçı olmanın yanı sıra, entelektüel ve bağımsız bir kişilik 
kazanma hedefim de vardı. Bu hayali gerçekleştirmemi sağlayacak çok fazla okul 
olmaması endişesi Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edildiğimi öğrendiğimde 
beni terk etti. Anadolu’nun ücralarında bekleyen öğrenciler, nitelik filtresi olmayan 
sınavlarda ortaya çıkamayan başarıları fark eden Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde hedeflerine güvenle yürüyorlar.

Salih Bera Uysal, Ordu  
Ekonomi / 2016 Sayın Zeynep Yıldırım Bursiyeri

Sürekli araştırma yapabileceğim ve birçok alanda yetkinlik kazanabileceğim Koç 
Üniversitesi benim için eşsiz bir okuldu. Sınavdan istediğim sonucu alamasam da 
Anadolu Bursiyerleri Programı benim için umut kaynağı oldu. Başvurum olumlu 
sonuçlanınca çok mutlu oldum. Koç Üniversitesi, sunduğu imkânlarla yaşamın her 
alanında var olmamı sağladı. Koç Üniversitesi’ne, bağışçım Amerikan Hastanesi’ne, 
hayatımın her alanında bana destek olan ablama, anneme, babama ve Behiye 
Hocam’a destekleri için teşekkürler. 

Rohat Esmer, Diyarbakır   
Tıp / 2018 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Salih Berk Dinçer, Niğde
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2015 Kale Endüstri Holding Bursiyeri

Birçok deneyim edinmeme ve birçok konuda kendimi geliştirmeme olanak sağlayan 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde geleceğimi daha parlak görüyorum. Koç 
Üniversitesi’nde hem akademik hem de sosyal olarak gelişmek mümkün. Okulumun 
imkânları kişiliğimi geliştirirken beni mesleğime bir adım daha yaklaştırıyor. 
Katıldığım gönüllülük aktiviteleri, derslerden uzaklaşarak rahatlamamı sağlıyor. Keyifli 
ve geliştirici bir üniversite hayatı düşleyen herkese, bu programa başvurmalarını 
öneriyorum.

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni araştırdığımda mezunlarının çok iyi yerlere 
geldiğini gördüm. Ben de onlardan biri olmak istedim. Ancak sınav sonuçlarım bunun 
için yeterli değildi. Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuru yapmıştım ama bursiyer 
olacağımı düşünmüyordum. Şimdi Koç Üniversitesi’ndeyim. Bana bu şansı veren, 
hayata daha umutlu bakmamı sağlayan herkese teşekkür ederim. Umarım bir gün 
ben de birilerinin hayata daha umutlu bakmasını sağlayabilirim.

Saliha Demez, Gaziantep  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 3M Türkiye Bursiyeri
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Anadolu’dan gelen birçok kişinin İstanbul’a dair korkuları olsa da Koç Üniversitesi’nde, 
tanıştığımız ilk günden itibaren bir aile oluyoruz ve yıllarca sürecek dostluklara 
imza atıyoruz. Bizden uzaktaki ailelerimiz dışında yeni bir aileye sahip olmamız 
bağışçılarımız sayesinde gerçekleşiyor. Her bir bağışçı, bir öğrencinin hayatına 
dokunuyor. Bu dokunuşun önemini bilseler eminim pek çok kişi Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na dahil olmak isterdi. Bağışçılarımızın dokunuşuyla Koç Üniversitesi’nde 
hayatımızda yeni bir sayfa açıldı. Gelecek, yeni sayfalar açmamız için bizi bekliyor. 

Başlamaya cesaret edemeyeceğim hobileri, Koç Üniversitesi’nin fırsatları sayesinde 
edindiğimi, etrafımdaki insanlar sayesinde hedeflerimin ve düşüncelerimin çok 
değiştiğini, geliştiğini görüyorum. Her sabah uyandığımda, hayalini kurduğum Koç 
Üniversitesi’nde okuduğum için şükran duyuyor, “seçilmiş” olduğumu düşünüyorum. 
Bizim için yapılan fedakârlıkları düşündükçe çok duygulanıyorum. Bağışçılarımız, 
hayatlarımızı değiştiren sihirli bir değnek sundu bize ama bu hayatın hakkını vermek 
bizim elimizde.

Sebile Sarıoğlu, Antalya  
Tıp / 2016 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri

Seda Altıntaş, Burdur  
Psikoloji / 2016 Garanti BBVA Bursiyeri

Sedanur Keleş, Erzurum  
Hukuk / 2014 Aras Kargo Bursiyeri

Geçtiğimiz senelerde edindiğim deneyimleri düşündüğümde evimiz gibi olan Koç 
Üniversitesi’nde yepyeni ve dopdolu bir sürece dahil olduğumu görüyorum. Sabahları 
uyanıp derslerime koşuyor, akşamları kulüp etkinliklerine katılıyor, mutlu, huzurlu 
ve güvenli hissediyorum. Yeni insanlar tanıyor, yeni anılar biriktiriyor, yeni köprüler 
kurup dünyama başka dünyaları katıyorum. Tüm bu süreçlerde sağladıkları tüm 
olanaklar ve destekleri için bağışçım Aras Kargo’ya, Anadolu Bursiyerleri ekibine, 
rektörümüz Prof. Dr. Umran İnan’a ve Koç Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum.

Koç Üniversitesi’nde okumak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Burada düşüncelerinizi, 
kaygılarınızı, hayallerinizi dinleyecek ve size destek olacak birileri daima var. Şimdi 
düşünüyorum da Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmasaydım hayatım çok 
farklı olurdu. Bu programı canla başla yürüten Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme 
Ofisi ile bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu hayatta hâlâ bir şeyleri değiştirmek için 
uğraşan güzel kalpli insanların olduğunu bilmek harika.

Seher Yüksel, Uşak 
Endüstri Mühendisliği / 2014 Koç Üniversitesi Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, sizi bir kalemle baş başa geçen üç saatlik sürenin 
ardından aldığınız puanla değil, kim olduğunuz ve neleri hedeflediğinizle 
değerlendiriyor. Geçirdiğim üç günlük mülakat süreci sonrasında Koç Üniversitesi 
ailesinin bir parçası olmaya hak kazandım ve üç yıldır bu okuldayım. Bu süreçte çeşitli 
kulüplerde yer aldım. Hayallerimi gerçeğe dönüştüren Ford Otosan’a ve bu programa 
destek vererek birçok gencin hayatına dokunan herkese çok teşekkürler.

Selda Öztürk, Kocaeli  
Endüstri Mühendisliği / 2015 Ford Otosan Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla rehberlik öğretmenim Murat Gülpınar aracılığıyla 
tanıştım. Sınava hazırlanırken yapmayı hayal ettiğim şeylerin önündeki çoğu engelin 
iyi bir üniversiteyle ortadan kalkacağını umut ediyordum. Elemeyi değil, seçmeyi 
ön plana çıkaran bu programı öğrendiğimde çok sevinmiş, hemen başvurumu 
yapmıştım. Kazandığımı öğrendiğimde kendimi huzurlu hissetmiştim çünkü 
hedeflerime bir çırpıda ulaşmıştım. Şimdi Koç Üniversitesi’nde birçok imkâna sahibim. 
Bu güzel imkânları kazanmamda emeği olan herkese teşekkürler.

Selçuk Ergin, Muş   
Tıp / 2018 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Selen Esmer, İstanbul
Endüstri Mühendisliği / 2015 QNB Finansbank Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı miladım olarak tanımlayabilirim. Ulaşılması zor gibi 
gelen hayallerimin çoğunu Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirebiliyorum. Paris’in iyi 
okullarından birine değişim öğrencisi olarak gittim. Üniversiteye başladığımdan beri 
dans ediyorum. Anadolu Bursiyerlerinin sosyal zekâsı yüksek, ders dışında da kendini 
geliştiren öğrencilerden seçilmesinin nedenini şimdi daha iyi anlıyorum.

Hayatıma adeta sihirli bir değnek gibi dokunan Anadolu Bursiyerleri Programı bana 
her şeyden önce kimlik kazandırdı. Olmak istediğim yerde, yapmak istediğim işleri 
yaparken gelecekte topluma faydalı bir birey olacağımı biliyorum. Ayrıca Anadolu’nun 
dört bir yanından gelmiş farklı kültürlerden birçok arkadaşa sahip oldum. Düzenlenen 
yemeklerde bağımız kuvvetlenirken bağışçılarımızı ve iş dünyasını yakından tanıma 
fırsatı elde ediyoruz. Umuyorum ki daha geniş bir ailemiz olur, daha çok öğrencinin 
geleceği aydınlanır.

Selin Bekçi, Artvin  
Makine Mühendisliği / 2017 Doğuş İnşaat Bursiyeri
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Okulumuzda yapılan bilgilendirmelerle Anadolu Bursiyerleri Programı’nı öğrenmiştim. 
Mülakatlara çağrılınca umutlarım arttı ve birkaç gün sonra gelen o telefon… Kabul 
edildiğimi öğrenince heyecandan donup kalmış, hiçbir şey söyleyememiştim; 
oysa söylenecek o kadar çok şey vardı ki… Hayallerin gerçeğe dönüşmesi olarak 
nitelendirebileceğimiz Anadolu Bursiyerleri Programı’nın hayata geçirilmesinde ve 
ayakta durmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Öğretmenimle sohbet ederken fark ettiğim bir kataloğun hayatımı bu denli 
değiştirebileceğini tahmin edemezdim. Sınav sonucum geldiğinde Anadolu 
Bursiyerleri Programı bana öyle bir ışık yaktı ki... Koç Üniversitesi eğitim anlayışıyla, 
akademik kadrosuyla, sosyal ortamıyla, yurt olanaklarıyla sizi bambaşka, hayal bile 
edemeyeceğiniz bir dünyaya götürüyor. Burası daha önce bulunduğunuz hiçbir 
ortama benzemeyen bir okul. Umarım bir gün ben de bağışçıların arasında yer 
alabilirim.

Selver Durdu, Sinop  
Medya ve Görsel Sanatlar / 2018 Hekimoğlu Un Bursiyeri

Sema Güre, Tekirdağ  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 CMS Jant Bursiyeri

Semanur Avcı, İzmir  
Hukuk / 2018 Kibar Holding Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitimde fırsat eşitliği için atılmış önemli bir adım. 
Öğrencileri, hobileri ve idealleriyle bir bütün olarak ele alan bu programla Koç 
Üniversitesi’ne kabul edildiğim için çok mutluyum. Bu okulun imkânları sayesinde 
kendimi keşfediyorum ve geliştiriyorum. Burada yalnızca kendi alanımızla alakalı 
bilgiler edinmekle kalmıyor, yaşama dair birçok şeyi öğrenme imkânı da yakalıyoruz. 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde ülkesine yararlı olma isteğinde insanlar 
yetişiyor.

Hayalim Koç Üniversitesi’nde tam burslu okumaktı ama aldığım puan buna 
yetmiyordu. Anadolu Bursiyerleri Programı hayalimi gerçekleştirmem için bana 
umut oldu. Koç Üniversitesi’nde okumaya başlayınca bu programın ne kadar değerli 
olduğunu fark ettim. Atatürk’ün bir sözü var: “Ben hayatımın hiçbir anında karamsarlık 
nedir tanımadım.” Hayali Koç Üniversitesi’nde okumak olanlara diyebileceğim tek 
şey, asla umutlarını kaybetmemeleridir. Bağışçı olacaklardan ricam, bir hayalin daha 
gerçekleşmesine katkı sağlamalarıdır. 

Semiha Gülümse Temirkaynak, Antalya 
Uluslararası İlişkiler / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2007 Sınıfı)
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Anadolu Bursiyeri olmak muazzam bir his, dünya avuçlarımın arasında gibi 
hissediyorum. Başvururken beni niye seçsinler o kadar kişi var, diye düşünüyordum. 
Oysa biri bana, “Seni niye seçmesinler, ne eksiğin var?” diye sormalıymış. Başvururken 
tek engel sizsiniz, onu aşınca gerisi su misali akıyor. Bağışçılarımız sayesinde emek 
ve şans verilen yüzlerce kişiyiz. En büyük temennim bursiyerlerin sayısının daha da 
çoğalması.

Serdar İnal, Kastamonu  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Asaş Alüminyum Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nin sunduğu fırsatlar sayesinde her anlamda gelişip bakış açımı 
genişletebileceğimin bilinciyle ilerliyorum. Okulumuzdaki kulüplerde aktif rol alıp 
önemli projelere katılma şansımız olması Koç Üniversitesi’ni eşsiz kılan özelliklerden. 
Sosyal aktiviteler ise farklı alanlarda kendimizi geliştirmemize vesile oluyor. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’ni kazanmam, hayallerin gerçeğe 
dönüşebileceğini öğretti bana. Siz de hayallerinizi gerçekleştirip daha kaliteli bir hayat 
inşa etmek istiyorsanız Anadolu Bursiyerleri Programı, çalacağınız ilk kapı olmalı.

Senem İmamoğlu, Artvin   
Hukuk / 2017 Sayın Levent Çakıroğlu Bursiyeri

Serenay Kekeç, İstanbul
Psikoloji / 2015 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde neredeyse her gün seminerlere, kulüp aktivitelerine ve diğer 
etkinliklere katılıyorum. Bu okulda kendimizi her anlamda geliştirmek için pek 
çok olanağımız var. Bu fırsatları sonuna kadar değerlendirmek için hiçbir çabayı 
esirgemiyorum. Bana bu şansı tanıyanlara gönül borcumu ödemenin en güzel 
yolu, önce kendime, sonra dünyaya faydalı olabilmek. Üniversiteye dair umutlarım 
ve heyecanlarım tükenmişken beni ikinci bir şansa layık gördükleri için Koç 
Üniversitesi’ne ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla geleceğim hakkında endişeler yaşadığım dönemde 
bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’na davet 
edilince çok mutlu olmuştum. Birçok öğrenciye eğitimde fırsat eşitliği sağlayan 
bu program sayesinde kendi imkânlarımla elde edemeyeceğim birçok avantaja 
sahip oldum. Bursiyer olacaklara tavsiyem, elde ettikleri şansı en iyi şekilde 
değerlendirmeleridir. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın daha fazla öğrencinin 
hayatına dokunmaya devam etmesini diliyorum.

Sevgi Culha, Tekirdağ  
Uluslararası İlişkiler / 2018 Burgan Bank Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde Hukuk okumak istiyordum fakat çok iyi bir derece yapamazsam 
bu hedefimi gerçekleştirmem mümkün değildi. Ümidimi kaybetmişken Koç 
Üniversitesi’ndeki arkadaşımdan Anadolu Bursiyerleri Programı’nı öğrendim. Bu, 
eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçen bir program. Şimdi Türkiye’nin en iyi 
üniversitesinde okuyorum ve Anadolu Bursiyerleri Programı’nın sağladığı aile 
ortamıyla hayallerime daha da yakınım. Ülkemiz için nitelikli bir nesil yetişmesini 
isteyenlerin, Anadolu Bursiyerleri Programı’na bağış yapmalarını diliyorum.

Koç Üniversitesi’nde çift anadal ve yandal programlarıyla birden fazla bölüm 
okuyarak beni üç farklı koldan besleyen, ilgimi çeken ve ufkumu genişleten 
dersleri alabiliyorum. Ne istersem onu yapabilirim düşüncesiyle hareket ediyorum. 
Okulumun bu imkânı sağlaması beni mutlu ediyor. Bağışçılarımızın, Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na katkı sağlarken bir gencin hayatı için büyük etki yaratan bir 
değişim sürecine yatırım yaptıklarını fark etmelerini ve daha çok öğrenciye destek 
olmalarını bekliyorum.

Sevgi Helin Tilkicioğlu, Amasya  
İşletme / 2016 Milta Turizm Bursiyeri

Seyit Ali Tarhan, Aksaray  
Hukuk / 2018 Hekimoğlu Un Bursiyeri

Sıla Deniz, Balıkesir  
İşletme / 2018 Petrol Ofisi Bursiyeri

Sınav maratonunun sonunda kendimi Koç Üniversitesi öğrencisi olarak görmeyi 
çok istiyordum. Sınıf arkadaşım bana Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
bahsedince vakit kaybetmeden başvurumu yaptım. Koç Üniversitesi potansiyelimi 
keşfedebileceğim, kalıplarla sınırlanmayacağım, mutlu olacağım bir okul. Hayalleri 
olan ve kendine inanan arkadaşlarıma tavsiyem, Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmaları. Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak bu 
sürece büyük katkı sunan bağışçılarımız sayesinde aydınlık bir geleceğe kapı açıyor.

Hedeflerimi belirlerken hayallerimi gerçekleştirebileceğim tek okulun Koç Üniversitesi 
olduğunu anladım. Başarıyı sınavla değerlendirmeyen, bana ben olduğum için değer 
veren Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerimdeki okulun kapılarını açtı. Koç 
Üniversitesi’nde birçok akademik ve sosyal faaliyete katıldım. Bu okulda okuyarak 
hayatımı değiştirmemi sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın tüm gençlere 
umut ışığı olmasını diliyorum. Başta bağışçım Özaltın Holding olmak üzere programa 
destek veren ve programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

Simge Kavtelek, Samsun 
Hukuk / 2014 Özaltın Holding Bursiyeri
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Bir üniversite gezisiyle geldim Koç Üniversitesi’ne. Öyle etkilenmiştim ki sınavda 
umut vadeden arkadaşlarıma bu okulu tercih etmeyin, ben kazanacağım, diye dil 
dökmüştüm. O gün Koç Üniversitesi’ne gelmeyi kafama koysam da bu pek mümkün 
görünmüyordu. Okuduğum liseden mezun olan Anadolu Bursiyeri bir arkadaşım 
beni cesaretlendirince programa başvurdum. Mülakatları geçip bursiyer oldum. 
Kazanamasaydım kendim olmaya fırsat bulamayacaktım. Gelecek vadeden gençlere 
destek olan herkese teşekkürler.

Sinem Ece Alkan, Trabzon  
Uluslararası İlişkiler / 2018 Asaş Alüminyum Bursiyeri

Sıradan olmak, robotmuşçasına sadece verilen işi yapmak yerine yapacaklarımla 
birilerine faydam dokunsun istedim hep. Bu hayallerimi gerçekleştirmek için Koç 
Üniversitesi’nde eğitim görme imkânına sahip olduğumdan kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Bir insanın hayallerini gerçekleştirmenin ya da bu yolda ona yardım 
etmenin gerçekten çok kutsal olduğuna inanıyorum. Dileğim, mezun olup güzel 
konumlara geldiğimde bağışçılarımız gibi, gençlerin hayallerine bir nebze olsun 
katkıda bulunabilmek.

Sinem Aris, Bursa   
Ekonomi / 2014 Tofaş Bursiyeri

Sinem Elif Akgün, Çanakkale
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat / 2017 HSBC Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla, eşitsizliklerin içindeyken hangi lisede, şehirde 
olursak olalım imkânlarla dolu Koç Üniversitesi’nde okuyabilme şansı verildi bize. 
Mezun olan her Anadolu Bursiyerinin, kendi elinde olmayan nedenlerle böyle bir 
okulda eğitim görme imkânı bulamayan öğrencilerin yanlarında olma sorumluluğu 
taşıdığını düşünüyorum. Bu cümleleri okuyanlara şunu söylemek istiyorum: Sen 
de lise sıralarında okuyorsan her şeyin mümkün olduğunu bil! Seni de aramızda 
görmeyi çok isteriz.

Sınav sonucum beklentimi karşılamadığında Anadolu Bursiyerleri Programı, hayalime 
tutunmamı sağladı. Bir zamanlar tıpkı benim için olduğu gibi yeni bursiyer adaylarına 
da bu katalogdaki yazıların umut vermesi, beni heyecanlandırıyor. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde hayranlık duyduğum hocalardan ders alıyor, Koç 
Üniversitesi’nde her gün yeni bir şey keşfediyorum. Anadolu Bursiyerleri ailesinin 
bir parçası olup bu ruhu paylaştığım için yaşadığım mutluluğun herhangi bir tarifi 
yok. Bağışçımın yaptığı gibi, ileride bir öğrencinin hayallerini gerçekleştirmek için 
şimdiden sabırsızlanıyorum.

Sinem Yıldız, İzmir  
Hukuk / 2017 Martur Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla Koç Üniversitesi’nde dünya çapında öğretim
üyeleriyle çalışma, kendimi geliştirmeme olanak sağlayan kulüplere katılma ve daha
önce hiç yapmadığım spor dallarıyla ilgilenme fırsatı yakaladım. Önümüzdeki yıllarda
da birçok gence umut ışığı olacak bu programın yeni bursiyerlerine şunları söylemek
istiyorum: Anadolu Bursiyerleri Programı hayatınızı değiştirecek bir fırsat. Bu fırsatı
en iyi şekilde değerlendirerek başarılı ve çevrenize faydalı bir birey olmak için Koç
Üniversitesi’nin sunduğu tüm imkânlardan faydalanın.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde bir gencin üniversite hayatında 
isteyebileceği her şeye sahibim; arkadaşlar, kulüpler, sanat, spor ve kaliteli bir 
eğitim. Bu programla Koç Üniversitesi’nde birden çok kulüpte yer alıyor, çok iyi bir 
eğitimle İngilizcemi ilerletiyor ve bol bol eğleniyorum. Rahat bir yurt odam var, 
ders kitaplarımı ücretsiz alabiliyorum, harçlık da cabası! Yeni bursiyerlere tavsiyem, 
ellerinden geldiğince her şeyle ilgilenmeleri. Burada öğrenecek o kadar çok şey var ki!

Süleyman Balyer, Adana  
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Asil Çelik Bursiyeri

Şahin Güçer, İstanbul  
Endüstri Mühendisliği / 2017 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Şebnem Pideci, İzmir  
Psikoloji / 2018 MV Holding Bursiyeri

Üzerinde düşünmekten vazgeçemediğim tek konu, yaşamımın anlamı. Bu arayışta 
tutkulu olduğum bilimi, psikolojiyi buldum. Sonra Koç Üniversitesi’nin eğitimini ve 
olanaklarını araştırdıkça bu okulda okumayı daha çok istedim. Zorlu sınav döneminde 
annem sayesinde Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. Hayalini kurmaya bile 
cesaret edemediğim Koç Üniversitesi’nde okumamı sağlayan bu program, sınavdaki 
birkaç yanlışın hayallerimi götürmesine izin vermedi. Şimdi Koç Üniversitesi’nde 
kendimi geliştiriyor, gelecek günlerin heyecanını duyuyorum.

Lisedeyken Koç Üniversitesi’ne geldiğimde buraya hayran kalmıştım. Koç 
Üniversitesi’nde öğrencilere sadece mesleki eğitim değil; öğrencilerin lider ruhlu, 
sorumluluk sahibi, geniş vizyonlu olmaları için de eğitim veriliyordu. Belki hayallerim 
gerçekleşir, diye düşünerek Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurdum. Bursiyer 
olduğumu öğrenince havalara uçtum. Mutluydum çünkü hayallerim gerçekleşiyordu. 
İleride bağışçılarımızın emeklerini boşa çıkarmayacağım ve başkalarının hayallerinin 
gerçekleşmesi için elimden geleni yapacağım.

Şevval Alçığır, Antalya 
Endüstri Mühendisliği / 2017 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri
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Lise hayatım boyunca Anadolu Bursiyerleri Programı’nın takipçisiydim, son sınıfa 
geldiğimde programa başvurumu yaptım. Umutlarım tükenirken bursiyer olarak kabul 
edildiğimi öğrenmek, tarifsiz bir his. Fikirlerimi ve hayata bakış açımı değiştirmeye 
başladığım üniversite hayatına bu programla adım attım. Tek temennim eğitimimi 
başarıyla tamamlayıp geleceğe ışık olmak. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın her sene 
daha çok büyümeye devam etmesini ve birçok insana ışık olmasını diliyorum. 

Şevval Durmazoğlu, Aydın  
Hukuk / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2011 Sınıfı)

“Durmayın çocuklar!” diyen Anadolu Bursiyerleri Programı’yla yıldan yıla daha da 
güçleniyoruz. Koç Üniversitesi’nin özgür ve dinamik kampüsünde okuduklarım, 
düşündüklerim büyüdükçe büyüyor. Hiçbir şey olamıyoruz diye üzüldüğümüz, hiçbir 
şey yolunda gitmiyor diye kavga ettiğimiz yüzlerce süreçten geçiyoruz, bunu bütün 
gençler yaşıyor. Bursiyer adaylarına tavsiyem, Koç Üniversitesi’nde kendilerini tek 
başına hissetmemeleri, hep denemeleri ve mutlaka harekete geçmeleri.

Şevval Balkan, Kocaeli   
Medya ve Görsel Sanatlar / 2014 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Şevval Karadağ, Adıyaman
Tıp / 2015 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı tek kelimeyle hayatımı değiştirdi. Koç Üniversitesi’nde 
girişimcilik ve liderlik konusunda birçok programa katıldım. Cesaretimi fark yaratma 
isteğimle birleştirerek henüz öğrenciyken bir şirket kurdum. Şirketim Fortuna, 
2018’de Harvard Tıp Fakültesi ve MIT’nin (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) sağlık 
inovasyonu programına Türkiye’den seçilen tek girişim oldu. Koç Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde okuduğum için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İleride tıpkı 
bağışçılarımız gibi bursiyerlere destek olmayı hayal ediyorum.

Hayalim, donanımlı bir doktor olmak; bu hayalimi gerçekleştirebileceğim en doğru 
okula Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde geldim. Koç Üniversitesi’nde birçok 
araştırma yapabilir, projeler geliştirebilir ve alanımda en iyisi olabilirim. Eğitimin 
yanında pek çok yönden kendimi geliştirme imkânım da var. Burada yeteneklerimin 
farkına varıyor, çeşitli seminerlerle bakış açımı genişletiyorum. Yapacak o kadar çok 
şey var ki, “Keşke bir gün 24 saatten uzun sürse…” diyor insan.

Şeyhmus Karataşlı, Şanlıurfa  
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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İlgimi çeken alanlara yönelerek Koç Üniversitesi’nden çok yönlü bir birey olarak 
ayrılmak istiyorum. Burada geçen zamanımda, kendime en uygun bölümü ve 
üniversiteyi seçtiğimi bir kez daha anlıyorum, alanımda yetkinleşmem için verilen 
tüm fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
hayatımı bambaşka bir yere taşıma imkânı buldum. Sınav sistemi yüzünden 
kaybedilmek üzere olan daha nice cevher, Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
kazanılıyor.

Umutsuzluğa düşmüş, bir yardım eli beklerken bir arkadaşım bana ışık oldu, Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na başvurmam için bana yardım etti. Hayalini kurmaya cesaret 
edemediğim Koç Üniversitesi’nin kapılarının bana ardına kadar açılacağının o an 
farkında değildim. Hiç beklemediğim bir anda gelen telefon, hayatımda kocaman 
dalgalar yaratmıştı. Koç Üniversitesi adında yeni bir serüvene başlayacaktım. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, hayatta olumsuzluklar kadar iyi şeyler de olduğunun kanıtı.

Şeyma Sarıtan, Bursa  
İşletme / 2018 Tofaş Bursiyeri

Şule Yıldırım, Düzce  
Endüstri Mühendisliği / 2014 Borusan Kocabıyık Vakfı Bursiyeri

Tahsincan Arıkan, Trabzon  
Ekonomi / 2015 Koç Holding Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın en önemli özelliği, dokunabildiği öğrencilerin 
hayata bakışını değiştirebilmesi. Bir yardımın gerçekten birilerinin hayatına etki 
edebilmek ve o hayatı hatırı sayılır anlamda değiştirebilmek için yapılabileceğini 
fark ettim. Bu program, bana açtığı kapılarla yeni insanlarla tanışmama vesile 
oldu. Anadolu Bursiyerleri ailesine katılmaya niyetli yeni arkadaşlar, Koç 
Üniversitesi’nde korkup çekinecekleri, şüpheye düşecekleri herhangi bir durumla 
karşılaşmayacaklarından emin olmalılar. Kendilerine güvenmeli, istediklerinde her şeyi 
başarabileceklerine inanmalılar.

Lisedeyken Koç Üniversitesi bana öyle imkânsız geliyordu ki onu hayallerimin 
arasında sayamıyordum bile. Anadolu Bursiyerleri Programı’nı duyduğumda 
içimde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Programa kabul edildiğimi öğrendiğimde 
arkadaşlarımla oturmuş, bir bilinmezliğin ortasında tercih listemi hazırlıyorduk. “Kabul 
edildiniz.” cümlesinin hayatımı bu denli değiştirebileceğini tahmin etmemiştim. Şu 
an mutlu ve huzurluyum, kendimi pek çok yönden geliştiriyorum. Bütün bunları 
mümkün kıldıkları için bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Taygun Yorulmaz, İzmir 
Psikoloji / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2009 Sınıfı)
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Koç Üniversitesi’nin bir üyesi ve büyük Anadolu Bursiyerleri ailesinin bir parçasıyım, 
kendimi tamamen buraya ait hissediyorum. Koç Üniversitesi’ne geldiğim günden beri 
kendimi biraz daha keşfediyorum. Küçükken kaçmak istediğim dağları hatırlıyorum, 
şimdiyse aktif olarak dağcılıkla uğraşıyorum, dans ediyorum, gönüllülük esasına dayalı 
çalışmalar yapıyorum. Aldığım seminerler sayesinde gelecek planlarım şekilleniyor. 
Ben, küçük bir köyde yaşayan bir çocuktum; sadece hayal ettim ve hayallerime 
inandım. Neden sizin hayalleriniz de gerçek olmasın?

Tevfik Omaç, Muğla  
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde en iyi mühendislik eğitiminden faydalanarak 
bilimi ve insanlığı ileri götürmek için çalışacağım. Anadolu’nun farklı yerlerinden 
bilim için çıktığımız bu yolculukta bu programla Türkiye’nin en iyi eğitim veren 
okullarından Koç Üniversitesi’nde bizi ilerilere taşıyacak kaliteli eğitimi alıyoruz. Koç 
Üniversitesi, hedeflerimize ulaşmamız için gerekli tüm imkânları ve fırsatları sunuyor. 
Bu programda emeği olan herkese ve bağışçım Ermetal’e teşekkür ediyorum.

Tevfik Can Yüce, Bursa   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Ermetal Bursiyeri

Tolga Toprak Batı, Antalya
Medya ve Görsel Sanatlar / 2017 Borusan Kocabıyık Vakfı Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nin sağladığı düzen ve disiplin çerçevesinde bütün 
imkânlardan olabildiğince faydalanmaya çalışıyorum. Yeni bir spor öğrendim, 
her gün farklı seminerlerle hayata yeni pencerelerden bakmayı öğreniyorum. 
Akademisyenlerimizin verdiği kaliteli eğitimin de okulun en güzel imkânlarından 
biri olduğunu söyleyebilirim. Aday kardeşlerim, önünüzdeki engelleri aşmaya 
konsantre olun ve buraya gelirken notların değil, gerçekten kişiliğinizin sizi ön plana 
çıkaracağını bilin.

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü en büyük hayalimdi. Ancak sınav 
sonucum hayalime ulaşmama imkân vermiyordu. Umutlarım tükenirken arkadaşlarım 
sayesinde başvurduğum Anadolu Bursiyerleri Programı bana bir ışık yaktı. Programa 
kabul edildiğimi öğrendiğimde benim için yeni bir dünyanın kapılarının açıldığının 
farkındaydım. Koç Üniversitesi’nin sunduğu tüm olanaklardan yararlanmaya 
çalışıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın büyümeye ve daha çok gence umut 
ışığı olmaya devam edeceğine eminim.

Tolgay Dülger, Kırşehir  
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Koç Sistem Bursiyeri
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Arkadaşlarım sayesinde tanıştığım Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvururken 
bir umut tohumu yeşertiyordum içimde. Sınava hazırlanırken Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın sunabileceği o parlak yoldan gözümü alamıyordum. Lise boyunca 
gönüllü olduğum sosyal sorumluluk projelerinin hayatıma böyle bir artı katabileceğini 
hiç düşünmemiştim. Dünyanın vicdanlı, donanımlı ve hayalleri büyük insanlara, bu 
insanların da desteklenmeye ihtiyacı var. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın sadece 
bursiyerlere değil, Türkiye’ye çok büyük yardımı dokunduğunu düşünüyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, ulaşılmazı ulaşılabilir, imkânsızı başarılabilir kılıyor. 
Biliyorum ki dokunulmayı bekleyen bir sürü hayat, gerçekleşmeyi bekleyen bir sürü 
hayal var. İnanıyorum ki hayalleri yolunda ilerleyen insanların elinden tutarak, küçük 
adımlarla büyük etkiler yaratarak etkili değişimler sağlayabiliriz. Bu programa ve iyi 
şeyler olacağına inanan insanların azmine güveniyor, önümüzdeki yıllarda eğitimde 
fırsat eşitsizliğinin ortadan kalkmasını umuyorum.

Tuğba Uysal, Uşak  
Endüstri Mühendisliği / 2017 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Tunahan Uygun, Kocaeli  
Moleküler Biyoloji ve Genetik / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2010 Sınıfı)

Tutku Kılıçaslan, Kayseri  
Endüstri Mühendisliği / 2015 BASF Bursiyeri

Lise sondayken mühendislik alanında kadınlara dayatılan önyargıları fark ettim. Bu 
konuda neler yapabileceğimi bilmiyordum. Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul 
edildikten sonra oryantasyon sürecinde Kadın Mühendisler Kulübü’nde geçirdiğim 
sürede önyargıları yıkan bir mühendis adayı olarak kendimle gurur duydum. İlerleyen 
süreçte Avrupa ve Amerika’daki kadın mühendislerin buluştuğu konferanslarda 
ülkemi ve kulübümü temsil ettim. Bu program olmasaydı önyargıların ne kadar 
büyük bir sorun olduğunun farkına varamayacaktım.

Her güne Koç Üniversitesi’nin sunduğu imkânların yanı sıra, bağışçılarımızla ve 
Anadolu Bursiyerleriyle gurur duyarak başlıyorum. Küçük bir ilçede yaşadığım için 
ilgi duyduğum alanlarda kendimi geliştirme şansım olmadı. Koç Üniversitesi’nde 
neredeyse her alana yönelik kulüpler sayesinde hayatım boyunca sürdürebileceğim 
hobiler ve beceriler ediniyor, sosyalleşme şansı yakalıyorum. Bu kataloğu okuyan 
öğrencilerin bildiği gibi becerilerimiz beş şıkla ölçülemez. Bu yüzden Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlanması için herkesin 
elinden geleni yapması gerekiyor.

Türkü Bengisu Savran, Antalya 
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2011-2018 Girişli Bursiyerlerimiz

175

Avukat olmaya karar verdiğim andan itibaren Koç Üniversitesi tek hedefim olmuştu. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla girdiğim Koç Üniversitesi, arzu ettiğim sosyal ve 
akademik standartlara ulaşmam için yapabileceğim en büyük atılımın temellerini 
oluşturdu. Bu program hayatımın hızlı bir ivmeyle daha iyiye gitmesini sağladı. 
Bağışçılarımıza minnetimi kelimelerle ifade edemem. Mezun olunca ben de programa 
destek vermek istiyorum.

Umut Aslan, Sivas  
Hukuk / 2018 Yılmaden Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitim sadece iyi bir hekim değil, aynı zamanda iyi bir 
araştırmacı ve girişimci adayı olmamı sağladı. Üniversitemizin sahip olduğu araştırma 
imkânları bana translasyonel araştırmaların parçası olmak için dev kapılar araladı. 
Anadolu Bursiyeri Programı’nın bağışçıları hayırseverlikten çok daha fazlasını yapıyor. 
Bu program sayesinde azimli ve hayalleri olan gençler ülkemizde ve dünyada, bilimin 
yolunda ilerleyen en yüksek etik değerlerle donatılmış bireyler olarak yetişiyorlar.  

Uğur Kılıç, Amasya   
Tıp / 2013 Orjin Gayrimenkul Bursiyeri

Umut Deniz Doğan, Tunceli
Endüstri Mühendisliği / 2017 Türk Traktör Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı duyduktan sonra, “Neden şansımı denemeyeyim?” 
diye düşündüm. Kabul edildiğimi öğrendiğimde hayatımın seyri tartışmasız başka 
bir yol aldı. Bağışçım sayesinde Koç Üniversitesi’nin tüm olanaklarından ve sosyal 
faaliyetlerinden yararlanma fırsatı buldum. Tabii ki ne kadar önemli ve bulunması zor 
bir programa kabul edildiğimi, buna layık olmam gerektiğini biliyorum. Zorlu bir sınav 
günü geçirip yolun sonunu karanlık gören bütün arkadaşlarıma bu programa mutlaka 
başvurmalarını, her ne olursa olsun şanslarını denemelerini öneririm.

Akademik başarının dışındaki kimliğimin de insanlara güven verebileceğini Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla öğrendim. Koç Üniversitesi’ne geldikten sonra Anadolu 
Bursiyerliğinin bize hayallerimizden çok daha fazlasını yapabileceğimizi gösterdiğini 
fark ettim. Koç Üniversitesi’nde okumak, iyi bir eğitim almak dışında bir birey olmayı 
öğrenmek ve tutkularımızı keşfetmek demek. Farklı beklentilere ve amaçlara sahip 
insanlarla aynı programın parçası, hatta bir aile olmak demek.

Ümmühan Üymek, Muğla  
İşletme / 2017 Arçelik Bursiyeri
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“Bir kadın, makine mühendisi olur mu?” gibi tepkilere kulak asmadan hayallerimin 
peşinden gittim. Koç Üniversitesi’nin akademik kadrosu ve imkânları sayesinde bunu 
başarabileceğime inanıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, toplum baskısına 
karşı dimdik durup hayallerimizin peşinden gidebilmemiz için bir yol arkadaşı. Koç 
Üniversitesi’nin kampüsü özellikle bizim gibi küçük şehirlerden gelenler için çok 
farklı. En büyük hayalim, “Kadından mühendis olmaz!” yargısını yıkacak işler yapmak. 
Hayallerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

Lise hayatımda yapamadığım her şeyi Koç Üniversitesi’nde fazlasıyla yapıyorum. 
Birçok sportif ve kültürel aktiviteye katılabiliyorum. Koç Üniversitesi’nde her 
gününüzün dolu dolu geçeceğini garanti edebilirim. Tabii bundan asla şikâyetçi 
olmayacaksınız. Bana ve diğer arkadaşlarıma bu fırsatı sunduğu için Koç 
Üniversitesi’ne ve bağışçım Yapı Kredi Bankası’na teşekkür ederim. Umarım Anadolu 
Bursiyerleri Programı her geçen yıl daha fazla öğrencinin hayatına dokunarak onlara 
da çok önemli bir kapı aralar.

Vildan Gülmezer, Kütahya  
Ekonomi / 2017 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

Vildan Yurt, Giresun  
Makine Mühendisliği / 2015 Ford Otosan Bursiyeri

Yağmur Akarken, Muğla  
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Tüpraş Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla, okuduğum lisenin mezunları sayesinde tanıştım. 
Sadece çok çalışanın başarılı olmasına yönelik mevcut eğitim sisteminde bu program, 
başarılı olmak için daha fazlasının gerektiğini söylüyordu bana. Eğitimde fırsat eşitliği 
ve gelecek nesiller için bir umuttu. Koç Üniversitesi’nde özgür olduğumu, seçimlerimle 
hayatıma yön verebileceğimi hissediyorum. En önemlisi hayallerime adım adım 
yaklaşabiliyorum. Anadolu Bursiyerleri ailesine daha çok kişinin katılmasını diliyorum.

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü Türkiye’nin en iyi okullarından birinde, Koç 
Üniversitesi’nde okuduğum için gelecek kaygısı yaşamayacağımı düşünüyorum. 
Bu okula başladıktan sonra akademik ve sosyal olarak kendimi çok yönlü geliştirme 
fırsatı buldum. Genellikle böyle fırsatları kovalamamız, araştırmamız gerekir fakat Koç 
Üniversitesi’nde bunlardan haberdar olmak için e-postalarımızı okumamız, etrafımıza 
bakmamız yeterli. Anadolu Bursiyerleri Programı, örnek alınması ve Türkiye’nin her 
yerinde uygulanması gereken bir program.

Yakup Arslan, Samsun 
Endüstri Mühendisliği / 2015 Bosch Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı bana yeni bir gelecek, yeni bir hayat verdi. Bu program 
sayesinde benim gibi nice öğrencinin hayalleri gerçekleşiyor. Koç Üniversitesi’nde 
hayatım her anlamda gelişiyor. Eğitimlerle ve sosyal aktivitelerle dolu kulüpler 
sayesinde hem gelişiyorum hem de hayatıma şimdiden yön veriyorum. Başta 
bağışçım Samsung olmak üzere rektörümüz Prof. Dr. Umran İnan ve programda 
emeği geçen herkese teşekkür ederim. Umarım Anadolu Bursiyerleri Programı 
amacına ulaşmaya devam eder ve eğitimde fırsat eşitliği için katkı sağlar.

Yakup Enes Güven, Kars  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Samsung Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla rehber öğretmenim sayesinde tanıştım. Koç 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazanmak için hiç düşünmeden 
programa başvurdum. Kabul edildiğim an hissettiğim mutluluk anlatılamaz. 
Benim için sevinç ve gurur kaynağı olan bu durumu her öğrencinin fırsata 
dönüştürebilmesini dilerim ve herkesin bu programa başvurmasını tavsiye ederim. 
Bağışçı sayısının daha da artmasıyla bu program herkese umut ışığı olmaya devam 
edecek.

Yakup Can Karacaoğlu, Balıkesir   
Makine Mühendisliği / 2018 Türk Traktör Bursiyeri

Yaren Ayaz, Kocaeli
Medya ve Görsel Sanatlar / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2016 Sınıfı)

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir parçası olmak istediğime karar verdiğimde 
başvurumu yaptım. Akademik başarım yerine kim olduğumla, neleri başardığımla ya 
da hayallerim ve hedeflerimle ilgilenilmesi doğru yolda olduğumu hissettirdi. Bursiyer 
olarak kabul edilince kendimi keşfetme yolculuğuna başladım. Anadolu Bursiyerleri 
ailesine katılmak isteyen öğrencilerin Koç Üniversitesi’nde kendilerini bulacaklarına 
inanıyorum. Bağışçılarımızın geleceğimizi inşa ettiklerine ve imkânı olan herkesin bu 
inşaata bir tuğla eklemesi gerektiğine inanıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı ve Koç Üniversitesi, dünyaya farklı pencerelerden 
bakmayı öğretmenin yanında, diğer insanların fikirlerinin ne kadar değerli 
olduğunu hatırlattı. Birçok konuda kendimi geliştirmek ve bilime katkı sağlamak 
prensibini edinmem gerektiğini bana aşıladı. Bu program sayesinde iş dünyasından, 
başta bağışçım olmak üzere birçok insanla tanışma ve onların bilgi birikiminden 
faydalanma fırsatı buldum, bu birikimler sayesinde üniversiteden sonraki hayatımı 
şimdiden şekillendirmeye başladım.

Yasin Yelkenci, Artvin  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2016 Nurol Holding Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı günümüz eğitim sisteminde sahip olamayacağım bir 
imkân sundu bana. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde, Koç Üniversitesi’nde 
hep hayalini kurduğum bölümde eğitim alabilmemi sağladı. Eğitimdeki fırsat 
eşitsizliğinden muzdarip genç beyinlerimizi Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmaya davet ediyorum. Başarabileceklerimizi görüp bize ve ülkemize yatırım 
yaptıklarının farkında olan bağışçılarımıza teşekkürü borç bilirim.

Mülakat ve görüşmelerin ardından Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edilmek,
birçok güzel şeyin başlangıcıydı: dünya standartlarında eğitim, güçlü akademik 
kadro, öğrenci kulüpleri, spor ve sanat faaliyetleri… Bu programla değerli bir birey 
olduğumu hissettim. Fikirlerimin, isteklerimin başkaları için önemli olduğunun farkına 
vardım. Güzel dostluklar, yeni arkadaşlıklar kurdum. Hayallerimin beni sadece bir 
adım ötede beklediğini biliyorum. Sen de hayallerine hiç olmadığın kadar yaklaşmak 
istiyorsan yapman gereken, Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmak.

Yunus Çeven, Samsun  
Psikoloji / 2015 Koton Bursiyeri

Yusuf Mert İmre, Gaziantep  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Gülsan Holding Bursiyeri

Zehra Aydemir, Ordu  
Hukuk / 2016 Posta Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitimdeki fırsat eşitsizliğine alternatif sunuyor. 
Bu programın şunu düşündürmesi mümkün: “Kaçırdığım fırsatları geri kazanma 
imkânı buldum. Başkaları neden geri kazanmasın? Neden herkes eşit fırsatlara sahip 
olmasın?” İnanıyorum ki Anadolu Bursiyerleri, bu programla kazandıkları bakış 
açısını yaymaya ve toplumdaki eşitsizliklerin önüne geçmeye çalışacaklar. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi’nin dünya çapında hızla yükselişe geçen 
eğitimini alma fırsatı sunmasından ziyade, kazandırdığı ve kazandıracağı bakış 
açısıyla da anılmalıdır.

Lisedeyken kendimi birçok konuda geliştirme fırsatı bulsam da bazı sıkıntıların varlığı 
beni kısıtlıyordu. Hedeflerimde bazı sorunlar olduğunu düşünerek üniversite sınavına 
üç ay kala alan değiştirdim. Bu konuda aldığım tepkiler, sınavda istediğim başarıya 
ulaşmamı engellemişti. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde bugün başarılı 
birçok öğrencinin hayalini kurduğu yerdeyim. Koç Üniversitesi’nin sunduğu olanaklar 
Türkiye standartlarının çok üstünde. Anadolu Bursiyerleri Programı bu fırsatlara 
ulaşmamı sağladı; bu, kendimi kanıtlamak için büyük bir fırsat!

Zeki Yılmaz, Zonguldak 
İşletme / 2017 Opet Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bir arkadaşım sayesinde haberdar oldum ve 
umutsuz olsam da başvurumu yaptım. Bursiyer olduğumu öğrenince ne yapmam 
gerektiğini bilemedim çünkü hayatımın yönünün değişeceğinin farkındaydım. Bu 
program sayesinde çok farklı dünyalarla, fikirlerle tanıştım. Koç Üniversitesi ailesine 
katılmak için korkularınızdan arınıp ne istediğinize karar vermeniz yeterli. Kendinize 
inanıyorsanız kimsenin size inanmama seçeneği yok. Bağışçılarımız da bize inanıyor 
ve onlar sayesinde hayallerimiz gerçekleşiyor.

Zeynep Gencer, Denizli  
Makine Mühendisliği / 2018 Sayın Nevin-Mümin Erkunt Bursiyeri

Sınav sonuçları açıklandığında sıralamam beklentimin altındaydı. Hedeflerime 
açılan tüm kapılar yüzüme kapanmış gibi hissettim. İçine düştüğüm boşluktan 
beni kurtaran, Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan aldığım olumlu geri dönüş oldu. 
Mülakata çağrıldığımda, “Olmam gereken yer Koç Üniversitesi!” diye düşündüm. 
Bursiyer olduğumu öğrendiğim an hissettiğim sevinci anlatamam. Anadolu Bursiyeri 
olmak, hikâyenizin nasıl veya nerede başladığının değil, onu nasıl ilerletmeyi 
seçtiğinizin önemini öğretiyor.

Zeynep Buse Gemici, Ordu   
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat / 2018 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Zindan Kurt, Hakkari
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Tüpraş Bursiyeri

Sınavım istediğim gibi geçmediği için umutsuzluğa kapılmıştım. Sınavdan sonra 
arkadaşımdan gelen bir mesajla Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım ve 
başvurumu yaptım. Hayallerime kavuştuğumu öğrendiğimde çok mutlu oldum. 
Bu program sayesinde Koç Üniversitesi’nde okuma fırsatı yakaladım. Bu okulun 
akademik ve sosyal olanakları sayesinde kendime her gün yeni bir şeyler katıyorum. 
Yıllar sonra ben de yeni umutlar yeşertmek için bu programın bağışçısı olmak 
istiyorum.



Anadolu Bursiyerleri Programı / Mezun Bursiyerlerimizden

180

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ 
AYDINLATACAK
ANADOLU BURSİYERLERİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDEN
MEZUN OLDUKTAN
SONRA NELER
YAPIYORLAR?

MEZUN BURSİYERLER
ANLATIYOR...
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Abdullah Altuntaş, Osmaniye
İşletme / 2012 Eti Bursiyeri

Bir yılı aşkın süredir Chan Zuckerberg Biohub şirketinde yazılım 
mühendisi olarak çalışıyorum. Özgün medikal görüntüleme 
teknolojileri ve çeşitli hastalıklar üzerine araştırma yapıyorum. Koç 
Üniversitesi’nde harika bir lisans eğitimi almama imkân veren Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na teşekkür etmek için kelimeler yetersiz.

Ahmet Can Solak, Aydın
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2014 Öztiryakiler Bursiyeri

Ahmet Aslan, Diyarbakır
Ekonomi / 2012 Eti Bursiyeri

Ahmet Yılmaz Vural, İzmir
İşletme / 2013 Koç Holding Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim dört yıla fazlasıyla güzel şey sığdırdığıma 
inanıyorum. Bana sunduğu tüm imkânlarla Koç Üniversitesi, hayatımı 
değiştirdi ve güzelleştirdi. Koç Üniversitesi ve tüm Anadolu Bursiyerleri 
ayrılmaz bir ailedir, bu ailenin bir parçası olma şansını elde ederseniz bunu 
fazlasıyla hissedeceksiniz.

Koç Üniversitesi’nde geçen zamana baktığımda “Keşke…” dediğim 
bir an bile göremiyorum. Çünkü Koç Üniversitesi öğrencisi olmanın 
bana kattığı değerler paha biçilemezdi. Umarım Anadolu Bursiyerleri 
Programı yıllarca büyüyerek devam eder de birçok Anadolu genci, 
ömürlerinin unutulmayacak ve yeri doldurulamayacak zamanlarını Koç 
Üniversitesi’nde geçirir.

Anadolu Bursiyerleri Programı, Anadolu’nun dört bir 
yanından gelen öğrencilerin kaynaşmasını sağlayarak 
manevi bir doku oluşturuyor. Her yıl yeni öğrencilerin 
katılımıyla büyüyen Anadolu Bursiyerleri ailesi, mezunlarıyla 
birlikte daha da güçlü bir aile olmaya başladı.
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Koç Üniversitesi’nde aldığım kaliteli, çağdaş ve kapsayıcı eğitimin 
yanında katıldığım seminer ve sempozyumlar vizyonumu genişletti. 
Başta beni çok şaşırtan Anadolu Bursiyerleri Programı, insanların 
hayatlarında değişim yaratma temeline oturtulmuş.

Ayşegül Akdoğan, Sivas
Hukuk / 2012 Migros Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, dilediğim okulda dilediğim kişi olmamı 
sağladığından benim için çok değerli. Koç Üniversitesi mezunu olmanın 
yanında Anadolu Bursiyeri unvanını taşımaktan hayatım boyunca gurur 
duyacağım. Bilmelisiniz ki bu okul ve bu program sayesinde siz de 
dilediğiniz kişi olabilirsiniz!

Barış Kayaaslan, İstanbul
İşletme / 2013 Socar Bursiyeri

Bağışçılarımız bizi her daim destekleyip bizimle sürekli iletişim 
kurdular. Gerek her sene gerçekleştirdiğimiz yemekler gerekse bağışçı 
firmalara yaptığımız ziyaretler sayesinde ilk günden kurduğumuz 
samimiyet hiçbir zaman azalmadı. İleride bu programa destek olmayı 
canıgönülden arzuluyorum.

Aytuğ İlhan, Kırşehir
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2011 Ford Otosan Bursiyeri

Behiye Gökçeli, Denizli
Hukuk / 2014 Koç Üniversitesi Bursiyeri

2019’da mezun oldum. Şu anda Koç Üniversitesi’nde kamu hukuku 
alanında yüksek lisansa devam ediyorum. Aynı zamanda avukatlık 
stajımı yapıyorum. Koç Üniversitesi’nin bizleri profesyonel hayata da 
ayakları yere basan, entelektüel bireyler olarak hazırladığını her geçen 
gün yeniden fark ediyorum.
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Berfin Nur Osso, Sakarya
Hukuk / 2012 ENKA Vakfı Bursiyeri

Zimbabwe, Toronto, okul futbol takımı, kulüp başkanlığı, New Orleans, 
Girişimcilik Vakfı, 3 farklı bölüm, Youtube’da 150.000 abone, kendi mobil 
uygulamamı geliştirmek, dijital ürün yöneticiliği… Tüm bu saydıklarımın 
gerçekleşmesinin kök nedenleri Anadolu Bursiyerleri Programı, Koç 
Üniversitesi ve etrafımdaki insanlardı. İyi ki varlar.

Burak Yılmaz, Samsun
Ekonomi / 2013 ING Türkiye Bursiyeri

Buğra Can Sefercik, Sivas
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2011 Arçelik Bursiyeri

Can Çeliksöz, Gaziantep
Ekonomi / 2011 Tofaş Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ilk duyduğumda bu kadar kapsamlı bir 
eğitim projesiyle hiç karşılaşmadığım için gerçekliğine inanmakta güçlük 
çekmiştim. Böyle bir programın içinde yer almak çok büyük bir heyecan 
ve şevk uyandıran eşsiz bir imkân.

Türkiye’nin sadece yerel değil, küresel düşünen en seçkin üniversitesinde 
öğrenim görmek ve geleceğe emin adımlarla ilerlemek istiyorsanız 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na kesinlikle başvurmalısınız. 
Bağışçılarımıza, geleceğin seçilmiş insanlarının yetişmesine vesile 
oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde istediğim bölümde, istediğim 
okulda burslu eğitim görme fırsatına eriştim. Bu ailenin bir parçası olmak, 
benim için hem gurur hem de motivasyon kaynağı oldu. Bana inanıp 
destek veren insanların olduğunu bilmek, hayatta karşılaştığım zorlukları 
aşmamda beni en çok motive eden güçlerden biriydi.
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Üniversite hayatım boyunca sunulan fırsatları elimden geldiğince 
değerlendirmeye çalışarak Koç Üniversitesi öğrencisi profiline uygun 
olmak için çabaladım. Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerini kıl payı 
kaçıran başarılı öğrencilere sunulmuş eşsiz bir olanak.

Cemre Karabiber, Sakarya
İşletme / 2012 ENKA Vakfı Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nden 2018’de mezun oldum. Şu anda Pekin & Bayar 
Hukuk Bürosu’nda avukat olarak çalışıyorum ve Koç Üniversitesi’nde 
tam burslu okuduğum Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda 
çalışmalarıma devam ediyorum. Eğitimde fırsat eşitliğinin yanı sıra, fiili 
eşitliği sağlamaya çalışan Anadolu Bursiyerleri Programı gibi programların 
artması gerektiğine inanıyorum.

Duygu Tan, Antalya
Hukuk / 2013 Ağaoğlu Şirketler Grubu Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde eğitimimin bir yılını Fransa ve 
ABD’deki dünyaca tanınmış üniversitelerde değişim programı öğrencisi 
olarak geçirdim. Bağışçım Arçelik’te staj yapıp çalışma hayatını 
deneyimledim. Üniversite hayatımı dolu dolu geçirdim ve 2019’da 
mezun oldum. Şu an Simon-Kucher & Partners şirketinde danışman 
olarak çalışıyorum.

Çağatay Geçko, Osmaniye
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2013 Arçelik Bursiyeri

Egemen Filiz, Edirne
İşletme / 2013 Arçelik Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde kendi girişimcilik macerama 
atılabildim. Geleceği şekillendirecek hikâyelerin, global vizyona 
ulaşabilen gençlerden çıkacağına ve kendi hikâyemdeki en önemli 
kısmın Anadolu Bursiyerleri Programı olduğuna inanıyorum.
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Geriye dönüp baktığımda, “İyi ki Koç Üniversitesi’nde okumuşum.” 
diyorum. Yeteneklerini sınavda tam anlamıyla gösterememiş gençlere 
büyük bir fırsat sunan Anadolu Bursiyerleri Programı’nı hayata geçiren 
ve bunu destekleyen herkese teşekkür ediyorum.

Fatih Tavman, Sakarya
Ekonomi / 2012 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

Eylül Tunç, Zonguldak
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat / 2012 MV Holding Bursiyeri

Gürbüz Çatalkaya, Edirne
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2013 Tofaş Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde dersler dışında öğrenci kulüplerinde görev aldım, 
global Hult Prize yarışmasına katıldım, bir yıl Hong Kong’ta değişim 
öğrencisi olarak okudum. 2019’da mezun olduktan sonra Simon-Kucher 
& Partners şirketinde yönetim danışmanı olarak çalışmaya başladım. 
Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Koç Üniversitesi’nde okurken burs alarak Fransa’da, İngiltere’de ve 
Avustralya’da staj yaptım, YASED bursuyla Johnson & Johnson’da 
çalıştım. Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin Toplumsal 
Cinsiyet Sertifika Programı’nı tamamladım. Şimdi Kaliforniya 
Üniversitesi San Diego’da yumurtalık kanserine odaklanan bir 
laboratuvarda çalışıyorum. Hedefim daha iyi bir araştırmacı hekim 
olmak.

Anadolu Bursiyerleri Programı bana seneler içinde pek çok kapı açtı. 
Bunlardan en önemlisi Utrecht’te katıldığım American Comparative 
Literature Association semineriydi. Burada geçirdiğim yıllarda aklıma 
kazınan tek şey, Anadolu Bursiyerleri Programı’nın pek çok fırsat kapısının 
anahtarını bize sunduğudur.

Esra Bilir, Antalya
Tıp / 2012 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Robotik alanını tercih ederken çift anadal programıyla Bilgisayar 
Mühendisliği de okuyarak yapay zeka konusuna yöneldim. Koç 
Üniversitesi’nden mezun olunca Münih Teknik Üniversitesi’nde 
bilgisayar mühendisliği yüksek lisansına kabul aldım. Şimdi düşünce 
gücüyle robotik kol ve araçları kontrol edebilecek teknolojilerin 
geliştirildiği bir laboratuvarda makine öğrenmesi üzerine çalışıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na yeni başlayacak arkadaşlarıma, üniversite 
dönemlerinde kendilerini her açıdan geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Koç 
Üniversitesi bu anlamda Türkiye’de olabileceğiniz en güzel yer, bunu çok 
iyi değerlendirmelisiniz.

Hasan Fırat Yıldız, Konya
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2012 TOBB Bursiyeri

Bir Anadolu Bursiyeri olarak, bağışçılarla birçok defa bire bir 
görüşme fırsatı buldum. Onların tecrübe ve tavsiyelerinden bizzat 
yararlanabilmek, mutluluk verici. Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
yeni bağışçıların dahil olması, birçok öğrencinin iyi bir gelecek fırsatı 
yakalamasına imkân sağlayacaktır.

Hasan Emre Argüden, İzmir
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2012 Ford Otosan Bursiyeri

İpek Gülce Önal, Malatya
Hukuk / 2012 Koçtaş Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bağışçıları, bursiyerler için eğitimde 
fırsat eşitliği sağlamanın sevincini yaşarken bizlerle kurdukları bağla 
belki de ömür boyu sürecek birlikteliklerin temellerini atıyorlar. Mezun 
olmama rağmen bağışçımla iletişimimi devam ettiriyorum. Türkiye’de 
çok önemli bir model olan bu programın geliştirilip birçok üniversiteye 
yayılmasını diliyorum.

Hasan Burak Doğaroğlu, Mersin
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2012 MV Holding Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nin en büyük avantajlarından biri, dünyadaki 
gelişmeleri takip ederek eğitimini ona göre şekillendirmesi ve 
öğrencilere hep üst düzey imkânlar sunması. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, bu imkânlardan faydalanmamı sağladığından benim için çok 
özel bir yere sahip.

Mehmet Akif Özdemir, Erzincan
Makine Mühendisliği / 2011 TEB BNP Paribas Bursiyeri

Kubilay Kaymaz, İzmir
Tıp / 2012 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Mehmet Çağatay Barın, Muğla
Bilgisayar Mühendisliği / 2012 ING Türkiye Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatımı tamamen değiştirdi. Bu program 
sayesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor. Yeni bursiyerlere, ne olursa 
olsun hayallerinin peşinde koşmalarını tavsiye ediyorum. Tüm bursiyer 
arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Koç Üniversitesi’nde her şey kusursuz şekilde işliyor. Geçmiş yıllarda 
bağışçım Tüpraş’ta staj yapma imkânı buldum. İş hayatımda Koç 
Üniversitesi’nin bana kattıklarıyla her zaman bir adım önde olduğumu 
görüyorum. Hep bir adım önde olabilmeniz için Koç Üniversitesi’ne 
gelmenizi tavsiye ediyorum.

Eğitimim boyunca birçok ülkede projeler yapıp Avrupa Tıp Öğrencileri 
Birliği’nin yönetim kurulunda görev aldım, yaptığım bilimsel 
araştırmaların çıktılarını uluslararası kongre ve dergilerde paylaştım. 
Önümüzdeki yıl ABD’de halk sağlığı alanında yüksek lisans yapmak 
için burs kazandım. Eminim bu program yeni bursiyerlerin de hayatına 
dokunacak. 

Kağan Cenan, Bursa
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2012 Tüpraş Bursiyeri
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Haziran 2019’da mezun oldum. Eylül itibarıyla TED Üniversitesi Gelişim 
Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’na 
başladım. Umarım ileride iyi bir psikolog ve başarılı bir akademisyen 
olarak çok daha fazla çocuğa ve gence ulaşıp onların hayatlarında 
anlamlı ve olumlu değişimlere öncü olabilirim.  

Koç Üniversitesi’nin sağladığı hem yurtiçi hem yurtdışı araştırma stajı 
imkânlarından yararlandım ve makale yazma fırsatı buldum. Mezuniyet 
sonrası girdiğim TUS sınavında Türkiye 201.si oldum. Yerleştirme sonucum 
belli olduktan sonra akademik kariyerime devam etmeyi düşünüyorum. 
Bize bu imkânı sağlayan bütün bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Mustafa Cem Bülbül, Bursa
Tıp / 2012 Allianz Türkiye Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde eğitim aldığım süre boyunca kendimi çok şanslı 
hissettim. Anadolu Bursiyerleri Programı, ülkemizde fırsat eşitliğine 
katkı sağlayan ve bağışçılık kültürünü yaygınlaştıran önemli bir örnek. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek veren tüm bağışçılara teşekkür 
ediyorum.

Mihriban Öksüz, Balıkesir
İşletme / 2011 TEB BNP Paribas Bursiyeri

Nazlı Meryem Alagöz, Iğdır
Ekonomi / 2013 Koton Bursiyeri

2018’de mezun oldum. Bir süre sonra pazarlama alanında Avrupa’daki 
en iyi üniversitelerinden biri olan Tilburg Üniversitesi’nde doktoraya  
başladım. Anadolu Bursiyerleri programı çok değerli bir program. 
Özellikle Anadolu’dan gelen gençlerin eğitime ve çalışmaya değer 
verenlerle bağlantı kurmasını sağlaması çok kıymetli.

Melike Coşkun, Ordu
Psikoloji / 2013 Sayın Mehmet S. Öke Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi’nin eğitim anlayışının 
Türkiye’deki diğer üniversitelerden ne kadar farklı olduğunun önemli 
bir göstergesi. Hayalim, insanlığa günlük yaşamda fayda sağlayacak 
teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Sebahattin Karga, Niğde
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
2012 İstanbul Sanayi Odası Vakfı Bursiyeri

Nezir Kalkan, İstanbul
Medya ve Görsel Sanatlar / 2014 P&G Türkiye Bursiyeri

Seda Acar, Sivas
Hukuk / 2011 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

Sevgili Anadolu Bursiyerleri ailesi, ailem; bana kendimi iyileştirme, 
dolayısıyla dünyayı düzeltme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. 
Bulunduğum yerde olmaktan mutluyum, sizinle ve kendimle gurur 
duyuyorum.

Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Verdikleri ve verecekleri desteklerle 
birçok öğrencinin hayatı değişiyor. Gelecekle ilgili büyük kaygılara 
düştüğümüz dönemde bu tür programlar, bizi eşitsizlik duygusundan 
kurtararak daha güzel bir gelecek kurmamızı sağlıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı hep hayalini kurduğum Koç 
Üniversitesi’nde, hayal dahi edemeyeceğim güzellikte bir eğitim almamı 
ve sonrasında da herkesin hayaline konu olan böylesine bir şirkette 
işe başlamamı sağladı. Şimdi Vodafone’da pazarlama departmanında 
çalışıyorum. Bundan daha değerli bir şey düşünemiyorum.

Nesile Özder, Adana
Ekonomi / 2011 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatımın akışını değiştirdi ve 
bulunduğum yere ulaşmamı sağladı. Herkesin eğitimde fırsat eşitliğine 
ihtiyacı var ve Anadolu Bursiyerleri Programı bunun en iyi uygulandığı 
program. Emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsek az.

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 uygularlar. Böylelikle o birkaç saati en verimli şekilde 
değerlendiremeyenler hayallerinden ve ideallerinden vazgeçmek 
zorunda kalmazlar.

Serhat Aydın, Mersin
Ekonomi / 2013 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde çift anadal programıyla Ekonomi okudum, Hong 
Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde bir dönem geçirdim. Global 
Exchange burs desteği aldım. Bağışçım Akkök Holding’de staj yaptım. 
İki yıldır Bain & Company’de danışman olarak çalışıyorum. Dönüp 
baktığımda Anadolu Bursiyeri olmanın beni okuldan sonraki hayata ne 
kadar iyi hazırladığını bir kez daha görüyorum.

Sercan Cansu, Tekirdağ
Endüstri Mühendisliği / 2012 Akkök Holding Bursiyeri

Uğur Gürkan Tosun, Bursa
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2012 Otokoç Bursiyeri

Üniversite hayatım boyunca sayısız güzel insan tanıma ve 
unutulmayacak anılar biriktirme fırsatım oldu. Koç Üniversitesi’nden 
ayrılırken yaşadığım tatlı burukluğun, şimdilerle üniversite hayatına 
duyduğum özlemle daha da anlamlı olduğunu düşünüyorum.

Selçuk Dursun Akyol, Erzurum
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2012 Arçelik Bursiyeri
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Yusuf Kaan Özbek, Samsun
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2012 Arçelik Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın hayatıma en büyük katkısı, beni 
istediğim kişiye dönüşerek mezunu olduğum Koç Üniversitesi’yle 
buluşturmasıydı. Türkiye’de eğitim kalitesi yüksek olup sosyal anlamda 
aynı kaliteyi sunabilen okul sayısı çok değil. Bu noktadan bakınca bu 
programa başvurmakla ne kadar yerinde bir tercih yaptığımı bir kez 
daha anlayabiliyorum.

Koç Üniversitesi, mezunlarına da öğrencileri kadar değer verdiğinden 
okula başladığımda katıldığım Amerikan futbolu takımı Koç RAMS’le 
kulüpler liginde oynamaya, takımımın ve okulumun bir parçası olmaya 
devam ediyorum. Bu fırsatı yakalayabildiğim için kendimi çok şanslı 
hissediyorum.

Ulaş Şahinbaş, Kocaeli
Makine Mühendisliği / 2013 Ford Otosan Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
eğitimde fırsat eşitsizliklerinin ortadan 
kaldırılabileceğini gördük.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
kardeşimi çok güzel bir geleceğin 
beklediğinin farkındayım.

Aysel Arslan 
2016 Bursiyeri Beyza Arslan’ın Annesi

Gözde Yıldız Durmaz 
2016 Bursiyeri Hüseyin Cengizhan Yıldız’ın Ablası

Kızım Beyza daha ilkokulu bitirdiğinde bile onu 
çok güzel bir geleceğin beklediğinin farkındaydık. 
Ankara Fen Lisesi’ni kazanması, bize bunu gösteren 
en güzel örnek oldu. Lise hayatında onun hep 
başarılı olmasını bekledik ve geleceğe hazırlanması 
için elimizden geleni yaptık. Son seneye yaklaştıkça 
gelecek planları daha da belirginleşmeye başladı. 
Bir gün rehber öğretmeni sayesinde Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla tanıştı. Anadolu Bursiyeri 
olarak Koç Üniversitesi’ni kazanması, hayatındaki 
dönüm noktalarından biri oldu. Beyza, okulundaki 
ilk senesinde hem akademik hem de sosyal 
anlamda kendine farklı şeyler katmayı başardı. 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde eğitimde 
fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılabileceğini 
gördük. Bu tür programlara destek verildiğinde 
sadece gençlerin değil, ülkemizin geleceğinin de 
kurtulacağına inanıyorum. Bu nedenle Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na desteğin artması biz 
ebeveynlerin en büyük arzusudur.

Koç Üniversitesi, kardeşim Cengizhan’ın 
hayallerini süsleyen ilk üniversiteydi. Kazanırsa 
hayatındaki en güzel fırsatları yakalayacağı ve 
kendisi için iyi bir gelecek oluşturabileceğinin 
farkındaydık. Sınava girdikten sonra sıralaması, 
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar 
Bölümü’nü tam burslu kazanmasına 
yetmiyordu. Sınava girmeden önce şans eseri 
karşılaştığı Anadolu Bursiyerleri Programı, 
onun için Koç Üniversitesi’ne açılan kapı oldu. 
Anadolu Bursiyeri olup Koç Üniversitesi’ne 
girdikten sonra kendini hem istediği alanda 
hem de girdiği kulüplerde geliştirmeye başladı. 
Okuldan Trabzon’a ilk döndüğünde bile 
bunu bize hissettirmeye başlamıştı. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde kardeşimi çok 
güzel bir geleceğin beklediğinin farkındayım. 
Cengizhan gibi, Anadolu’daki birçok gence 
eğitim fırsatı sağlayan bu programın yeni 
destekçilerle büyümesini temenni ederim.

Anadolu Bursiyerleri Programı, maddi olanakları 
kısıtlı öğrencilere Koç Üniversitesi’nin eğitim 
vizyonu ve kalitesini sunuyor.

Mustafa Urhan 
Bayburt Fen Lisesi Rehber Öğretmeni

Anadolu Bursiyerleri Programı, maddi olanakları kısıtlı 
ancak başarılı öğrencilere Koç Üniversitesi’nin eğitim 
vizyonu ve kalitesini sunuyor. Koç Üniversitesi’nin 
olanakları, öğrenciler açısından kaçırılmaması gereken 
bir fırsat. Bu programdan haberdar olmamızı sağlayan 
Anadolu Bursiyerleri Programı ekibine çok teşekkür 
ediyorum.

Veli ve Eğitimci Görüşleri
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Anadolu Bursiyerleri 
Programı, bireysel 
yeteneklere, hayallere ve bu 
sınav için harcanan emeklere 
değer veriyor.

Dünyanın vicdanlı, donanımlı ve hayalleri büyük insanlara, bu 
insanların da desteklenmeye ihtiyacı var.

Nice başarılı öğrenciye bu güzel fırsatı tanıyan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Öğrencilerimizin, Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında Koç 
Üniversitesi’nde öğrenim görmesi bizim için büyük bir ayrıcalık.

Naciye Tarhan 
2018 Bursiyeri Seyit Ali 
Tarhan’ın Ablası

Nejla Sarıtan 2018 Bursiyeri Şeyma Sarıtan’ın Annesi

Raif Altek 2015 Bursiyeri Osman Altek’in Babası

Özlem Kumlalı Darüşşafaka Lisesi Rehber Öğretmeni

İlkokul ve ortaokulu en yüksek 
dereceyle bitirdiğinde kardeşimi 
başarılı bir geleceğin beklediğini 
anlamıştık. Daha ortaokuldayken 
yurtta kalmaya başlaması, kendi 
ayakları üzerinde durabilmesi 
ve desteğimizle hayatını 
yönlendirebilmesi çok önemliydi. 
Küçük yaşlarda başlayan 
fedakârlıkları üniversite sınavına 
kadar devam etti; sınavda başarılı 
olabilmek için elinden geleni 
yaptı. Bir gün arkadaşından 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 
öğrendiğini söylediğinde çok 
şaşırdık ve inanamadık. Onca 
emekle hazırlandığı sınavda istediği 
sıralamayı tutturamadığından dolayı 
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 
tam burslu yerleşemeyeceğini 
öğrendiğimizde kardeşim için bu 
programın tek umut olduğunu 
anlamıştık. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, sınav sisteminden 
farklı olarak öğrencilerin bireysel 
yeteneklerine, hayallerine ve bu 
sınav için harcadıkları emeklere 
de değer veriyor. Kardeşimin Koç 
Üniversitesi’nde aldığı eğitim 
ve katıldığı etkinlikler sayesinde 
hayallerine hızlı adımlarla ilerlemesi 
bizi gururlandırıyor. Anadolu’nun 
her yerinden öğrencilere ulaşan 
bu programa destek olan herkese 
teşekkürler.

Kızımın Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edildiğini öğrendiğimde 
çok sevindim. İkinci çocuğumun da bu programa katılmasını isterim. 
Dünyanın vicdanlı, donanımlı ve hayalleri büyük insanlara, bu insanların 
da desteklenmeye ihtiyacı var. Sizleri bu insanların yanında olmanızdan 
dolayı tebrik ediyorum. Maddi durumu yetersiz ve gelecek vadeden 
gençlerin yanında olan herkesi kutluyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan çok memnunuz. Nice başarılı 
öğrenciye bu güzel fırsatı tanıyan Anadolu Bursiyerleri Programı’nda 
emeği geçen Koç Üniversitesi’ne ve burs verenlere hem oğlumuz adına 
hem de ailemiz adına teşekkür ediyoruz.

Darüşşafaka Lisesi olarak Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 2012’de 
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 sonucu heyecanla bekliyoruz. Öğrencilerimizin, dünya 
standartlarında eğitim veren Koç Üniversitesi’nde, Anadolu Bursiyerleri 
Programı kapsamında öğrenim görmesi bizim için büyük bir ayrıcalık. 
Darüşşafaka Lisesi olarak bu ayrıcalığı yaşıyoruz. Darüşşafaka Eğitim 
Kurumları bir buçuk asırdır “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesiyle sayısız 
çocuğun hayatını değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Bu ilke 
doğrultusunda Anadolu Bursiyerleri Programı’yla okulumuza destek veren 
Koç Üniversitesi’ne teşekkür ederiz.

Anadolu Bursiyerleri Programı / Görüşler
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