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Anadolu Bursiyerleri Programı

“GENÇLİĞİN
YETİŞMESİNE HİZMET,
BİR İNSANLIK VE
VATAN BORCUDUR.”
VEHBİ KOÇ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ KURUCUSU
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‘14 öğrenciyle başlattığımız Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla bugün 
782 öğrenciye ulaştık. Bursiyerlerin 
hayatlarına kazandırdığımız eğitim ve 
gelişim fırsatlarını görerek mutlu oluyor, 
onlarla iftihar ediyoruz.’

Prof. Dr. Umran S. İnan
Rektörün Mesajı
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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. 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 782 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.

Anadolu Bursiyerleri Programı
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğine 
duyulan ihtiyacı yakından 
gözlemliyor, geleceğine heyecanla 
bakan gençlerimizin hayallerine 
ortak oluyoruz. Programımız onuncu 
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 782 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.

‘Başarılı öğrencilerin 
hayal ettikleri öğrenim 
ortamına kavuşmaları 
ve ideallerindeki eğitimi 
alabilmeleri için Anadolu 
Bursiyerleri Programı 
adeta bir umut kaynağı 
oldu.’

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 üstleniyorlar.

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 üstleniyorlar. 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 alma 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.

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 782 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.

Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Ofisi’nden Görüşler

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

Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Yöneticisi

Berna Simavi

Bursiyer İlişkileri Yöneticisi

Aslı Yantra
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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 27 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, 
41 yüksek lisans ve 28 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.

Lisans Programları*  

Neden 
Koç Üniversitesi?  
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Sayılarla 
Koç Üniversitesi

5 
eğitim ve 

araştırma forumu 

1 
destek 

merkezi

521 
tam zamanlı

öğretim üyesi 

7 
fakülte

4 
enstitü

8.905
öğrenci

16.664
mezun

28

22
lisans programı 

23223

41
yüksek lisans 

programı

araştırma 
laboratuvarı

araştırma 
merkezi

doktora
programı
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370 
kişi kapasiteli  Sevgi Gönül 

Kültür Merkezi 

2.258 
kişilik 

yurt kapasitesi

74 

öğrenci 
kulübü 

7/24  açık 
Suna Kıraç 

Kütüphanesi 

66.000’den
fazla elektronik dergi

189.000 
elektronik kitap

262.000’den 
fazla basılı içerik

Değişim 
programlarında  

60’tan 
fazla ülke

290’dan 

fazla anlaşmalı 
üniversite

984 
dış 

kaynaklı  
araştırma 
projesi* 

*Ocak 2004 - Temmuz 2020
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Nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği misyonuyla 
2011 yılında hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri 
Programı, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite 
öğrencisi 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 782’ye ulaştı. 
Yaklaşık 300 bağışçı kurum ve 1.000’i aşkın 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. 2020 yılında 
Türkiye’nin tüm illerinden 6.000’den fazla 
başvuru alan program bugüne kadar 178 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.

2020 Girişli Anadolu Bursiyerlerimizin Geldikleri İller

2020 yılında Koç Üniversitesi’ne yerleşen bursiyerler 57 farklı ilden 
gelirken Türkiye’nin 81 ilinden öğrenciler Koç Üniversitesi’nde Anadolu 

Bursiyeri olarak eğitimlerine devam etmektedir.

Anadolu Bursiyerleri Programı Hakkında

Hedef, ülkemizin en parlak dimağlarına 
eğitimde fırsat eşitliği sağlamak…
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2011’den bu yana hızla büyüyen Anadolu Bursiyerleri Programı, bugün 300’e yakın 
kurumsal bağışçı ve Koç Üniversitesi mezunları dahil 1.000’i aşkın şahsi bağışçıyı 
geniş bir paydaş kitlesi olarak bir araya getiriyor.

Bağışçılarımız



15



Anadolu Bursiyerleri Programı

16

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.

2020 yılında Anadolu Bursiyerleri Programı’na ülkemizin dört bir 
yanından 6.000’i aşkın başvuru alındı ve bağışçılarımızın sağladığı 
kaynaklar doğrultusunda 176 öğrenciye daha üniversitemizde Anadolu 
Bursiyeri olarak eğitim görme imkânı yaratıldı. Anadolu Bursiyeri olarak 
seçilen öğrenciler akademik başarıları, ihtiyaç durumları, sosyal faaliyetleri 
ve almak istedikleri nitelikli eğitim için duydukları heves ve heyecanlarıyla 
programın 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 anadolubursiyerleri.ku.edu.tr 
adresine yüklenmelidir. 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 
başlayarak 12. sınıf 2020 Güz dönemini kapsayacak 
şekilde transkript)

•  2 adet referans mektubu
 
•  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.

http://anadolubursiyerleri.ku.edu.tr internet 
sayfası üzerinden, başvuru formunu eksiksiz şekilde 
doldurmanız ve başvuru için gerekli belgelerinizi 
yüklemeniz gereklidir.

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

Başvuru İçin Gerekli BelgelerNasıl Başvuracaksınız?  

Yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için 
son başvuru tarihine kadar tüm adayların 
internet sayfası üzerinden başvuru formunu 
doldurmaları, gerekli belgeleri eksiksiz olarak 
anadolubursiyerleri.ku.edu.tr adresine 
yüklemeleri 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. 
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ABDULKADİR BİLGE DİYARBAKIR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
ABDULLAH TUNÇER BATMAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
ABDURRAHMAN ÇAĞLAYAN BATMAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FERNAS İNŞAAT
ADEM SONKAYA GAZİANTEP BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ARZUM
AHMET ALİ ŞEŞEN BİNGÖL ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
AHMET DENİZ UZUN KIRŞEHİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇEMAŞ DÖKÜM
AHMET KUTLUĞ ALPEREN KARS KAYSERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
AHMETCAN SEZEN İSTANBUL TIP KU TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
ALİ ELMALI GİRESUN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
ARDA RUTKAY VAR KIRŞEHİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
ARİFE AKSOY BURDUR TIP AMERİKAN HASTANESİ
ATAKAN CURA MARDİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ OTOKAR
AYBÜKE GÜL GAZİANTEP PSİKOLOJİ EKOL LOJİSTİK
AYÇA BİÇER KOCAELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ NURUS
AYŞE ESRA ÇAĞIL BALIKESİR MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK EKOL LOJİSTİK
AYŞEGÜL LEYLEK KONYA HUKUK EKOL LOJİSTİK
BAHAR AKDOĞAN YALOVA EKONOMİ EKOL LOJİSTİK
BERAT BERTAV DENİZ MERSİN İŞLETME TÜPRAŞ
BERDAN KIZIL ELAZIĞ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
BERK BAYRAM SARIASLAN İSTANBUL MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
BERKANT ARTAN BİNGÖL ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
BEYDA DUR BİLECİK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
BEYDANUR BAYINDIR BALIKESİR İŞLETME EKOL LOJİSTİK
BEYZA LEBLEBİCİ MANİSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ELİF HOLDİNG
BEYZA NUR AKBEY KÜTAHYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ OTOKOÇ
BEYZA NUR KAYA SAMSUN ULUSLARARASI İLİŞKİLER EKOL LOJİSTİK
BEYZA NUR KÖŞELİ KİLİS İŞLETME ANONİM KURUMSAL BAĞIŞÇI
BEYZA ÖZTÜRK ESKİŞEHİR İŞLETME ETİ
BORA FAİK CANİK ÇANAKKALE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELİF HOLDİNG
BURAK CAN ŞAHİN İSTANBUL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
BUSE BÜYÜKKARAMUKLU DÜZCE HUKUK EKOL LOJİSTİK
BUSE ÖZENÇ BALIKESİR HUKUK EKOL LOJİSTİK
BUSE ÖZTÜRK ZONGULDAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
BÜŞRA YALÇIN KOCAELİ TIP AMERİKAN HASTANESİ
CANER ATA BÜYÜKARSLAN ANKARA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR EKOL LOJİSTİK
CEREN YILAL SİVAS ULUSLARARASI İLİŞKİLER EKOL LOJİSTİK
CEYDA ÇELİK GAZİANTEP BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SN. KORAY GÜLTEKİN BAHAR
CİVAN BOĞA MARDİN HUKUK SN. ÜMİT HERGÜNER - SN. AYŞE HERGÜNER BİLGEN 
DİLBER YAPRAK AYDIN HUKUK EKOL LOJİSTİK
DİLEK YEKDEMİR KÜTAHYA HUKUK PAKSOY ORTAK AVUKAT BÜROSU
DİYAR ADSAY İZMİR TIP EKOL LOJİSTİK
DOĞAN KILIÇ GİRESUN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SANOFİ TÜRKİYE
EBUBEKİR KARAMUSTAFA BALIKESİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
EDANUR EŞİCİ SAMSUN TARİH EKOL LOJİSTİK
EDANUR ŞAHİN İSTANBUL İŞLETME İŞ BANKASI
EDANUR YENER BARTIN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IŞIKLAR İNŞAAT
EFSA DEMİRHAN SAMSUN ULUSLARARASI İLİŞKİLER EKOL LOJİSTİK
EMİNE SENA YAYLA BURDUR HUKUK EKOL LOJİSTİK
EMİR HAN ÜNAL ANKARA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR EKOL LOJİSTİK
EMİRCAN KILIÇ ORDU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ OPET
EMİRHAN BAKAN BURSA EKONOMİ EKOL LOJİSTİK
EMİRHAN ÇAKIR BALIKESİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
EMRE YEŞİLYURT SİVAS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
ENES CAN ULUTAŞ İZMİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
ENNUR AKAN MUĞLA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR EKOL LOJİSTİK
ERDEM ERGEN MALATYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
ERSİN İLKİ SAMSUN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
ESRA CANIMOĞLU ERZURUM HUKUK EKOL LOJİSTİK
EVRİM İLAYDA SENTÜRK KASTAMONU TIP QNB FİNANSBANK
EZGİ DİLAN KALABALIK YOZGAT İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT EKOL LOJİSTİK
EZGİ GİRENAY BURSA HUKUK TOFAŞ

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı

2020 Bursiyer Listesi
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2020 Bursiyer Listesi (Devamı)

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı

FATMA NUR AKYALÇIN KONYA TIP İLKO İLAÇ
FERHAT ALAN DİYARBAKIR TIP AMERİKAN HASTANESİ
FERİDUN DURAN BALIKESİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK 
FERİHA KEÇECİOĞLU KAHRAMANMARAŞ KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BASF TÜRK KİMYA
FİLİZ ILGEZEN BURSA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR EKOL LOJİSTİK 
GAMZE ÖĞEÇ KONYA HUKUK EKOL LOJİSTİK 
GÖKMEN ŞAHAN ERZİNCAN İŞLETME COCA-COLA İÇECEK
GÖRKEM VARIŞ MERSİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİMAK HOLDİNG
GÜL MERKİT MARDİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ GETİR
GÜLÇİN YILDIRIM KAHRAMANMARAŞ PSİKOLOJİ EKOL LOJİSTİK 
GÜLİSTAN CAYGIN KONYA PSİKOLOJİ EKOL LOJİSTİK 
GÜLNİSA YILDIRIM OSMANİYE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
HACER ÇÖKLÜ ADAPAZARI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK 
HAKTAN TÜRKMENOĞLU BİTLİS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK 
HALİME ARJEN ALTINTAŞ MANİSA İŞLETME EKOL LOJİSTİK 
HAMZA ÖZBUDAK KIRKLARELİ EKONOMİ EKOL LOJİSTİK 
HANDE ÖZDEMİR HATAY TIP ULUSOY RAYLI SİSTEMLER
HANİFE ERİN İZMİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK 
HAYEL KIYMETLİ KOCAELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SN. SAFFET KARPAT - SN. ALEV GERÇEKER
HEJAR FERYAL PINAR MALATYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
HİLAYDA IŞIK BURSA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR EKOL LOJİSTİK 
HÜSEYİN GÜNAY MANİSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SN. NİHAL AKBULUT
HÜSEYİN ORAL MANİSA EKONOMİ EKOL LOJİSTİK 
İBRAHİM YILDIZ KIRKLARELİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK 
İLAYDA DENİZ İKENDİZ KOCAELİ SOSYOLOJİ EKOL LOJİSTİK
İLAYDA KESGİN KARS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BORUSAN KOCABIYIK VAKFI 
İLHAN AKBUDAK DİYARBAKIR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SN. NİHAL AKBULUT
İLKİM KAYAŞ İZMİR ULUSLARARASI İLİŞKİLER EKOL LOJİSTİK
İNCİ SERRA AKYOL İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KAREL
İREM YAZICIOĞLU KAYSERİ HUKUK YAPI KREDİ BANKASI
İSA KOŞUN ANKARA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TÜRK TRAKTÖR
İSMAİL ERGÜN BALIKESİR MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR EKOL LOJİSTİK
İZZET KESEN MERSİN İŞLETME EKOL LOJİSTİK
KAAN HEPDURAK İZMİR MATEMATİK EKOL LOJİSTİK
LEDEYNA BERİL ALTINEL YALOVA TIP ADEV
LORİN TUTCİ DİYARBAKIR HUKUK EKOL LOJİSTİK
MEHMET ALİ DEMİR GAZİANTEP ULUSLARARASI İLİŞKİLER EKOL LOJİSTİK
MEHMET EMİN AKÇİN MALATYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
MEHMET KESKİN AYDIN HUKUK ANONİM KURUMSAL BAĞIŞÇI 
MEHMET KURT BAYBURT ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
MEHMET ÖZDAŞ ADIYAMAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
MELEK GENÇEL TEKİRDAĞ MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR EKOL LOJİSTİK
MELİH ARSLAN ESKİŞEHİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
MELİH FIRAT ŞEN BİTLİS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
MELİH KÖKSAL TEKİRDAĞ TIP AMERİKAN HASTANESİ
MELİKE İNCE MANİSA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
MELİKE KOCAHASAN BURSA TIP EKOL LOJİSTİK
MELİKE NUR KAMPUS BALIKESİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ATA HOLDİNG
MELİSA POLATER ANTALYA HUKUK EKOL LOJİSTİK
MERT SABIROĞLU HATAY TIP GEBKİM
MERYEM SEMANUR SARAÇ GÜMÜŞHANE MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR EKOL LOJİSTİK
METEHAN YAKA BARTIN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ IŞIKLAR İNŞAAT
MUHAMMED AYTOĞAN MALATYA İŞLETME EKOL LOJİSTİK
MURAT TOSUN KIRKLARELİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
MUSTAFA AKSU KARS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
MUSTAFA BERK YAVAŞ TEKİRDAĞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
MUSTAFA EMİR SİVRİKAYA BURSA TIP ADEV
MUSTAFA ER MANİSA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
MUSTAFA ERAY BULDUR İZMİR TIP AMERİKAN HASTANESİ
MUSTAFA KEMAL KARAAĞAÇ ANKARA EKONOMİ İŞ BANKASI
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MUSTAFA ÖZTOPRAK KİLİS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
MUSTAFA TUNÇ TEKİRDAĞ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
NECLA KESMİK ANKARA HUKUK EKOL LOJİSTİK
NESLİHAN AYDOĞAN KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
NİDA ÇIĞIR KONYA EKONOMİ YAPI KREDİ BANKASI
NİHAL SILA ÇIRAK MANİSA ULUSLARARASI İLİŞKİLER EKOL LOJİSTİK
NİSANUR ŞAHİN AMASYA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR SILVERLINE
NUR ERAYDIN KOCAELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
NURİCAN ÖZCAN TEKİRDAĞ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
OĞUZHAN AÇIKGÖZ KAYSERİ HUKUK EKOL LOJİSTİK
ÖZGE EFEYURTLU BALIKESİR HUKUK EKOL LOJİSTİK
ÖZGÜR MERVAN ÖLMEZ DİYARBAKIR TIP AMERİKAN HASTANESİ
PETEK AYŞE ATAYLI KIRKLARELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÜNLÜ & CO
RECAİ TATLI ŞANLIURFA TIP AMERİKAN HASTANESİ
REZAN KAĞANARSLAN ŞANLIURFA TIP EKOL LOJİSTİK
ROJCAN CEM MENTEŞ BİNGÖL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
ROJDA HASKAR TURGAY İZMİR İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT EKOL LOJİSTİK
RÜMEYSA DUDU ADANA PSİKOLOJİ EKOL LOJİSTİK
SAADET POYRAZ KASTAMONU HUKUK ART ENERJİ
SEDAT AY MARDİN TIP EKOL LOJİSTİK
SELİM CEBE KAYSERİ PSİKOLOJİ EKOL LOJİSTİK
SELİN ÇETİN DÜZCE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ERCİYAS HOLDİNG
SELİN FAHLIOĞULLARI HATAY TIP GSK TÜRKİYE
SEMİH YILMAZ ANTALYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
SEMRA KILINÇ HATAY HUKUK EKOL LOJİSTİK
SENİH GÜNAY MANİSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
SEYNA BOYACI YALOVA HUKUK EKOL LOJİSTİK
SİMGE AKGÜL MANİSA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CISCO TÜRKİYE
SİNAN AYKAÇ GAZİANTEP EKONOMİ EKOL LOJİSTİK
SİNEM NUR ALTINTAŞ ERZİNCAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SN. MUHARREM AKTAŞ
SULTAN ŞİMŞEK ANTALYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER EKOL LOJİSTİK 
SÜMEYRA CEYLAN GAZİANTEP FİZİK EKOL LOJİSTİK
SÜMEYYE GÜRDAL KIRŞEHİR MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR ÇEMAŞ DÖKÜM
ŞEVVAL NUR KÜTÜK NİĞDE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ELİF HOLDİNG
ŞEYMANUR KAYA SİİRT HUKUK SN. ÜMİT HERGÜNER - SN. AYŞE HERGÜNER BİLGEN 
ŞULENUR GÜL ORDU MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR EKOL LOJİSTİK
TUANNA ÖZCAN ADAPAZARI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ARNİCA
TUFAN KARABAŞ BURSA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TOFAŞ
TUĞÇE TEPE BALIKESİR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
UMUT TANELİ ADAPAZARI MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BAYER TÜRKİYE
ÜMRAN NUR KALYONCU TRABZON MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR CİNER YAYIN HOLDİNG
ÜNAL YILMAZ SİVAS MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
YAĞMUR EZGİN MANİSA MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK B. BRAUN TÜRKİYE
YAĞMUR ÖYKÜ SUNAR DENİZLİ TIP AMERİKAN HASTANESİ 
YASİN TANTÜRK AYDIN İŞLETME EKOL LOJİSTİK
YAŞAR AYKUT ALTUNTOP ADANA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EKOL LOJİSTİK
YILDIZ TEMİZKAN HATAY BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALARKO EĞİTİM-KÜLTÜR VAKFI
YUSUF ABDULKADİR KELER GAZİANTEP İŞLETME EKOL LOJİSTİK
YUSUF CAN KARAGÖZ ADIYAMAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TÜPRAŞ
ZEYNEP AYBEY İZMİR HUKUK EKOL LOJİSTİK
ZEYNEP ŞENTÜRK BURSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ORHAN HOLDİNG
ZEYNEP VURAL KASTAMONU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ NAS DEMİR
ZEYNEP YAZİCİOĞLU ERZURUM İŞLETME NOBEL İLAÇ
ZİŞAN BÖLER GAZİANTEP İŞLETME SN. KAĞAN GÜRSEL
ZÜLAL GÜLEN İZMİR ULUSLARARASI İLİŞKİLER EKOL LOJİSTİK

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı
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Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı

ALİ AYGÜN YABAN KOCAELİ TIP AMERİKAN HASTANESİ
ALİ BURAK KARA KONYA HUKUK İŞ BANKASI
ALİ DEMİRCİOĞLU OSMANİYE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TÜPRAŞ
ALİ EMRE BUĞDAY HATAY TIP AMERİKAN HASTANESİ
ARİF SİNAN KISAÇ ORDU İŞLETME MURATBEY GIDA
ARİFE GİZEM ŞAHİN TOKAT HUKUK TATKO
ASİYE ÇAKIR MERSİN İŞLETME AKKÖK HOLDİNG
ASLI GÖNÜL ÖZEN TOKAT MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR BOZLU ART PROJECT
AYGÜL CANDEMİR TUNCELİ HUKUK SN. HAKAN SARUHAN
AYŞE ÖZÇELİK KÜTAHYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER BARİT MADEN
AYŞE SILA OKCU ANKARA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TKG OTOMOTİV
AYŞENUR PARMAK BURSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DÖKTAŞ
AYTUĞ ALTINOK KIRIKKALE İŞLETME MEDYAPIM
BATUHAN GÜL UŞAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
BATUHAN HEKİMLER KIRKLARELİ KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ KANSAİ ALTAN
BEKİR SEÇMEN MERSİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DÖKTAŞ
BENUR BOZHÖYÜK KONYA İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT KOÇ ÜNİVERSİTESİ
BERFİN EKMEZ ERZİNCAN HUKUK AROMSA
BERKAY GÜREL MERSİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ULUSOY RAYLI SİSTEMLER
BESTE BOYBAŞI DENİZLİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
BİLGEHAN KÜTÜK ADANA EKONOMİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
BORA AKTAŞ KOCAELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
BURAK YAZICI ORDU ULUSLARARASI İLİŞKİLER HSBC
BUSE NAZ GÜNEŞ İZMİR HUKUK KOÇ ÜNİVERSİTESİ
ÇAĞLA ÜNVEREN ADANA SOSYOLOJİ 2014 MEZUNLARI
DİĞDEM YILDIZ ADAPAZARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TÜRK TRAKTÖR
DOĞUKAN KILIÇ 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 CAFFÈ NERO
EMİRHAN ÖZDEMİR ERZURUM İŞLETME NOBEL İLAÇ
ENES DUYMUŞ MALATYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HAYAT KİMYA
EREN KÜLÜĞ KOCAELİ EKONOMİ MAVİ
EROL ERİNÇ DOKUYUCU BALIKESİR TIP AMERİKAN HASTANESİ
ESMANUR ERAY VAN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RIxOS
ESRA DURAN BALIKESİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
FATMA YAĞMUR KURT İZMİR İŞLETME YAPI KREDİ BANKASI
FULYA ÇANKAL HATAY TIP AROMSA
FURKAN ÇOBAN GİRESUN HUKUK ERG İNŞAAT
GAFUR TAVLAR BİNGÖL ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ
GÖKÇEHATUN POLAT ESKİŞEHİR HUKUK MEDYAPIM
GÜLBEN ŞAHİN SAMSUN PSİKOLOJİ SN. NATTY-JOHN MCARTHUR
GÜLBEYAZ B. AYMAZ KOCAELİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KOÇ HOLDİNG
GÜLHAN ALEYNA İNAN BALIKESİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FARBA OTOMOTİV
HALİL İBRAHİM AYDIN AĞRI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RIxOS
HASRET BEYTAŞ KOCAELİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BOSCH
HATİCE KURT KAHRAMANMARAŞ KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ TİRYAKİ AGRO
HAZAL HALIGÜR KAHRAMANMARAŞ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TÜPRAŞ
HELİN İDİL ÖZDEMİR MALATYA PSİKOLOJİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
HELİN İLKAY ORAK DİYARBAKIR TIP AMERİKAN HASTANESİ
HİLAL NUR IŞIK MANİSA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ AYGAZ
İBRAHİM GENEL İZMİR TIP AMERİKAN HASTANESİ
İLAYDA VESKE AMASYA MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ADEKA İLAÇ
İPEK ZENT GÜMÜŞHANE MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR DOĞAN HOLDİNG
İREM YILDIRIM ARTVİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Pİ MAKİNA
KAAN AKIN ADANA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR TİMS
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KARDELEN YALAVAÇ HATAY ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
MAİDE TİRYAKİ SİVAS İŞLETME EKOL LOJİSTİK
MEHMET GÜL DİYARBAKIR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NECAT NASIROĞLU VAKFI
MELEK CIVAK ZONGULDAK MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR MEDYAPIM
MELİKE ÇEVİRİCİ İZMİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BP ExPLORATION OPERATING COMPANY
MELİKE DOĞAN ÇORUM EKONOMİ KARAOĞLU PEYZAJ
MELİKE ŞAHİN ADANA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ULUSOY RAYLI SİSTEMLER
MELİSA ABUÇ IĞDIR İŞLETME ASAV GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
MERVE TETİK ADAPAZARI HUKUK KOÇ ÜNİVERSİTESİ
MERYEM UYGUN AYDIN TIP ASTRAZENECA
MİZGİN ARSLAN SİİRT HUKUK KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL
MUHAMMED ALİ KERDİĞE KOCAELİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
MUHAMMET NESİP SEYİDOĞLU ŞANLIURFA TIP AMERİKAN HASTANESİ
NESLİŞAH CEBECİ SAMSUN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ING TÜRKİYE
NESRİN KARATAVUK ŞIRNAK İŞLETME AYGAZ
NURULLAH EKİNCİ ADIYAMAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HUAwEI
ÖMER VEYSEL ÇAĞATAN KONYA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ AKFEN HOLDİNG
ÖZGE AYDIN GÜMÜŞHANE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MAKYOL İNŞAAT
REMZİYE SUDE GÜNGÖR AYDIN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ QNB FİNANSBANK
ROZA GÖK DİYARBAKIR TIP SANOFİ TÜRKİYE
RUMEYSA NUR ÖZ KASTAMONU MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KOÇ HOLDİNG
RÜVEYDA MENEVŞE MALATYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SCHNEIDER ELEKTRİK
SAADET BETÜL SARIHAN BURSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ING TÜRKİYE
SEDANUR TUTKUN SİVAS PSİKOLOJİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
SEDAT AYDIN MARDİN EKONOMİ TÜRKÜN HOLDİNG
SEFA NUR ÇOLAK TRABZON MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR BAŞARAN YATIRIM HOLDİNG
SELİN KOLSUZ İZMİR TIP AMERİKAN HASTANESİ
SENA KARADAĞ DENİZLİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ AKFEN HOLDİNG
SERAY TEMÜR KÜTAHYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KROS OTOMOTİV
SERKAN BERK BİLGİÇ HATAY BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ HUAwEI
SEVGİ APAYDIN GİRESUN MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR AY YAPIM
SEYİT SÜLEYMAN  TEKİN ŞIRNAK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BP ExPLORATION OPERATING COMPANY 
SUDE YAŞAR KARAMAN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
SÜLEYMAN CAN CEYLAN HATAY PSİKOLOJİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
ŞEYHMUS ACA MARDİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PARSAN
ŞEYMANUR HANIM TAŞTAN SİVAS İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT DEUTSCHE BANK ÇALIŞANI MEZUNLAR
TAHA YASİN EREL BAYBURT BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ODELO OTOMOTİV
TUĞÇE POLAT İZMİR HUKUK KOÇ ÜNİVERSİTESİ
TUĞRA DEMİREL NİĞDE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOFAŞ
TUĞRUL BERK ÇINAR ANTALYA TIP AMERİKAN HASTANESİ
TÜRKAN TAYUK AYDIN HUKUK TÜRKÜN HOLDİNG
VEYSEL ÇAMURSOY ESKİŞEHİR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MİKROPOR
VURAL AKTAŞ KOCAELİ FİZİK KOÇ ÜNİVERSİTESİ
YASEMİN KADANDIR ŞIRNAK TIP AMERİKAN HASTANESİ
YASEMİN YUR ADAPAZARI EKONOMİ TÜYAP
YİĞİT FATİH ÇAKILLI İSTANBUL FİZİK İŞ BANKASI
YUSUF BÜZÜT MERSİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL 
YUSUF DEMİR ERZURUM MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR AY YAPIM
YUSUF HÜSEYİN BERRAK HATAY TIP AMERİKAN HASTANESİ
ZÜLFÜYE AYVA KONYA HUKUK GARANTİ BBVA

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı
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A. METEHAN ÖZTÜRK SİVAS İŞLETME CAFFÈ 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 SAÇINTI BURSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TOFAŞ
ALİHAN DURSUN SAMSUN TIP SN. ALİ H. ÜSTAY
ALP ÖZASLAN AYDIN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ROLLS-ROYCE
ALPEREN ÇANAKCI KONYA EKONOMİ AxA SİGORTA
ASRIN ŞEVVAL AKTAŞ ESKİŞEHİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ECZACIBAŞI HOLDİNG
ATAKAN KARA İZMİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1998 MEZUNLARI
AYSU ÇAKAR ÇANAKKALE TIP KALE GRUBU
AYŞE ERBAŞI İZMİR EKONOMİ P&G TÜRKİYE
AYŞE TURŞUCULAR BURSA EKONOMİ GARANTİ BBVA
AYTAÇ MERCAN ESKİŞEHİR MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR 2000 MEZUNLARI
AZİZ ALKAN MANİSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PETROL OFİSİ
BARIŞ ÇELİK BURSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2008 MEZUNLARI
BATUHAN TOKGÖZ ERZURUM MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MİTAŞ
BETÜL DEMİRTAŞ KAYSERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2006 MEZUNLARI
BEYZA ÖZDEMİR ORDU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YILDIZ ENTEGRE
BİRKAN ÇELİK KARS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KOTON
BÜŞRA IŞIK TEKİRDAĞ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ GÜLAYLAR 
CENNET KOCU MANİSA TIP ATEŞ İNŞAAT
CEREN CİNOĞLU ANTALYA İŞLETME 2013 MEZUNLARI
CEREN ÇÖREKÇİ SİNOP ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ POLİBAK
ÇAĞLAR KURT MUĞLA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEKLAS
ÇİSEM ÖZDEN AYDIN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
DENİZ YILMAZ İZMİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
DİDEM KARATAŞ GAZİANTEP HUKUK KORUMA ŞİRKETLER GRUBU
DİLAY TÜRKEŞ ÇORUM PSİKOLOJİ İGSAŞ
EDA SEYDİ BALIKESİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KARACA
EFE CAN DOĞANALP DENİZLİ TIP QNB FİNANSBANK
EKREM KAVSARA KOCAELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ OTOKOÇ
ELİF BAYRAKTAR TEKİRDAĞ EKONOMİ YAPI KREDİ BANKASI
ELİF NUR İNCE ADANA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR RIOT GAMES
EMİR ÖZKANBAŞ ADANA PSİKOLOJİ KOÇTAŞ
EMRE TAŞKIRAN ERZİNCAN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ OMTAŞ
ENES KAYA OSMANİYE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İNCEKARALAR
ERGE ÇEVİK BARTIN HUKUK 2003 MEZUNLARI
ERHAN CEYLAN YOZGAT HUKUK BAŞTAŞ ÇİMENTO
ESENAY ÇAY SİVAS İŞLETME YILDIZ HOLDİNG
ESRA DÖGER AĞRI EKONOMİ BAK AMBALAJ
EZEL YAZLAK MALATYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YDA
FATMA PALANCI ARTVİN HUKUK ÇELİK HALAT
FEYZA KÜBRA AYVALIK KARABÜK PSİKOLOJİ AxA SİGORTA
FİLİZ KOÇ BURSA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KOÇ HOLDİNG
FULİN GÖKÇELİ ADANA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KIVANÇ TEKSTİL
FURKAN KARAKOÇ BİNGÖL MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1999 MEZUNLARI
GİZEM GÜNEŞ BALIKESİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KARİYER.NET
GİZEM GÜVEN NİĞDE HUKUK OĞUZ TEKSTİL
GÖRKEM CELAL AYDIN KAYSERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MV HOLDİNG
GÜL AÇIKALIN İSTANBUL MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR İŞ BANKASI
GÜLBARİN MAÇİN DİYARBAKIR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3M TÜRKİYE
GÜLSÜM MELİKE NERKİS ESKİŞEHİR HUKUK PEKİN & PEKİN
HALİL ARICI NEVŞEHİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ OMTAŞ
HALİL EREN ERDEM ADIYAMAN TIP AMERİKAN HASTANESİ
HASAN SEFA DEĞİRMENCİ ELAZIĞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BURGAN BANK
HASRET BİLMEZ MANİSA SOSYOLOJİ ZURICH SİGORTA
HATİCE YALÇINTÜRK KİLİS HUKUK 2012 MEZUNLARI
HEVİ GÖKDEMİR DİYARBAKIR ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAPI KREDİ BANKASI
HÜSEYİN KARA ADANA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GARANTİ BBVA
İBRAHİM TEMTEK ŞANLIURFA TIP AMERİKAN HASTANESİ
İLAYDA SALKIM BALIKESİR HUKUK TAT
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İLAYDA YANIK KASTAMONU İŞLETME COCA-COLA COMPANY
İPEK NAK ADAPAZARI İŞLETME ENKA VAKFI
İREM ÇALIK BURSA TIP AMERİKAN HASTANESİ
İREM DEMİR MANİSA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TIRSAN TREYLER
İREM UYUM DENİZLİ MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR ORJİN GAYRİMENKUL
KADİR DANIŞMAN BİTLİS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANADOLU ULAŞIM
MAHMUT ALPAYCI DİYARBAKIR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
MAMİ BURĞAÇ HATAY MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 2002 MEZUNLARI
MEHMET AKİF YILDIZ BAYBURT ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GALATA wIND
MEHMET ÇUHADAR MERSİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ AŞUT FİBERGLASS
MEHTAP MANAY GİRESUN TIP AMERİKAN HASTANESİ
MELİH ÜYER GAZİANTEP HUKUK PEKİN & PEKİN
MELTEM AKOĞLU MANİSA ULUSLARARASI İLİŞKİLER OPET
MERYEM KARAKAŞ SAMSUN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YILPORT
METİN CAN AYGÜN MUĞLA İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT AÇI OKULLARI
METİN KÜÇÜKİŞCAN İSTANBUL TIP AMERİKAN HASTANESİ
MEVA MERYEM KARADAYI SAMSUN HUKUK FORD OTOSAN
MURAT GÜÇ MANİSA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ATA HOLDİNG
NESİM ŞİŞİK KAYSERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB
NURCAN MACİT TRABZON PSİKOLOJİ İŞ BANKASI
OKAN KARABULUT KOCAELİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KORUMA ŞİRKETLER GRUBU
OKTAY KAZDAL RİZE İŞLETME YILDIZ HOLDİNG
ONUR EREN ARPACI MALATYA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YDA
ÖMER FARUK PAKSOY MARDİN EKONOMİ ESENKÖY GRUBU MEZUNLARI
ÖMER OSMAN YAVLAK ESKİŞEHİR MATEMATİK 2004 MEZUNLARI
ÖNDER AKAÇIK BALIKESİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ OTOKAR
ÖZGE DANACI İSTANBUL HUKUK DOĞAN HOLDİNG
ÖZGE MELİKE AYDEMİR BALIKESİR MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR HAZNEDAR REFRAKTER
ÖZGE TUĞRAN KÜTAHYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2005 MEZUNLARI
ÖZKAN YAMANER AYDIN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2001 MEZUNLARI
ÖZLEM ÖLÇER KOCAELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENKA VAKFI
ÖZLEM ŞERİFOĞULLARİ İSTANBUL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SN. EREN-FATİH ÖZMEN
PELİNSU DEMİR KIRKLARELİ KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ GEBKİM
PINAR ÖNAL ANTALYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
RAMAZAN ÇEVİK A.KARAHİSAR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANT YAPI
REMZİYE ÇELEBİ MARDİN HUKUK SN. ENDER MERMERCİ
ROHAT ESMER DİYARBAKIR TIP AMERİKAN HASTANESİ
SALİHA DEMEZ GAZİANTEP ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 3M TÜRKİYE
SELÇUK ERGİN MUŞ TIP AMERİKAN HASTANESİ
SELVER DURDU SİNOP MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR HEKİMOĞLU UN
SEMANUR AVCI İZMİR HUKUK KİBAR HOLDİNG
SEMİHA G. TEMİRKAYNAK ANTALYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2007 MEZUNLARI
SERDAR İNAL KASTAMONU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ASAŞ ALÜMİNYUM
SEVGİ CULHA TEKİRDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BURGAN BANK
SEYİT ALİ TARHAN AKSARAY HUKUK HEKİMOĞLU UN
SILA DENİZ BALIKESİR İŞLETME PETROL OFİSİ
SİNEM ECE ALKAN TRABZON ULUSLARARASI İLİŞKİLER ASAŞ ALÜMİNYUM
ŞEBNEM PİDECİ İZMİR PSİKOLOJİ MV HOLDİNG
ŞEVVAL DURMAZOĞLU AYDIN HUKUK 2011 MEZUNLARI
ŞEYMA SARITAN BURSA İŞLETME TOFAŞ
TAYGUN YORULMAZ İZMİR PSİKOLOJİ 2009 MEZUNLARI
TOLGAY DÜLGER KIRŞEHİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KOÇ SİSTEM
TUNAHAN UYGUN KOCAELİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 2010 MEZUNLARI
UMUT ASLAN SİVAS HUKUK YILMADEN
YAĞMUR AKARKEN MUĞLA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TÜPRAŞ
YAKUP CAN KARACAOĞLU BALIKESİR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TÜRK TRAKTÖR
YAREN AYAZ KOCAELİ MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR 2016 MEZUNLARI
ZEYNEP BUSE GEMİCİ ORDU İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT KOÇ ÜNİVERSİTESİ
ZEYNEP GENCER DENİZLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SN. NEVİN-MÜMİN ERKUNT
ZİNDAN KURT HAKKARİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TÜPRAŞ
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ALİ MUTLU HATAY TIP AMERİKAN HASTANESİ
ALPER KILINÇ BURSA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ EKER
ALPEREN COŞKUN SAMSUN PSİKOLOJİ TAVUK DÜNYASI
ARYA YİĞİT İSTANBUL TIP AMERİKAN HASTANESİ
ASLI ŞENGÜL İZMİR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
AYLİN TEMİZ KOCAELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SAMSUNG
BARIŞ FERGANA BURSA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOFAŞ
BARIŞ İLAYDA YORULMAZ AYDIN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ OPET
BATUHAN YALÇIN MALATYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PARSAN
BENGÜ DENİZ AKTAŞ TUNCELİ HUKUK KOÇ ÜNİVERSİTESİ
BESTE KARADOĞAN MANİSA İŞLETME YAPI KREDİ BANKASI
BETÜL DİNÇER NİĞDE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOĞUŞ HOLDİNG
BETÜL ENGEZ ANKARA EKONOMİ KOÇTAŞ
BEYZANUR ÇOBAN ADAPAZARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
BURHAN ÖZER ÇAVDAR MUĞLA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLKOM
CEM ESİN İSTANBUL EKONOMİ İŞ BANKASI
CEREN AYDOĞDU BALIKESİR PSİKOLOJİ MİGROS
ÇETİN ÇETİNER MUĞLA ULUSLARARASI İLİŞKİLER HİTAY HOLDİNG
ÇİSEM KÖSEOĞLU TRABZON ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEB
DAVUT KILIÇ VAN TIP AMERİKAN HASTANESİ
DİLARA ATILGAN ADANA HUKUK HSBC
DİLARA KARADUMAN KOCAELİ PSİKOLOJİ TÜPRAŞ
DİLEK ATILKAN ÇANAKKALE HUKUK KOÇ ÜNİVERSİTESİ
DORUK ANT BAYAR ADAPAZARI EKONOMİ ENKA VAKFI
ELİF ÖZLEM ADIGÜZEL MALATYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ASİL ÇELİK
ELİF YILMAZ ORDU PSİKOLOJİ KOÇ HOLDİNG
EMİRHAN ARSLAN ADAPAZARI İŞLETME BPLAS
EMRE VATANSEVER KIRKLARELİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BPLAS
ESRA ALTINAY DİYARBAKIR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SN. EREN-FATİH ÖZMEN
FADİME TOKMAK UŞAK BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
FATMA NUR KILIÇ ANKARA EKONOMİ QNB FİNANSBANK
FATMANUR OLGUN AMASYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TEB
FURKAN AVCI 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 BALIKESİR MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR COCA-COLA İÇECEK
HAMİDE TEKİN MERSİN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ AVES
HAMZA ARAS ANKARA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR KOÇ ÜNİVERSİTESİ
HİDAYET PÜTÜN KÜTAHYA MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK KOÇ HOLDİNG
HİLAL ÖZDEMİR AYDIN MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR FORD OTOSAN
İREM GÜL SOY AKSARAY HUKUK MEDITERRA CAPITAL
İREM ŞANLI BURSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MELİKE TEKSTİL
KADİR VEYSEL AKSOY ADANA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ABC DETERJAN
KADİRCAN İNCE KAYSERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KİBAR HOLDİNG
KARDELEN KARABULUT MALATYA TIP ÇALIK HOLDİNG
KEREM AKSOY BARTIN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FOMPAK
KEREM ANAR BALIKESİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ AKKÖK HOLDİNG
KEVSER TURAN ESKİŞEHİR ULUSLARARASI İLİŞKİLER SN. AYDAN SEMKER
KÜBRA KOCAİRİ BALIKESİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LAV
MAHMUT DEMİR BATMAN EKONOMİ MELİKE TEKSTİL
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MEKSELİNA KALENDER GAZİANTEP TIP AMERİKAN HASTANESİ
MERVE GÜLMEZ GİRESUN PSİKOLOJİ BARUT OTELLERİ
MİHRİBAN ACAROĞLU KÜTAHYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAPI KREDİ BANKASI
MURAT HAN AYDOĞAN BURSA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOFAŞ
MURAT KAYA İZMİR HUKUK GÜLAYLAR
MURAT SİNAN METİN KONYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
NAİL ÖLMEZ KONYA HUKUK DOĞUŞ HOLDİNG
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 BAHÇIVAN GIDA
ÖMER FARUK UÇAL KONYA EKONOMİ HSBC
ÖZGEM ELİF ACAR BALIKESİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BEYAZ FIRIN
ÖZLEM ÖZGÜR HATAY TIP AMERİKAN HASTANESİ
PELİN NİDA SÜRMELİ MERSİN HUKUK ODEABANK
SELİN BEKÇİ ARTVİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DOĞUŞ İNŞAAT
SEMA GÜRE TEKİRDAĞ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ CMS JANT
SENEM İMAMOĞLU ARTVİN HUKUK SN. LEVENT ÇAKIROĞLU
SİNEM ELİF AKGÜN ÇANAKKALE İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT HSBC
SİNEM YILDIZ İZMİR HUKUK MARTUR
SÜLEYMAN BALYER ADANA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ASİL ÇELİK
ŞAHİN GÜÇER İSTANBUL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
ŞEVVAL ALÇIĞIR ANTALYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YAPI KREDİ BANKASI
ŞEYHMUS KARATAŞLI ŞANLIURFA TIP AMERİKAN HASTANESİ
TEVFİK CAN YÜCE BURSA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ERMETAL
TEVFİK OMAÇ MUĞLA TIP AMERİKAN HASTANESİ
TOLGA TOPRAK BATI ANTALYA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR BORUSAN KOCABIYIK VAKFI
TUĞBA UYSAL UŞAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÜ BENGİSU SAVRAN ANTALYA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YAPI KREDİ BANKASI
UMUT DENİZ DOĞAN TUNCELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TÜRK TRAKTÖR
ÜMMÜHAN ÜYMEK MUĞLA İŞLETME ARÇELİK
VİLDAN GÜLMEZER KÜTAHYA EKONOMİ YAPI KREDİ BANKASI
YAKUP ENES GÜVEN KARS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAMSUNG
YUSUF MERT İMRE GAZİANTEP ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ GÜLSAN HOLDİNG
ZEKİ YILMAZ ZONGULDAK İŞLETME OPET
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AHMET FİKRET TÜRE BURSA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TOFAŞ
AHMET FURKAN ÖZKAN ADANA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GÜRİŞ
AHMET ONUR DAŞDEMİR BALIKESİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DENİZBANK
ALİ AKKURT TOKAT EKONOMİ ANONİM ŞAHSİ BAĞIŞÇI
ANIL ŞEN BURSA EKONOMİ TOFAŞ
AYCAN DENİZ VİT KIRKLARELİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TÜRKERLER HOLDİNG
AYÇA AKÇAY UŞAK HUKUK FORD OTOSAN
AYÇA ALKAN İZMİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TURKCELL
AYŞE SELİN ÜZBE ADAPAZARI TIP AMERİKAN HASTANESİ
AYŞENUR TÜRKMEN YOZGAT İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ONUR AIR
BARAN GÜNEŞ ANTALYA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR CAFFÈ NERO
BATUHAN DEMİR İZMİR ULUSLARARASI İLİŞKİLER TÜSİAD
BENGİSU ATALAR İZMİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YAPI KREDİ BANKASI
BERRE SU YANLIÇ BALIKESİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ GARANTİ BBVA
BETÜL TAŞKIN SAMSUN PSİKOLOJİ D&R
BEYZA ARSLAN YOZGAT EKONOMİ FORD OTOSAN
BİLGE İMAMOĞLU KIRKLARELİ İŞLETME EY TÜRKİYE
BİNNUR ŞAHİN KÜTAHYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LAV
DENİZ DOMANİÇ BURSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ AYGAZ
DİLARA BOZYILAN İSTANBUL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEHMET ZORLU VAKFI
EDANUR EROL ERZİNCAN MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR KANAL D
ELİF GÖKÇEN BOZKURT MERSİN TIP AMERİKAN HASTANESİ
EMRAH ŞEN KONYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ NAMET
ERGÜN TİRYAKİ ŞANLIURFA TIP AMERİKAN HASTANESİ
ESİN HACIOĞLU TEKİRDAĞ EKONOMİ SARTEN AMBALAJ
FATMA BİNGÖL VAN HUKUK TİRYAKİ AGRO
FIRAT TAMUR HATAY BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ INDEx BİLGİSAYAR
FUNDA AYAS BALIKESİR PSİKOLOJİ KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ
FURKAN GÖKAY DAĞISTAN KIRŞEHİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SN. EREN-FATİH ÖZMEN
GAMZE KEÇİBAŞ TEKİRDAĞ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TÜRKERLER HOLDİNG
GÖRKEM EVCİ KONYA İŞLETME KOÇTAŞ
GÖZDE KAHRAMAN KOCAELİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LOGO YAZILIM
HARUN ŞAŞMAZ DİYARBAKIR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
HASAN CAN ASLAN HATAY BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ONUR AIR
HASAN GÜNEY MALATYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SN. KAAN TERZİOĞLU
HİLAL NUR EROĞLU NİĞDE HUKUK HİTAY HOLDİNG
HÜMEYRA AKYÜZ ERZURUM ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HÜRRİYET
HÜSEYİN CENGİZHAN YILDIZ TRABZON MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR MNG HOLDİNG
MEHMET FATİH KARABULUT ŞANLIURFA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TÜRK TRAKTÖR
MEHMET OĞUZHAN ALTUĞ ADIYAMAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SARTEN AMBALAJ
MERT YAŞLI BURSA TIP AMERİKAN HASTANESİ
MERVE DEMİRLER İZMİR MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR GARANTİ BBVA
NARİNSU BAYRAM ANTALYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YAPI KREDİ BANKASI
NURHAYAT ÇAĞLAR ISPARTA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
NURSENA KÖPRÜCÜ BURSA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LOGO YAZILIM
OKAN ASLAN ARTVİN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MNG HOLDİNG
OSMAN BERAT YILDIRIM ANTALYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TÜPRAŞ
ÖMER FARUK ÖZELÇİ DİYARBAKIR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TÜPRAŞ
ÖZGÜL TANIŞ HATAY TIP ASTRAZENECA
PAKİZE PELİN ÜZBE ADAPAZARI TIP AMERİKAN HASTANESİ
RABİA ALTUN ADAPAZARI KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ORGANİK KİMYA
SALİH BERA UYSAL ORDU EKONOMİ SN. ZEYNEP YILDIRIM
SEBİLE SARIOĞLU ANTALYA TIP ANONİM KURUMSAL BAĞIŞÇI
SEDA ALTINTAŞ BURDUR PSİKOLOJİ GARANTİ BBVA
SEVGİ HELİN TİLKİCİOĞLU AMASYA İŞLETME MİLTA
YASİN YELKENCİ ARTVİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NUROL HOLDİNG
ZEHRA AYDEMİR ORDU HUKUK POSTA
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ABDULLAH BOZDAŞ İSTANBUL HUKUK TÜYAP
ADİL MURAT ÇETİNKAYA ANTALYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÖZSÜT
ALİ SERTAN YAKA MERSİN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DEVAK
ARİF FURKAN YAŞAR KAHRAMANMARAŞ HUKUK TADIM
ARMAN KARAMANLIOĞLU AYDIN PSİKOLOJİ CASPER
AYÇA AVCI BURSA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KOÇ HOLDİNG
AYŞE USTABAŞ BALIKESİR KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ CARGILL
BEHÇET BERK ÖZDEMİR DÜZCE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TOFAŞ
BERFİN ÇİÇEK ERZİNCAN İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT ÇELEBİ HOLDİNG
BURAK DİKMENLER ADAPAZARI HUKUK KOTON
BURAK SAYİT YORULMAZ RİZE HUKUK ANONİM KURUMSAL BAĞIŞÇI
BURCU AK ANTALYA PSİKOLOJİ AIRSEALAND INDUSTRIES
BURCU TÜFEKÇİ BALIKESİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BETEK BOYA
BUSE ÇAL HATAY MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ SN. SAFFET KARPAT 
CÜNEYT EMRE YAVUZ AYDIN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANONİM KURUMSAL BAĞIŞÇI
ÇAĞLA ALAGÖZ ZONGULDAK MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MSD TÜRKİYE
DİCLE YAZ AYDIN MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR ANONİM KURUMSAL BAĞIŞÇI
ECEM EMUR ESKİŞEHİR İŞLETME ETİ
EREN MELİH ÖYMEN ÇORUM TIP AMERİKAN HASTANESİ
ESİN EROĞLU BALIKESİR EKONOMİ TOFAŞ
ESRA UZUN ZONGULDAK HUKUK ADEV
FATMA YILDIRIM GAZİANTEP TIP AMERİKAN HASTANESİ
GAMZE GÜNAR MERSİN EKONOMİ BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
HİLAL AYDIN KASTAMONU HUKUK SOCAR TÜRKİYE
HİLAL BOSTANER KONYA İŞLETME BETEK BOYA
KAAN ERSOY İZMİR TIP AMERİKAN HASTANESİ
KAAN İLISU ANKARA HUKUK TÜYAP
KERİM ALPER UÇAR MALATYA EKONOMİ ETİ
LOKMAN KAYA DİYARBAKIR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SN. TORKOM DEMİRJİAN
MERT ATASOY KARABÜK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TÜPRAŞ
MİRAC NUR MUSAOĞLU GİRESUN TIP DR. KADRİYE TOPRAK
MİRZA MUHAMMED KARLİDAĞ ELAZIĞ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KALE KİLİT
MUHAMMED LATİF SATIR KOCAELİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ COCA-COLA İÇECEK
MUSTAFA KAAN YILMAZ ERZURUM ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ NOBEL İLAÇ
MUSTAFA YILMAZ KARABAYIR ADAPAZARI EKONOMİ ANONİM KURUMSAL BAĞIŞÇI
MÜCAHİT TAKSİM KOCAELİ İŞLETME TÜPRAŞ
NİL ÖZGÜVEN ANTALYA ULUSLARARASI İLİŞKİLER ONUR AIR
NİMET MELİSA GÜÇLÜ İSTANBUL HUKUK AÇI OKULLARI
OSMAN ALTEK BİTLİS HUKUK ONUR AIR
ÖKKEŞ UĞUR ULAŞ HATAY ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TIRSAN TREYLER
ÖMER FARUK AKGÜN ERZİNCAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FIRAT PLASTİK
ÖZGE NUR ÖZDEN İSTANBUL İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT TÜYAP
REYHAN ÇAĞAÇ ANTALYA EKONOMİ TÜYAP
RIDVAN BALAMUR MARDİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ZEN PIRLANTA
RIZA CEYLAN KIRIKKALE MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR ANONİM KURUMSAL BAĞIŞÇI
SALİH BERK DİNÇER NİĞDE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KALE KİLİT
SELDA ÖZTÜRK KOCAELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
SELEN ESMER İSTANBUL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ QNB FİNANSBANK
SERENAY KEKEÇ İSTANBUL PSİKOLOJİ ANONİM KURUMSAL BAĞIŞÇI
ŞEVVAL KARADAĞ ADIYAMAN TIP AMERİKAN HASTANESİ
TAHSİNCAN ARIKAN TRABZON EKONOMİ KOÇ HOLDİNG
TUTKU KILIÇASLAN KAYSERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BASF TÜRK KİMYA
VİLDAN YURT GİRESUN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
YAKUP ARSLAN SAMSUN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BOSCH
YERD YERDAN BOSTAN ANTALYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HOROZ LOJİSTİK
YUNUS ÇEVEN SAMSUN PSİKOLOJİ KOTON
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AHMET AL ŞIRNAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TURCAS
AHMET CAN SOLAK AYDIN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖZTİRYAKİLER
AHMET TALHA MENDEŞ KÜTAHYA İŞLETME ATASAY
ASLI AYDIN DENİZLİ TIP AMERİKAN HASTANESİ
AYBERK SORGUN SAMSUN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BEŞİKTAŞ JK
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 SIEMENS
BURAKHAN ADAR MALATYA HUKUK HAYAT KİMYA
CANDAN ÇETİN ÇANAKKALE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ONUR AIR
CANSU KORKMAZ ANKARA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANONİM ŞAHSİ BAĞIŞÇI
CÜVEYRİYE BEKAR KAHRAMANMARAŞ HUKUK COLLEZIONE
ÇİSEM ALTAN BALIKESİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YIRCALI HOLDİNG
DOĞUCAN YENİDÜNYA İSTANBUL HUKUK YILDIZ HOLDİNG
ECE NUR BALOĞLU GAZİANTEP ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ERDEMOĞLU HOLDİNG
EKİN SARIYILDIZ SİVAS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DİMES
ELİF DEMİRTAŞ KOCAELİ TIP ANADOLU VAKFI
ELİF TEMEL ESKİŞEHİR ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİMAK HOLDİNG
EMRE ÖZDOĞAN BİLECİK HUKUK KOÇ ÜNİVERSİTESİ
ENES ERTÜRK KARAMAN MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR ARAS KARGO
FATİH UÇAR KAYSERİ FİZİK YATAŞ
FİLİZ EKİN DOĞRUER AKSARAY ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ALARKO EĞİTİM-KÜLTÜR VAKFI
HASAN BARAN KONCA KOCAELİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
HİLAL DOĞRU UŞAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ AÇI OKULLARI
HİLMİ ANIL SEZER KASTAMONU HUKUK CAFFÈ NERO
HÜSEYİN FURKAN ÖZTÜRK KAHRAMANMARAŞ EKONOMİ YAPI KREDİ BANKASI
İLAYDA EZGİ ZENGİN SAMSUN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÜNLÜ & CO
İREM BEKAR ZONGULDAK İŞLETME ERDEMİR
KARDELEN CEMHAN DENİZLİ TIP AMERİKAN HASTANESİ
MEHMED SAİD ADAR ERZİNCAN İŞLETME FIRAT PLASTİK
MEHMET ONUR KIRTEKE MALATYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HAYAT KİMYA
MEHMET SAMED BİÇER NİĞDE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ COCA-COLA İÇECEK
MERT ÖZDEN BURSA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ORHAN HOLDİNG
MERVE ÇAPACI ERZURUM TIP AMERİKAN HASTANESİ
MUHAMMET MİRSAT ARSLAN SAMSUN HUKUK BEŞİKTAŞ JK
MUSTAFA ALPKAN İNCEGÖN KAYSERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PARSAN
MUSTAFA GÜL ADIYAMAN EKONOMİ ERDEMOĞLU HOLDİNG
NAZLI 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 AIR
ONUR ÇOLAKEL İSTANBUL İŞLETME KOÇ ÜNİVERSİTESİ
OSMAN DOĞUHAN ÇİFTÇİ BALIKESİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOFAŞ
ÖZGE NUR YAĞLI TEKİRDAĞ İŞLETME SÜTAŞ
SEDANUR KELEŞ ERZURUM HUKUK ARAS KARGO
SEHER YÜKSEL UŞAK ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
SELİN SAĞIM BURSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TAT
SİMGE KAVTELEK SAMSUN HUKUK KOÇ ÜNİVERSİTESİ
SİNEM ARİS BURSA EKONOMİ TOFAŞ
ŞEVVAL BALKAN KOCAELİ MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR KOÇ ÜNİVERSİTESİ
ŞULE YILDIRIM DÜZCE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BORUSAN KOCABIYIK VAKFI
TUĞÇE ÖZATEŞ KONYA MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR MAVİ
TUTKU YAVUZOĞULLARI BURSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DURMAZLAR
UMUT ÖKLÜK ORDU İŞLETME TÜRK HENKEL
YUNUS ULAŞ KIRŞEHİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SELAMOĞLU NAKLİYAT
ZAFER ÇAVDAR SİNOP BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ REYSAŞ



31

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı

AHMET YILMAZ  VURAL İZMİR İŞLETME KOÇ HOLDİNG
ALİ AKŞIK İZMİR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ SOCAR TÜRKİYE
ARDA KAYGAN İSTANBUL ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ COCA-COLA İÇECEK
BARIŞ KAYAASLAN İSTANBUL İŞLETME SOCAR TÜRKİYE
BAŞAK AYDIN KOCAELİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TIRSAN TREYLER
BAŞAK SEZGİN ADAPAZARI MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR KOÇ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
BENAY GÖZKAMAN GAZİANTEP SOSYOLOJİ OPET
BURAK ORHUN BAŞER MALATYA PSİKOLOJİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
BURAK YILMAZ SAMSUN İŞLETME ING TÜRKİYE
CEMRE EDİP YALÇIN ADAPAZARI HUKUK KOTON
CENGİZ MUTLU BURSA EKONOMİ TOFAŞ
ÇAĞATAY GEÇKO TEKİRDAĞ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
ÇAĞLA VARDAR BURSA PSİKOLOJİ TOFAŞ
ÇAĞRI ONUR KOZANLI  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 TIP AMERİKAN HASTANESİ
EGEMEN FİLİZ EDİRNE İŞLETME ARÇELİK
ELİF DİLARA YİRMİLİ KOCAELİ TIP AMERİKAN HASTANESİ
ELİFNUR ERDEM İSTANBUL TIP AMERİKAN HASTANESİ
EMRULLAH ALPARSLAN AYDIN TOKAT HUKUK OPET
FATMA NİHAN ÇALDIR KONYA PSİKOLOJİ COCA-COLA İÇECEK
GİZEM ATALAY İZMİR TIP AMERİKAN HASTANESİ
GÖKSU GÖKCEN MUĞLA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ UNILEVER TÜRKİYE
GÖZDE BERKİL ESKİŞEHİR HUKUK ATA HOLDİNG
GÖZDE EDA EFE ANTALYA SOSYOLOJİ COCA-COLA COMPANY
GÜRBÜZ ÇATALKAYA EDİRNE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOFAŞ
HALİL İBRAHİM AYDIN İSTANBUL HUKUK KOÇ ÜNİVERSİTESİ
HALİL PERİT ERSU SAMSUN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ SN. SANİ ŞENER 
HASAN BASRİ ÇİFCİ ERZURUM HUKUK DOĞAN HOLDİNG
İLAY ÇALIŞKAN BURSA TIP AMERİKAN HASTANESİ
İLYAS APAYDIN GİRESUN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YILDIZ HOLDİNG
İPEK ERYİĞİT KOCAELİ EKONOMİ FORD OTOSAN
KÖKSAL KAPLAN İSTANBUL HUKUK KOÇ ÜNİVERSİTESİ
KUTAYCAN BOYSAN TRABZON ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ORJİN GAYRİMENKUL
MEHMET BERK BİLGİN BARTIN 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
NAZLI MERYEM ALAGÖZ IĞDIR EKONOMİ KOTON
OĞULCAN KARGÜL ISPARTA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSLARARASI 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 ELECTRIC TÜRKİYE
RABİA AÇIKGÖZ MANİSA İŞLETME OTOKAR
SERHAT AYDIN MERSİN EKONOMİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ
SEVGİ AKKAYA ESKİŞEHİR FELSEFE KOÇ HOLDİNG
SÜMEYYE ŞAHİN BURSA HUKUK ING TÜRKİYE
ŞİLAN KARHAN DİYARBAKIR İŞLETME YILDIZ HOLDİNG
TUBA ÇELİK BOLU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KOÇTAŞ
UĞUR KILIÇ AMASYA TIP ORJİN GAYRİMENKUL
ULAŞ ŞAHİNBAŞ KOCAELİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
UMUTAY DURSUN ZONGULDAK EKONOMİ ATA HOLDİNG
ZEYNEP DİLRUBA GÜLDOĞAN MALATYA HUKUK TÜPRAŞ

2013 Bursiyer Listesi
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2012 Bursiyer Listesi

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı

Adı SoyAdı İl Bölüm BAğışçı

ABDULLAH ALTUNTAŞ OSMANİYE İŞLETME ETİ
ABDÜLHAMİT PARLAK YOZGAT ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
AHMET ASLAN DİYARBAKIR EKONOMİ ETİ
ALİ MERT TÜRKER İZMİR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TÜPRAŞ
AYŞEGÜL AKDOĞAN SİVAS HUKUK MİGROS
BARIŞ BAVER TEZDİĞ BATMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SANCAKLAR VAKFI
BERFİN NUR OSSO ADAPAZARI HUKUK ENKA VAKFI
BUKET ER AMASYA HUKUK AYGAZ
BURCU BAŞOĞLU KOCAELİ TIP AMERİKAN HASTANESİ
CANSU TÜRKMEN KOCAELİ HUKUK OTOKAR
CEMALETTİN KAYA AMASYA İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT COCA-COLA COMPANY
CEMRE KARABİBER ADAPAZARI İŞLETME ENKA VAKFI
ÇAĞHAN BENLİ SAMSUN TIP AMERİKAN HASTANESİ
EDA KESKİN BURSA İŞLETME TOFAŞ
ESRA BİLİR ANTALYA TIP AMERİKAN HASTANESİ
EYLÜL TUNÇ ZONGULDAK İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT MV HOLDİNG
FATİH TAVMAN ADAPAZARI EKONOMİ YAPI KREDİ BANKASI
HALİL İBRAHİM ER KIRŞEHİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TEKNOPARK İSTANBUL
HASAN BURAK DOĞAROĞLU MERSİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MV HOLDİNG
HASAN EMRE ARGÜDEN İZMİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
HASAN FIRAT YILDIZ 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 TIP AMERİKAN HASTANESİ
MEHMET ÇAĞATAY BARIN MUĞLA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ING TÜRKİYE
MELİSA İNAN DİYARBAKIR TIP AMERİKAN HASTANESİ
MELTEM MACİT BURSA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ TAT
MUSTAFA CEM BÜLBÜL BURSA TIP ALLIANZ TÜRKİYE
OĞUZ ÖZLER BURSA TIP TOBB
OSMAN TOPRAKÇI ÇANKIRI PSİKOLOJİ OPET
ÖMER FARUK SARI VAN İŞLETME TÜRK TRAKTÖR
SEBAHATTİN KARGA NİĞDE ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
SELÇUK DURSUN AKYOL ERZURUM ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
SENEM KAYAR ADAPAZARI MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR TTNET
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 VAKFI
YUSUF KAAN ÖZBEK SAMSUN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
ZEYNEP KUTLU İSTANBUL TIP SN. AHMET BOZER

AYTUĞ İLHAN KIRŞEHİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FORD OTOSAN
BAHAR EZGİ UÇURUM SİVAS TIP TÜPRAŞ
BETÜL GÖKÇEK SİVAS TIP FORD OTOSAN
BUĞRA CAN SEFERCİK SİVAS ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ARÇELİK
BURÇİN ÖNCÜ ADANA İŞLETME TEB
CAN ÇELİKSÖZ GAZİANTEP EKONOMİ TOFAŞ
MEHMET AKİF ÖZDEMİR ERZİNCAN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ÇOLAKOĞLU METALURJİ
MERT DEMİRCİ GAZİANTEP TIP ARÇELİK
MİHRİBAN ÖKSÜZ BALIKESİR İŞLETME TEB
NESİLE ÖZDER ADANA EKONOMİ YAPI KREDİ BANKASI
SEDA ACAR SİVAS HUKUK YAPI KREDİ BANKASI
SERHAT SEVGİLİ BATMAN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TÜPRAŞ

2011 Bursiyer Listesi
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HEYECANINI YAŞAYAN 
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Koç Üniversitesi’ndeki eğitim hayatım başladığından beri gerek sosyal gerek akademik olarak 
kendimi geliştirdim, burada kendimi geliştirmem için birçok alan var. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın bir parçası olmak beni mutlu ediyor. Eğitimde fırsat eşitliği için destek veren tüm 
bağışçılarımıza teşekkürler. Üniversiteyi başarıyla bitirip kendimi geliştirdikten sonra ben de 
bu programın bağışçıları arasında yer almak istiyorum. Kendine güvenen, başarabileceğine 
inanan ve gerçekten kendini geliştirmek isteyen herkesin bu programa başvurmasını yürekten 
tavsiye ediyorum. Son olarak bana bu programı tanıtan ve başvurmamda yardımcı olan rehber 
öğretmenime teşekkür ediyorum. 

İki yıl önce abimin Anadolu Bursiyeri bir arkadaşıyla tanıştım. Anadolu’nun her zerresini içinde 
barındıran bir sıcaklık hissettirmesinin yanında sahip olduğu ve olmayı düşündüğü kariyer 
başarıları benim için motivasyon kaynağı oldu. Sınav senesi ilk işim Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurmak oldu. Koç Üniversitesi’nde eğitim alma ihtimali beni heyecanlandırıyordu. 
Anadolu Bursiyerleri Programı ise benim için umut anlamına geliyordu. Bu programda en büyük 
hedefim başta ülkemiz olmak üzere insanlığa hizmet etmek ve gelecek nesillere ışık olmak. Sağlam 
ve güçlü bir toplum oluşturmanın altyapısını inşa eden bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri ekibinin okulumu ziyaret etmesiyle başladı hikâyem. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na kabul edildiğimi öğrendiğim an, tarifi olmayan bir sevinçle anneme sarıldım. Anadolu 
Bursiyerliği, yolumu aydınlatan bir ışığa sahip olmak anlamına geliyor. Bu program sayesinde 
gelecekte ülkemizin teknoloji alanındaki eksiklerini tamamlayanlardan biri olacağım. Yazılım 
alanında Türkiye’yi çok daha iyi bir yere getirmek için elimden geleni yapacağım. Koç Üniversitesi, 
hayatınızın en güzel yıllarını en iyi şekilde geçirmenize olanak tanıyor. Anadolu Bursiyerleri 
Programı, bu okulda okumak isteyen herkesin başvurması gereken, eğitimde fırsat eşitliği sağlayan 
bir program.

Abdulkadir Bilge, Diyarbakır   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Abdullah Tunçer, Batman 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Abdurrahman Çağlayan, Batman 
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Fernas İnşaat Bursiyeri



37

Rastgele tıkladığım bir YouTube videosunun hayatımı bu denli değiştireceğini nereden bilebilirdim? 
Videoyu izledikten sonra arkadaşlarıma ve aileme Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bahsettim. 
Sonrasında yapmam gereken, kendimi en iyi şekilde ifade etmekti. Her aşaması heyecan dolu olan 
bu sürecin sonunda olumlu sonuç aldım. O gün hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla tanışmadan önce sadece hayranlık besleyebildiğim Koç Üniversitesi, 
bu program sayesinde hayal olmaktan öteye geçti. Hayalleri olan, bu hayalleri uğruna çaba sarf 
etmeyi göze alan her gencin bu programa başvurması gerektiğini düşünüyorum.

Bingöl’ün küçük bir köyünde doğdum, büyüdüm. Eğitim hayatımı birçok farklı okulda geçirdim. 
Hedefim, teknoloji alanında bir meslek sahibi olmak ve faydalı işler yapmaktı. Bunun için hedefim 
Koç Üniversitesi’ydi. Sınavdan istediğim sonucu alamayınca Anadolu Bursiyerleri Programı bana 
yeni bir fırsat yarattı. Değerlendirme sürecinin her aşaması heyecan doluydu. Bu program benim 
için güvenin ve umudun sembolü gibiydi çünkü bana karşılıklı güvenin gerçekten olabildiğini 
gösterdi, umut verdi. Amacım, iyi eğitim alarak kendimi her alanda geliştirmek, ülkeme ve insanlığa 
faydalı olmak.

Sınav hazırlık sürecimi Koç Üniversitesi’nde alacağım eğitimin hayaliyle geçirdim. Sonucum 
gelince istediğim bölümü tam burslu kazanamayacağımı düşünürken Anadolu Bursiyerleri 
Programı’ndan kabul aldım. Bu süreç boyunca bana en büyük desteği sağlayan ve aynı zamanda 
çocuğu Anadolu Bursiyeri olan rehber öğretmenim sayesinde programı çok yakından tanıma 
fırsatı buldum. Bu program sayesinde öğrencisine verdiği yüksek değeri gösteren, ülkemizin en 
ayrıcalıklı okulunda okuyorum. Koç Üniversitesi’ne başladığım ilk günden itibaren verdiğim kararın 
ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Bursiyer adaylarına sıralamalarının, hayallerine engel 
olmasına izin vermemelerini öneririm.

Adem Sonkaya, Gaziantep    
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Arzum Bursiyeri

Ahmet Ali Şeşen, Bingöl 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Ahmet Deniz Uzun, Kırşehir 
Endüstri Mühendisliği / 2020 ÇEMAŞ Döküm Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı sizin yalnızca Koç Üniversitesi’nde kapsamlı bir eğitim almanıza 
olanak sağlamıyor; ayrıca sizi aralarında olmaktan mutluluk duyacağınız bir sürü insanla 
buluşturuyor, üniversite hayatınızın başından itibaren aile sıcaklığını hissetmenize önayak oluyor. 
Bu ailenin şanslı üyelerinden biri olduktan sonra en ufak bir sıkıntınızda dahi içinde bulunduğunuz 
programı ve sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz, size yardımcı olmak için canla başla çalışan bir 
sürü insanın varlığını hatırlıyor, mutluluk duyuyorsunuz. Umarım bu program, benim gibi pek çok 
öğrenciye daha hayallerinin kapılarını aralar.

Hızla değişen, gelişen ve küreselleşen dünyamızda hayalim, değişimin öncüsü ve parçası olan 
başarılı bir doktor olmak. Son gün başvurumu tamamlayarak bir parçası olduğum Anadolu 
Bursiyerleri Programı, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırıyor, hayallerimizin sadece bir sınava bağlı 
olmadığını gösteriyor, akademik başarının yanında sosyal gelişimimizi destekliyor. Salgın sürecinde 
evden eğitim görmek zorunda kalsak da Koç Üniversitesi bütün imkânlarını çevrimiçi olarak 
sunuyor ve bizi desteklemeye devam ediyor. Bu yazıyı okuyup, “Anadolu Bursiyeri olabilir miyim?” 
diye düşünen kardeşim, sakın tereddüt etme, şansını dene.

Lise sonda ablamın tavsiyesi üzerine Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurdum ve bursiyerler 
arasındaki yerimi aldım. Koç Üniversitesi’ne başladıktan sonra hayatımda büyük değişikler 
oldu. Yeni etkinlikler, kulüpler, sorumluluklar… Anadolu Bursiyeri olmak, tüm bu imkânlardan 
faydalanmak demek. Ben de bana verilen bu olanakları en iyi şekilde değerlendirip kendime çok 
şey katmayı hedefliyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir parçası olmak isteyen arkadaşlara 
bir an önce potansiyellerinin farkına varmalarını tavsiye ederim. Bağışçılarımıza, bize bu fırsatı 
yarattıkları ve bizlere güvendikleri için çok teşekkür ediyorum.

Ahmet Kutluğ Alperen Kars, Kayseri    
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Ahmetcan Sezen, İstanbul  
Tıp / 2020 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Bursiyeri

Ali Elmalı, Giresun  
Makine Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Bu satırları istediğim okul ve bölümde okuyor olmanın mutluluğuyla yazıyorum. Hedeflerime bir 
Anadolu Bursiyeri olarak ulaşmanın anlamı benim için çok büyük. Anadolu Bursiyeri olmak, bir 
birey olarak her yönümle değer görmek demek. Bu program güncel eğitim uygulamalarının en 
ilerici örneklerinden biri. İdealleri olan ve fark yaratma çabasındaki her üniversiteli adayı arkadaşımı 
bu programa başvurmaya davet ediyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın gelecekte daha da 
fazla kişinin hayatına dokunarak devam etmesini diliyor, nitelikli eğitimde eşitlik ilkesini içlerinde 
hissedip bu programı hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum.

Bölümümü tam burslu kazanmak için çok çalıştım. Koç Üniversitesi’ni hayallerimin merkezine 
yerleştirmiştim. Küçücük bir farkla rüyalarımı süsleyen okulu kazanamayabileceğimi fark ettiğim 
anda Anadolu Bursiyerleri Programı imdadıma yetişti. Şimdi Koç Üniversitesi’ndeyim. Bana sunulan 
imkânları en iyi şekilde değerlendirmek için çok çalışacağım. İnsanları sadece meslek sahibi 
yapmak yerine, bakış açılarını geliştirip geleceğe umutla bakan bireyler haline getiren bir okulda 
doktorluk gibi insanlık açısından oldukça önemli bir mesleği öğreneceğim için çok şanslıyım. 
Kendinde büyük işler yapma potansiyelini gören herkesin bu programa başvurmasını tavsiye 
ederim.

Daha 11. sınıftayken rastlantı eseri en sevdiğim öğretmenlerimden birinin bir arkadaşıma Anadolu 
Bursiyerleri Programı için referans mektubu yazdığını gördüğümde belki de hayatım değişti. 
Özgüvenim ve azmim sayesinde sınav ve mülakat sürecimi başarılı bir şekilde geçirerek Koç 
Üniversitesi’ne Anadolu Bursiyeri olarak girmeye hak kazandım. Hedefim, mesleğimi en iyi şekilde 
icra ederek dünyanın ve ülkemizin teknolojideki ilerlemesine katkıda bulunmak. Anadolu Bursiyeri 
olmak isteyen arkadaşlarıma tavsiyem; hayal etmekten, hayallerinizi gerçekleştirememekten, 
hayallerinizi başkalarına anlattığınızda bunu gerçekleştiremeyeceğinizi söylemelerinden 
korkmayın!

Arda Rutkay Var, Kırşehir     
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Arife Aksoy, Burdur 
Tıp / 2020 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Atakan Cura, Mardin  
Makine Mühendisliği / 2020 Otokar Bursiyeri
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Arkadaşlarım Ali Emir ve Zeynep’in beni cesaretlendirmesiyle Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvuru yaptım. Umutsuz bir şekilde son başvuru tarihinden sonra başvurmuş olsam da bu adımı 
atmak, hayatımın en iyi seçimiydi. Anadolu Bursiyeri olmak, insanlara hayallerini gerçekleştirmek 
için verilmiş büyük bir fırsat. Bu program sayesinde benim için hayalin bile ötesinde olan 
Koç Üniversitesi’nde okuyorum. Geleceğimi daha güzel şekillendirip kendimi daha çok 
geliştirebileceğim. Umarım Türkiye’deki her öğrencinin bir şekilde bu programdan haberi olur ve 
bu fırsatı değerlendirirler.

Mucizelere inanır mısınız? Cevabınız, “Hayır!” ise Anadolu Bursiyerleri Programı ile daha 
karşılaşmamış olabilirsiniz. Tam inancımı kaybettiğimi zannederken bu program benim mucizem 
oldu. Koç Üniversitesi; kendimi bulduğum, inancımın yeniden başladığı, umutlarımın yeşerdiği 
nokta. Beni sadece sınav başarımla değil; ilgilerim, yeteneklerim, en önemlisi beni tamamen ben 
olarak tanımaya çalışıyor. Koç Üniversitesi’nin sunduğu imkânlarla sosyal ve donanımlı bir birey 
olmak gerçekten kaçınılmaz. Burada dünya çapında bir eğitim alıyorum. Sen de yenilikçi ve çok 
yönlü bir bireysen ve mucizelere inanıyorsan adresin Koç Üniversitesi olmalı! 

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencileri yalnız sınav sonuçlarıyla değil, lisede yaptıkları 
projelerle, katıldıkları sosyal faaliyetlerle ve kişisel özellikleriyle de değerlendiren, her detaya önem 
veren bir program. Varlığını öğrendiğim andan itibaren tüm hayallerimi bu program üzerine 
kurmaya başladım. Mülakatları başarıyla geçtiğim ve Anadolu Bursiyeri olarak seçilen 176 kişiden 
biri olduğumu öğrendiğim an yaşadığım mutluluğu unutamıyorum. Koç Üniversitesi’nde okumaya 
başladığım günden beri tanıştığım insanlar, girdiğim kulüpler ve katıldığım her türlü etkinlik bana 
kesinlikle doğru yerde olduğumu hissettiriyor. Bu büyük ailenin bir parçası olmak isteyenlerin 
umutlarını kaybetmemelerini ve vazgeçmeden sonuna kadar savaşmalarını diliyorum.

Aybüke Gül, Gaziantep    
Psikoloji  / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Ayça Biçer, Kocaeli   
Endüstri Mühendisliği / 2020 Nurus Bursiyeri

Ayşe Esra Çağıl, Balıkesir   
Moleküler Biyoloji ve Genetik / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Hayalleri, inancı ve hedefleri olan ama bunları gerçekleştirmek için yeterli imkânı 
bulunmayan biriydim. Kendimi uluslararası hukuk alanında geliştirmek istediğimden hedefim 
Koç Üniversitesi’ydi. Yorucu geçen, sonu istemediğim şekilde biten bir sınav sürecinin 
ardından Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan kabul almamla umutsuzluktan sıyrılıp başarıyı 
yakalayabileceğimi hissettim. Üniversitedeki bu kısa sürede, birçok etkinliğe katıldım, kendime 
yakın bulduğum kulüplerin bir parçası oldum. Gayretlerimizin bu programa verilen emeklerle 
birleşmesiyle geleceğimizin daha aydınlık olacağına inanıyorum. Bu doğrultuda hedefim, ülkem ve 
dünya için her daim ileriye yönelik adımlar atmak. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı sayesinde haberim 
oldu. 24 saatliğine öğrencisi olduğum okulda beş yıl okuma fikri bile beni heyecanlandırmaya 
yetti. Mülakat sürecinin ardından kabul edildiğim açıklandığında sevinçten havalara uçtum 
ve artık hayalimin üniversitesinde öğrenciyim. Pandemi sebebiyle akademik ya da sosyal 
anlamda herhangi bir kaybımızın olmaması bir kez daha hayalimin üniversitesinin en iyisi 
olduğunu anlamamı sağladı. Yapmayı çok istediğim ama küçük bir şehirde yaşadığım için imkân 
bulamadığım aktiviteleri üniversitemizin çevrimiçi eğitimde bile sağlaması kendimizi geliştirmemiz 
için harika bir fırsat.

Ölçüsü olmayan sorumluluklar üstlendikçe sorgulamaya başlıyor insan: “Acaba aldığım tüm 
bu yükün karşılığı olacak mı, bir gün fark edilecek miyim?” Bu sorular içimde boşluk yaratırken 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. Süreç boyunca bana bu imkânı sağlayan, hayatımı 
değiştirmek adına bu denli çabalayan ve beni özel hissettiren o kadar çok insanla karşılaştım ki, 
“Bunlar gerçek mi?” diye sordum kendime. Bana ardına kadar açılan kapılar, sunulan her imkân 
gerçekti. Hiçbiri şans eseri değildi; her şeyi hak ettim, kendini tüm aksi durumlara rağmen 
geliştiren, farkındalığı yaşıtlarına göre katbekat fazla olan sizler de hak ediyorsunuz. 

Ayşegül Leylek, Konya      
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Bahar Akdoğan, Yalova  
Ekonomi / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Berat Bertav Deniz, Mersin   
İşletme / 2020 Tüpraş Bursiyeri
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Başvurular başlar başlamaz Anadolu Bursiyerleri Programı’na kayıt oldum ve bu süreç kabul 
edilmemle sona erdi. Koç Üniversitesi’ne kaydolduğum günden bu yana çeşitli seminerlere 
katıldım, kulüplere kaydoldum ve yaşamın derslerden ibaret olmadığını bir kez daha anladım. 
Anadolu Bursiyeri olmak, Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin uygulanabilmesi için en 
doğru seçeneklerden biri demektir. Gelecekte yapmak istediğim şeylerden biri de bu programın 
devamlılığının sağlanması ve daha fazla öğrenciye ulaşabilmesi için katkı sağlamaktır. Ayrıca 
alanımda yetkin bir mühendis olmak, okulumu dereceyle bitirmek böylece benim gibi, iyi 
okullarda eğitim görmek isteyen fakat çeşitli engellerle karşılaşan insanlara örnek olmak da 
hedeflerim arasında.

Her şey bir adımla başlar. Korkmayın atın o adımı, sakın kaçmayın hayallerinizden. En büyük 
adımlarımdan ilkini lisemde robotik takımı kurarak attım, ikincisini ise Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurarak. Robotik Kulübüm için derslerden fedakârlık yaptığım çok oldu ama 
hem bireysel hem takım olarak birçok ulusal ve uluslararası yarışmada başarılı sonuçlar aldık. 
Koç Üniversitesi akademik başarılarımızın yanında yeteneklerimizi ve potansiyellerimizi de 
değerlendiriyor, ne mutluyum ki bana ve benim gibi birçok gence fırsat eşitliği yaratıyor. Pandemi 
dolayısıyla üniversiteye fiziksel olarak gidemesem de öğretmenlerle tanışıp konuştukça ve 
kulüplere katıldıkça Koç Üniversitesi’nin bambaşka bir dünya olduğunu anlıyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan Koç Üniversitesi’nde okuyan bir arkadaşım sayesinde haberdar 
oldum. Başvururken her zaman içimde alınacağıma dair bir his vardı, nitekim öyle de oldu. 
Okulumuzun sahip olduğu imkânlardan ötürü bana her alanda kendimi olabildiğince geliştirme 
fırsatı sunduğunun bilincindeydim. Mezun olduktan sonra kendini istediği düzeyde geliştirmiş, 
mesleğini layıkıyla icra edebilecek donanıma sahip bir birey olarak kariyerime başlamayı 
planlıyorum. Ülkemizde bu imkânlarla parlayacak birer yıldız olma potansiyeline sahip birçok 
arkadaşımız var. Onların da bu konuda öğretmenleri tarafından bilinçlendirilmesi gerektiğine 
inanıyorum. Tüm bağışçılarımıza bize bu özel fırsatlardan yararlanma şansı verdikleri için 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Berdan Kızıl, Elazığ     
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Berk Bayram Sarıaslan, İstanbul   
Makine Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Berkant Artan, Bingöl    
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Gelecek kaygılarıyla dolu bir sınav döneminde Anadolu Bursiyerleri Programı kitapçığı önüme 
düştü. Sönen umutlarım tekrar ışık buldu o an. Hemen başvurdum ve kabul telefonunu aldığımda 
anladım hayatımın değişeceğini. Koç Üniversitesi öğrencisi olduğum andan itibaren sosyal, 
akademik ve daha pek çok alanda kendime bir şeyler katmaya başladığımı hissettim. Okulumdan 
oldukça donanımlı ve farkındalık sahibi bir birey olarak mezun olacağımdan eminim. Hayallerimi 
gerçeğe çeviren bu programa ileride destek vermek en büyük hedeflerimden biri. “O kadar kişi 
arasından ben mi seçileceğim?” diye düşünmeyin ve kesinlikle başvurun. Kim bilir, belki bir gün siz 
de Bilim Kapısı’ndan geçebilirsiniz.

Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’nin dört bir yanında hayalleriyle yaşayan birçok gencin 
kalbine dokunmuş ve dokunmakta olan bir program. Bu program sayesinde hem akademik 
hem de sosyal olarak çok güzel fırsatlar elde ettim. Şimdi Koç Üniversitesi’nin sunduğu fırsatları 
değerlendirip kendimi en güzel şekilde geliştirecek ve hayallerimdeki kadar başarılı olmak için 
çalışacağım. Hayalleri olan ve onlara ulaşmak isteyen arkadaşlarıma tavsiyem tereddüt etmeden 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvursunlar. Çünkü bu programın büyümesi ve daha çok insana 
ulaşıp hayatları değiştirmesi gerek.

Ortaokuldan beri üniversiteyi düşündüğümde hayallerimi süsleyen tek yer Koç Üniversitesi’ydi. 
Hayalimi Anadolu Bursiyerleri Programı’yla gerçekleştirdim. Bu program birkaç saatlik bir sınavın 
tüm hayatınızı şekillendirmesine izin vermiyor; yetenekleriyle, ilgi alanlarıyla, sosyal zekasıyla 
değerlendirdiği gençlere yeni bir şans sunuyor. Her yıl daha da artan bursiyer sayısıyla bu ailenin 
bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Hayallerinin peşinden koşan herkese bu programa 
başvurmalarını tavsiye ediyorum. Mezun olduğumda, Koç Üniversitesi’nin bizlere sunduğu 
olanaklarla pek çok yönden kendimi geliştirmiş bir dünya vatandaşı olmayı hedefliyorum.

Beyda Dur, Bilecik       
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ford Otosan Bursiyeri

Beydanur Bayındır, Balıkesir  
İşletme / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Beyza Leblebici, Manisa    
Endüstri Mühendisliği / 2020 Elif Holding Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, ölçme değerlendirme sistemine yeni ölçütler ekleyerek hem 
fırsat eşitliğine hem de farklılıklarımızı gösterebilmemize olanak sağlıyor. Bu programı ilk kez 
ortaokuldayken duymuştum. O zamanlar, başvurup bursiyer olacağım aklımın ucundan geçmezdi. 
Hayatımın önemli dönüm noktalarından birinde böyle bir fırsata sahip olduğum için mutluyum. 
En büyük hedeflerimden biri, çok yönlü bir mühendis olmak. Artık bu yolda daha emin adımlarla 
ilerleyeceğim. Koç Üniversitesi’nin akademik olanaklarının ve sağladığı özgür ortamın beni 
çok geliştireceğine inancım tam. Bu yazıyı okuyanlara tavsiyem, ne olursa olsun bu programa 
başvurup böyle bir fırsatı değerlendirmeleri.

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerime açılan kapının anahtarıydı. Her zaman bir umut 
vardır diyerek başvurduğum bu programın parçası olmak ve bu yazıyı yazmak tarif edilemez 
bir mutluluk. Lisenin son yılında sınava hazırlanırken asla pes etmemem gerektiğini her zaman 
kendime hatırlatıyordum. Bir yandan da korkuyordum; hayatım için önemli kararlardan biri için 
sadece iki yüz soruyu yapmam gerekiyordu. Anadolu Bursiyerleri Programı, kim olduğunuzu, 
neler başardığınızı, potansiyelinizin neler olabileceğini ve hayallerinizi önemsiyor. Sunulan sonsuz 
avantajlardan yararlanmak ise size kalıyor. Bursiyer olarak katıldığım bu programa ben de bir gün 
bağışçı olmak isterim.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan rehber öğretmenim sayesinde haberdar oldum. Koç 
Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’yla okulu ve programı daha iyi tanıma fırsatı yakaladım. O 
zaman kurduğum hayaller artık gerçek oldu. Bu muhteşem bir his! Koç Üniversitesi’nde Anadolu 
Bursiyeri olarak eğitime başladığımdan bu yana bu programın avantajlarını ve güzelliklerini 
deneyimliyorum; her an “İyi ki!’’ diyorum. Bundan sonra da çıktığım bu yolda bana duyulan 
güveni boşa çıkarmadan emin adımlarla yürüyeceğime inancım tam. Böylesine güzel ve büyük bir 
ailenin üyesi olmak isteyen ve bu fırsatlara ihtiyaç duyan her öğrencinin pes etmeden hayallerinin 
peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum.

Beyza Nur Akbey, Kütahya      
Endüstri Mühendisliği / 2020 Otokoç Bursiyeri

Beyza Nur Kaya, Samsun   
Uluslararası İlişkiler / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Beyza Nur Köşeli, Kilis    
İşletme / 2020 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde okumak, ortaokuldan beri hayalimdi. Lise boyunca hep bu hayalim için 
çalışsam da tam burs kazanmak için yeterli puanı alamadım. Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 
daha önce iki arkadaşımdan duymuştum. Sınav senesi programa başvurmuştum ama çok 
ümitli değildim. Puanım açıklandığında tam burslu olarak okuyamayacağımı gördüm; artık 
elimden tutacak tek şey bu programdı. “Aramıza hoş geldin!” duyduğum en güzel cümleydi. 
Okula başladığımdan beri her şey düşündüğümden çok daha güzel ilerliyor. Burada kendimi 
geliştirebileceğim çok fazla seçenek var; öğrenci kulüpleri, seminerler, harika bir akademik kadro… 
Bu donanımlı kadronun size sunduğu imkânlarla eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmek istiyorsanız 
Koç Üniversitesi tam da olmanız gereken yer! 

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 12. sınıfta rehber öğretmenim sayesinde tanıştım. Bu program, 
ilk andan itibaren beni gerçekten çok heyecanlandırmıştı. Koç Üniversitesi, öğrencisine sağladığı 
olanaklarla gerçekten eşsiz bir üniversite. Bu yüzden hedefimi Koç Üniversitesi olarak belirlemiştim 
ve şu an bu sözcükleri yazıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Değişim Programı olanaklarıyla 
yeni kültürler tanımak ve ileride mesleğimi tüm dünyaya faydalı olacak şekilde yapmak için 
sabırsızlanıyorum. Hayallerime ulaşmamda ikinci bir kapı olan bu programa, Koç Üniversitesi’ne 
ve tüm bağışçılarımıza ne kadar teşekkür etsem az olur. Buradan tüm bursiyer adaylarına 
sesleniyorum: Anadolu Bursiyerleri Programı’nı lütfen iyi araştırın ve değerlendirin, bu program 
sizin için gerçekten müthiş bir fırsat.

Yaşamı değerli kılan hedeflerdir. Bu hedeflere ulaşırken karşılaştığımız engeller ise ancak azim ve 
umutla aşılır. SMA hastası olmam sebebiyle hem sağlığıma hem de eğitimime her zaman önem 
verdim. Eğitim benim için tutunacağım en güçlü daldı fakat ekonomik sebeplerden ötürü istediğim 
üniversiteye gidememek hiç de adil değildi. Bu duygular içindeyken, eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın vizyonu, bana adeta bir ışık oldu. Koç Üniversitesi, 
sağladığı eğitimle ve engelsiz kampüsüyle benim en büyük hayalimdi. Şimdiki hedefim üniversite 
senelerimde kendimi yeni bilgilerle donatarak ve dünyadaki sorunlara çözümler üretecek projeler 
geliştirerek bu dünyada bir iz bırakmak.

Beyza Öztürk, Eskişehir       
İşletme / 2020 ETİ Bursiyeri

Bora Faik Canik, Çanakkale   
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Elif Holding Bursiyeri

Burak Can Şahin, İstanbul     
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’ne giriş biletim olan Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde henüz kampüse 
gidemesem de birçok insanla tanıştım, kendimi geliştirebileceğim seminerlere katıldım, 
okulumuzun pandemi sürecine rağmen canla başla çalışan öğrenci kulüplerine dahil oldum. En 
önemlisi çevrimiçi olmasına rağmen sorunsuz ilerleyen ve amacımızın iyi not alarak sınıfı geçmek 
değil, öğrenmek ve öğrendiklerimizi uygulayabilmek olduğunu bana hatırlatan harika eğitim 
hayatıma başladım. Aklınızdan, “Acaba kabul edilir miyim?” sorusu geçiyorsa yapmanız gereken, 
kendinize bir şans vermek. “Daha fazla imkânım olsaydı daha iyisini başarabilirdim.” diyen biz 
gençlere umut ışığı olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Gelenekselleşmiş eğitim sistemi içinde farklı bir misyona sahip olan Anadolu Bursiyerleri 
Programı bize yol olmayan yerden de ilerleyebileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor. Çözdüğümüz 
soruların yanı sıra, kendimizi keşfetme hikâyemizi ve hayallerimizi önemseyen bu program 
benim ve onlarca arkadaşımın küçük dünyalarında çok büyük etkiler yaratıyor. İnanıyorum ki Koç 
Üniversitesi’nden mezun olurken ufkumuzu ve hayata bakışımızı sıradan kalıplardan uzaklaştıran, 
kendimizi cesaret ve donanımla ortaya koyan bireyler olacağız. Hayallerimize inanan Anadolu 
Bursiyerleri ekibine ve dünyamızı değiştiren tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ederim. Bursiyer 
adaylarına tavsiyem, önce kendilerine inansınlar o zaman herkesi hayallerine inandırabilecekler.

Kendi alanında emin adımlarla ilerlemek isteyen her lise öğrencisinin hayallerini süsleyen tek şey, 
Türkiye’deki en iyi okullarda eğitimini devam ettirebilmektir. Bu konuda iki-üç saatlik sınav yetersiz 
kalır. Birkaç soru istediğim başarıyı elde etmeme engel oldu. Fakat bu yolda elimden tutan, fırsat 
eşitsizliklerini ortadan kaldıran, kusursuzca hazırlanmış bir eğitim hayatına ışık tutan, hayallerime 
ulaşırken daima yanımda olacaklarını bildiğim bir ailem oldu. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
hayatımın en büyük şansı. Koç Üniversitesi’nde kendimi çok yönlü geliştirebilmem konusunda 
uçsuz bucaksız bir liste var. Önünüze altın tepside sunulan ve hayatınızı değiştirecek bu fırsatı 
kaçırmak istemiyorsanız Anadolu Bursiyerleri Programı’na mutlaka başvurmalısınız.

Buse Büyükkaramuklu, Düzce       
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Buse Özenç, Balıkesir   
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Buse Öztürk, Zonguldak    
Endüstri Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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İlk yazımı yazarken aileme kaç defa okuyup neredeyse tüm kelimeleri ezberledim. Anadolu 
Bursiyerleri Programı büyük bir fırsat. Ülkemizdeki tüm olumsuzluklara rağmen birileri hâlâ eğitim 
eşitliğini sağlamaya çalışıyor ve sizde bir ışık görüp size güveniyor. Benim için Anadolu Bursiyerliği, 
arkanızda hissettiğiniz bir destek. Ayağınız takıldığında size, “Haydi!” diyen bir motivasyon kaynağı; 
umutsuz olduğunuz bir dönemde size umut olan birileri. Koç Üniversitesi’nde olmak fazlasıyla 
heyecan verici. Hayallerimizin gerçekleşmesini sağlayan tüm bağışçılarımıza ve Koç Üniversitesi’ne 
teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum.

Her zaman hayallerimin peşinden koşan biri oldum. Hedeflerime ulaşabilmek için hep çok 
çabaladım. Üniversiteye hazırlanırken tek hayalim, Koç Üniversitesi’ydi. Bu yüzden sınav senemde 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurumu yaptım. O başvuruyu iyi ki yollamışım. Artık 
hayallerimin gerçek olduğu yerdeyim. Kendime daha büyük hedefler koyup gerçekleşmeleri için 
çabalıyorum. Okul açıldığından beri ELC öğrencisi olarak İngilizcemi geliştiriyor, okulumuzun 
kulüplerine kaydolup yeni arkadaşlıklar ve deneyimler kazanıyorum. Bu sene pandemi sebebiyle 
eğitimlerimize evlerimizden devam etmek zorunda kalsak da Koç Üniversitesi verdiği tüm 
olanakları internet ortamına aktardığı için bir eksiklik yaşamadan üniversite deneyimlerimi 
sürdürebiliyorum. Okulumuzun da sağladığı destekler sayesinde kendimi geliştirmeye ve 
geleceğime yatırımlar yapmaya devam edeceğim.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla bir arkadaşımın bu programla Koç Üniversitesi’ne gelmesiyle 
tanıştım. O günden sonra programa inancım daha da arttı. Gerekli belgeleri topladıktan sonra 
benim için hem en zor hem de en önemli kısım olan kompozisyonu yazmaya başladım. 
Kompozisyonumu hayatımdaki bir dönüm noktasından yola çıkarak yazdım, hayatımın ikinci 
dönüm noktası ise bir sabah aldığım telefonla gerçekleşti. Koç Üniversitesi’ne kabul edildiğimi 
öğrendiğimde içimde oluşan hissi yaşamaları için birçok öğrenciyi bu programla tanıştırmayı 
kendime bir borç bilirim. Bilim Kapısı’ndan sağlam adımlarla geçip ileriye dönük hedeflerime en 
başarılı şekilde ulaşarak çıkmak istiyorum. Bilime, insana, dünyaya iz bırakacak parlak zihinlere 
sunulan bu programa, daha sonra bu okulda okumamızı sağlayan bağışçılarımıza teşekkür 
ediyorum. 

Büşra Yalçın, Kocaeli       
Tıp / 2020 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Caner Ata Büyükarslan, Ankara   
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Ceren Yılal, Sivas      
Uluslararası İlişkiler / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 
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Koç Üniversitesi; akademik eğitimi, sosyal imkânları, büyüleyici kampüsüyle üniversite sınavına 
hazırlanan birçok öğrencinin hayalidir. Benim için de öyleydi. Sınavda her şey yolunda gitmese 
de Anadolu Bursiyerleri Programı bana ikinci bir şans sundu. Bizim için çok çabalayan, her zaman 
yanımızda olan bir ekip var; onlara ne kadar teşekkür etsek az. Ben de bu ailenin bir parçası 
olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benimle aynı duyguları paylaşan ve bu programa 
katılmayı düşünen arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Onlara tavsiyem oldukları kişiyi en iyi şekilde 
yansıtsınlar. Aramıza katılırlarsa okuldan alabilecekleri maksimum verimi almak için çabalasınlar. 
Bağışçılarımızın verdikleri destekle hayatımızı değiştirdiklerini bilmelerini isterim.

Görme engelli biri olarak liseye başladığım ilk günden itibaren insanlığın özgür geleceğinin 
inşasında katkı sunan ve engelli bireylerin gerek toplumsal gerek eğitim hayatları boyunca 
karşılaştıkları problemlere çözümler üreten bir hukukçu olmayı kafaya koymuştum. Bu 
ideallerimi gerçekleştirebilme hususunda Koç Üniversitesi benim için biçilmiş kaftan gibiydi. Koç 
Üniversitesi’nde okuyabilmenin yollarını ararken şans eseri Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
tanıştım, şu an Anadolu Bursiyeri olmanın paha biçilmez mutluluğunu yaşıyorum. Kendine 
güvenen bütün arkadaşlarıma Anadolu Bursiyerleri Programı’nı tavsiye ediyorum. Bize Koç 
Üniversitesi’nde okuyabilme imkânı sağlayan Anadolu Bursiyerleri ailesine ve tüm bağışçılarımıza 
teşekkür ederim.

Lise hayatıma ışık tutan bir öğretmenimin bana Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bahsetmesiyle 
başladığım yolda şu an bursiyer olarak bu katalogda yer almak benim için gurur verici. Bu 
program sayesinde okul başlamadan önce bile Anadolu’nun her yerinden arkadaş edindim. 
Pandemi koşullarından dolayı yüz yüze görüşemesek de her biri bana arkadaşlıkta mesafelerin 
önemsiz olduğunu öğretti. Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuran veya başvurmak isteyen 
herkese verebileceğim tek tavsiye, dürüst olmaları. Düşüncelerinizi çekinmeden açıkladığınız ve 
olduğundan farklı biri gibi görünmediğiniz sürece içinizdeki cevher karşınızdaki kişiler tarafından 
zaten rahatça görülecektir. Programın devamlılığını sağlayan ve desteğini bizlerden esirgemeyen 
tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Ceyda Çelik, Gaziantep 
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Sn. Koray Gültekin Bahar Bursiyeri

Civan Boğa, Mardin   
Hukuk / 2020 Sn. Ümit Hergüner - Sn. Ayşe Hergüner Bilgen Bursiyeri

Dilber Yaprak, Aydın    
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan rehber öğretmenim ve daha önce bu programa dahil 
olmuş arkadaşlarım sayesinde haberdar oldum. Bu ailenin bir parçası olmak, en heyecan verici 
hayallerimdendi. Dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bu dönem üniversitemizde fiziki anlamda 
bulunamıyoruz ama çevrimiçi imkânlarla eğitimimizi en verimli şekilde sürdürüyoruz. Koç 
Üniversitesi öğrencisi olduğum günden bu yana birçok konuda bilgilendirici ve farkındalık yaratan 
seminerlere katılıyorum. Bu süreçte dahi kendimi geliştirme olanağı buldum. Anadolu Bursiyeri 
olmak benim için adaletli ve özverili olmak anlamına geliyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği konusunda 
elini taşın altına koyup yüzlerce öğrenciye meşale olmuş programın bünyesinde olmak mutluluk 
verici.

Lisenin başından beri hayalim, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi. Her hayal kurduğumda kendimi 
frenleme gayretinde olurdum çünkü bu fakülteyi kazanmanın ne kadar zor olduğunun 
farkındaydım. Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştığımda şansımın o kadar da az olmadığının 
farkına vardım. Tercih döneminde gelen e-postayla çok büyük ve güzel bir aileye katılma fırsatı 
yakaladım. Bu programla birçok insanın hayatına dokunuyorlar, elde edemeyeceğimiz fırsatları 
önümüze seriyorlar. Bu gerçekten gelecek için çok umut verici. Bana verilen bu şansı en iyi şekilde 
kullanıp kendimi gelecekte başarılı ve çok yönlü bir bilim insanı olarak yetiştirmek, bu program 
aracılığıyla gençlere umut olmak istiyorum. Sen de böyle bir fırsat eşitliği arıyorsan durma, başvur! 
Umarım bu ailede seni de görürüz.

Kendimi tanıma serüvenimde bana en uygun mesleğin mühendislik olduğunu fark etmiştim. 
Hayallerimi inşa ederken, “Neden en iyisi olmasın?” diyerek Koç Üniversitesi’ni hedefledim. Sınava 
hazırlanırken ziyaret etme fırsatı bulduğum kampüs ise bana kesinlikle bu okulda bulunmam 
gerektiğini söylüyordu. Yakın bir arkadaşımın bahsetmesiyle tanıştığım Anadolu Bursiyerleri 
Programı bana hayallerimi gerçekleştirme fırsatı verdi. Sadece sınav başarımın değil, ayrıca beni 
ben yapan sosyal ve sanatsal faaliyetlerimin de değer görmesi bana göre bu programın en güzel 
yanı. Geleceğini sınavda yapmış olduğu birkaç soruya emanet etmek istemeyen her gencin bu 
programa başvurmasını tavsiye ediyorum. Çok yönlü eğitimle kendini her alanda geliştirmeyi 
amaçlayan gençlere bu yolda eşlik eden tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Dilek Yekdemir, Kütahya       
Hukuk / 2020 Paksoy Ortak Avukat Bürosu Bursiyeri

Diyar Adsay, İzmir    
Tıp / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Doğan Kılıç, Giresun       
Endüstri Mühendisliği / 2020 Sanofi Türkiye Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla lise yıllarımda tanıştım. İlk başta bursiyer olmak benim 
için bir hayaldi. Programı araştırırken Anadolu Bursiyerlerinin geleceğe, hayata dair umut ve 
inançları beni çok etkilemişti. Zaman geçtikçe bir gün Anadolu Bursiyeri olabileceğim düşüncesi 
beni çok heyecanlandırıyordu. Kabul aldığımı öğrendiğim an benim için paha biçilmezdi. Bir 
zamanlar sadece hayallerimde olan Koç Üniversitesi’nin bir parçası olduğumu bilmek beni hem 
duygulandırıyor hem de kendime olan güvenimi artırıyor. Bursiyer olmak isteyenlere tavsiyem, 
umudunuzu kaybedip başvurmaktan vazgeçmeyin. Kendi eğitim-öğretim hayatım boyunca şahit 
olduğum fırsat eşitsizliğini yok etmek, daha parlak geleceklere öncülük etmek adına yürütülen 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın mimarı Koç Üniversitesi’ne ve bağışçılarımıza minnettarım. 

Anadolu Bursiyeri olma hikâyem gelecekte ne yapacağıma karar vermemle başladı. Sonrasında 
önümdeki en büyük soru, planlarımı ve hayallerimi nerede gerçekleştirebileceğimdi. Her alanda 
olduğu gibi akademik çalışmalarda da gençlere ışık tutarak ve her daim yanımızda durarak bizi 
destekleyeceğini bildiğim Koç Üniversitesi tartışmasız en iyi tercihti. Henüz kampüsümüze 
kavuşamasak da bütün etkinliklerimizi çevrimiçi hale getirmeye çalışan üst dönemlerimiz, öğretim 
görevlilerimiz ve daha niceleri sayesinde okulumuzun imkânlarından mümkün olduğunca çok 
faydalanmaya çalışıyorum. Bu çaba bana Koç Üniversitesi’nin en iyi tercih olduğunu bir kez 
daha hatırlattı. Bağışçılarımız sayesinde iyi işler yapmak üzere buradayız. Programa başvurmak 
isteyen fakat çekinen arkadaşlarım, gerçekten iyi işler yapma niyetindeyseniz Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na mutlaka başvurmalısınız.

Ait olduğunuz yeri, parçası hissettiğiniz aileyi, size iyi gelen havayı bulduğunuzda tüm kalbinizle 
istersiniz orada olmayı, var gücünüzle çalışırsınız. Koç Üniversitesi, benim ait olduğum yerdi, 
ailemdi. Bunu ilk hissettiğimde henüz lisenin ilk yıllarındaydım. Aklımın, sabrımın hatta belki 
duygularımın sınırlarını zorlayarak beni yarınlarıma ulaştıracak kapıyı son senemde tamamladığım 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın başvuru formuyla açtım. Halihazırda Darüşşafakalı olmak bana 
akıl, sağduyu, yetenek ve sevgi kazandırmıştı, yolun kalanında Koç Üniversitesi öğrencisi oldum. 
Parçası olduğum aileyi Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde tanıdım, hayallerime bu sayede 
yaklaştım. Sen de ertelenemeyecek hayallere sahipsen yapman gereken doğru gücü bulmak, güce 
inanmak ve nihayet aramıza katılmak. Çünkü yarınlara giden trende sonraki koltuk sana ait.

Ebubekir Karamustafa, Balıkesir  
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Edanur Eşici, Samsun    
Tarih / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Edanur Şahin, İstanbul     
İşletme / 2020 İş Bankası Bursiyeri
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Üniversite sınavına haftalar kala ümitsizce araştırma yapıyordum: Hangi üniversite benim için daha 
iyi, hangisinin kampüs ortamında daha huzurlu olabilirim? Koç Üniversitesi benim için bir numaralı 
örnekti ve diğer üniversiteleri hep onunla karşılaştırıyordum. Ancak bu okul benim için sadece 
hayaldi. Sonra Anadolu Bursiyerleri Programı’yla karşılaştım ve dünyam değişti. Anadolu Bursiyeri 
olduğum günden beri bağışçılarımıza ve bu programın hazırlık sürecinde yer alan herkese iyi 
dileklerde bulunuyorum. İleride mesleğimi elime aldığımda ise dinamik, gelecek vadeden, azimli 
gençlerin eğitiminde rol almayı çok isterim. Bu sene üniversite sınavına girecek arkadaşlarıma 
tavsiyem, “Beni kabul etmezler, benden başka bir sürü insan var.” dememeleri ve başvurmaları. 
Hayatın önünüze ne çıkaracağını asla bilemezsiniz. Yeter ki kendinize güvenin!

Koç Üniversitesi’nde okumak bundan bir yıl öncesine kadar bir hayal gibiydi. Tüm sene boyunca 
uğrunda çalıştığım üniversiteye gidemeyeceğimi fark ettiğimde yaşadığım hayal kırıklığını daha 
dün gibi hatırlıyorum. Tam bu noktada Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatta hiçbir şeyin tek 
seçenekli olmadığını ve hak ettikten sonra yeni seçeneklerin bize sunulabileceğini gösterdi. 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayalim olan bölümde tam burslu olarak eğitim 
görüyorum. Koç Üniversitesi, öğrenciyi ilk senesinden itibaren hem kariyerine hazırlıyor hem de 
kulüp ve ders dışı etkinlikleriyle sizi hayata hazırlıyor. Unutmayın ki sizden farklı ya da ayrıcalıklı 
değiliz. Yapmanız gereken; kendinizi, potansiyelinizi ve size sunulan seçenekleri fark etmeniz.

Sınava hazırlandığım dönem boyunca hedefim ilk 100’e girmekti fakat işler her zaman beklendiği 
gibi gitmeyebiliyor. İşte benim Anadolu Bursiyerleri Programı’yla kesiştiğim nokta o an oldu: 
Sonuçlar açıklandı ve belgemde hayal ettiğim sırayı göremedim. Hayalimle arama birkaç yüz kişi 
girmişti. Anadolu Bursiyerleri Programı, bu engeli aşmamı ve daha birçok imkâna sahip olabilmemi 
sağladı. Koç Üniversitesi’nde öğrenci olmak sizi okuduğunuz bölümle sınırlı tutmayan istediğiniz 
alanlara yönelmenize, istediğiniz aktivitede yer almanıza imkân sağlayan bir ayrıcalık. Bu okul 
sizi kalıplara koymuyor, her an kendinizi keşfetmenizi, yeni şeyler öğrenmenizi destekliyor. Bu 
imkânlara sahip olmak isteyen herkesin bu programa tereddütsüz başvurmasını öneriyorum.

Edanur Yener, Bartın       
Endüstri Mühendisliği / 2020 Işıklar İnşaat Bursiyeri

Efsa Demirhan, Samsun    
Uluslararası İlişkiler / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Emine Sena Yayla, Burdur       
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Hayat fırsatlardan oluşan çok uzun bir maraton; bazı fırsatlar karşınıza ancak bir kere çıkar. 
Bana kalırsa Anadolu Bursiyerleri Programı da bu fırsatlardan biri. Koç Üniversitesi’nin eğitimde 
fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak senelerdir başarıyla yürüttüğü bu program, diğer bursiyer 
arkadaşlarım için olduğu gibi benim için de çok kıymetli bir fırsat. Henüz yolculuğun çok 
başındayım. Hayatın karşıma çıkaracağı diğer fırsatları merakla beklerken elimdeki fırsatı en 
iyi şekilde değerlendirmekle ilgileniyorum. Programa başvurmak isteyen ve çekinceleri olan 
arkadaşlar lütfen gecikmeden başvurunuzu tamamlayın. Çünkü bazı fırsatlar sadece bir kez gelir.

Bir gece gelen “Şuna da bir bakın.” mesajıyla başladı Anadolu Bursiyeri olma hikâyem. Sonrasında 
başvurunun tamamlanması, mülakatlar derken Koç Üniversitesi’ndeyim işte. Anadolu Bursiyerliği, 
kıvılcım olmak, parlamaya hazır birer ateş parçası olmak gibi. Bu kıvılcımlardan biri sayılmak 
ise gurur verici. Geleceğe dair birçok hedefim var. Tabii ki öncelikle iyi bir kariyer, iyi bir iş 
sahibi olmak istiyorum fakat en çok başkalarının hayatlarına dokunmayı, birazcık da olsa bir 
şeyleri değiştirebilmeyi hedefliyorum. Bursiyer adaylarına şunları söylemek istiyorum: Hepiniz 
eşsizsiniz ve Anadolu Bursiyerleri Programı’nın eşsiz biri için her zaman yeri var. Bağışçılarımıza, 
yarınlarımıza giden yolda bize ışık tuttukları için teşekkür ederim.

Yapabileceğim şeyleri yapma enerjimin olmadığı bir dönemde Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 
bilmeme rağmen başka bir bursiyer arkadaşım “Neden denemeyesin ki?” diye sorana kadar bu 
programa başvurmamıştım. Denedim ve şimdi ben de bir bursiyerim. Koç Üniversitesi’nde birçok 
değerli insanı dinleme, onlarla tanışma, onlara fikirlerimi sunma ve bu sayede kendimi geliştirme 
şansı yakaladım. Bu nedenle Anadolu Bursiyerliği benim için sürekli bir gelişim demek. Bu gelişime 
gelecekte de ortak olmak istiyorum. Peki sevgili arkadaşım, sen neden denemeyesin? Bu fırsatlara 
erişmemizi sağlayan tüm bağışçılarımıza, Koç Üniversitesi’ne ve gelecekte bu programa dahil 
olacak bağışçılarımıza yürekten bir teşekkürü borç bilirim. 

Emir Han Ünal, Ankara   
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Emircan Kılıç, Ordu    
Endüstri Mühendisliği / 2020 Opet Bursiyeri

Emirhan Bakan, Bursa     
Ekonomi / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Herkesin hayalleri olduğunu ve bu hayallere giden yolların farklı çizildiğini biliyordum. Benim 
hayalime giden yol, Koç Üniversitesi’nden geçiyordu. Bir videoyla Anadolu Bursiyerleri 
Programı’ndan haberdar oldum. Başvurumu yapıp hayallerime bir adım daha yaklaştım. Anadolu 
Bursiyeri olduğumda hayallerimi gözlerimle görebiliyordum. Bugüne kadar Koç Üniversitesi’nin 
tüm olanaklarından faydalandım, kampüsümüze yeni imkânlar katmak için arayışa girdim. İleride 
yazılımlarımdan elde ettiğim gelirle doğaya ve eğitime katkıda bulunmak istiyorum. Bu programın 
ülkemizde daha da yaygınlaşması ve ülkemize eğitimde fırsat eşitliği getirmesi dileğiyle…

Lisede güzel bir eğitim aldıktan sonra iyi bir akademik hayat için Koç Üniversitesi’nin doğru adres 
olduğunu düşünüyordum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nı sınava hazırlandığım günlerde bir 
arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Değerlendirme sürecinin ardından bir Anadolu Bursiyeri olarak 
Koç Üniversitesi öğrencisi olabilmenin mutluluğunu yaşadım. Koç Üniversitesi öğrencisi olduktan 
sonra hem sosyal hem akademik açıdan bizlere sunulan, geleceğe tutulan bir meşale niteliğinde 
olan bu eğitimi yakından tanıma fırsatı buldum. Temennim bu meşalenin gelecek yıllarda daha 
fazla insanın yolunu aydınlatması. Bizlere, ülkemizin ve insanlığın aydın yarınlarına kendimizi tam 
donanımlı yetiştirebilme fırsatını sunan kıymetli üniversitemize ve tüm bağışçılarımıza teşekkür 
ediyorum.

Bu hayatta insanın kendisini özel hissetmesi çok güzel bir şeydir. Siz de kendinizi özel hissetmek 
istiyorsanız Anadolu Bursiyeri olarak Koç Üniversitesi’nde olmalısınız. Anadolu Bursiyeri olarak 
kendimi özel hissettiğimi söylemek isterim. Bursiyerlik kapısından girdikten sonra merdivenleri 
ikişer ikişer çıkacağınız, yeni bir hayatın başlangıç noktası olan, üniversite hayatı bittikten sonra 
da sizi asla yalnız bırakmayan bu serüvene başlama hikâyem hayallerim ve yakın arkadaşım 
sayesindedir. Bağışçılarımıza, geleceğe bir insan yetiştirilmesine vesile olarak belki de sadece bir 
öğrencinin değil, bir milletin kaderinin değiştirilmesini sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum. 
“Asla seçilmem!” demeyin; unutmayın ki, “İmkânsız olan tek şey, imkânsıza inanmaktır.” Kendinizi 
özel hissetmeniz dileğiyle...

Emirhan Çakır, Balıkesir       
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Emre Yeşilyurt, Sivas    
Makine Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Enes Can Ulutaş, İzmir       
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla bir okul gezisinde tanıştım. Koç Üniversitesi’ni gördüğüm andan 
itibaren orada okumak istediğime karar vermiştim ve bu program benim için büyük bir umuttu. 
Bizi sadece okuldaki ders notlarımızla değerlendirmeyip sosyalliğimizi de göz önünde bulunduran, 
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışan çok değerli bir program. İçinde bulunduğumuz bu zor 
süreç dolayısıyla henüz yüz yüze görüşemediğim arkadaşlarım ve öğretmenlerim mesafelere 
rağmen her zaman yanımdalar. Koç Üniversitesi beklediğimden daha heyecanlı bir serüven oluyor. 
Hayallerimi gerçekleştirebilmek için çok güzel bir yola girdim. Bu yolda yürümemize yardımcı olan 
tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ederim. Hayallerine güvenen ve gerçekten Koç Üniversitesi’nde 
olmak isteyen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 

İnsanlar farklıdır: Düşünce yapısı, yapabildikleri, yapabilecekleri… Bunca farka rağmen herkesin 
aynı sınava girip aynı ölçütlerle değerlendirilmesi birçok öğrencinin hak ettiği eğitimi alamamasına 
yol açıyor. Farklı düşünen, idealleri olan, azimli ve üretken insanlar bu sınavda tükenip gitmesin, 
harcanmasın, diye Anadolu Bursiyerleri Programı var. Bu programa rehberlik hocam Murat 
Gülpınar tarafından yönlendirildim. Gerekli sıralamayı yapamamış olsam bile Koç Üniversitesi’nde 
tam burslu okuma ihtimali beni çok heyecanlandırmıştı. Şu anda ben de bu ailenin bir parçasıyım 
ve bundan da gurur duyuyorum. Dilerim ki seneye Anadolu Bursiyerleri programı daha fazla 
bağışçıyla daha fazla öğrencinin hayatına dokunabilsin. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan okulumdaki öğretmenim bahsetti. O yaz hedefim Koç 
Üniversitesi oldu. Hayalimin peşinden koşarken birçok zorlukla karşılaştım. Doğru yoldaysam 
hayat yüzüme gülecekti. İşte o gülümsemeyi Anadolu Bursiyeri olarak aldım. Yaptıklarımı ve 
yapabileceklerimi objektif olarak değerlendirip bu yolda devam etmemi istedi Koç Üniversitesi. O 
zaman çifte mutluluk haberi almış oldum; hem doğru yoldaydım hem de artık doğru yerdeydim. 
Hayalim gerçek olsun diyen öğrencilerin hayallerini süsleyen bir yer burası. Koç Üniversitesi 
eğitimde fırsatların eşit olmadığının farkında; Anadolu Bursiyerleri Programı, tam da bunun için var.

Ennur Akan, Muğla   
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Erdem Ergen, Malatya    
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Ersin İlki, Samsun     
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 2014’te şansını deneyen ablamdan sınava çok az bir zaman 
kala umutsuzluğa kapılmışken öğrendim. Lisede gerek fiziksel gerek yaratıcılık alanında kendini 
geliştiren biri olduğum için şansım olabileceğini düşündüm. Kabul aldığımdan bu yana Koç 
Üniversitesi’nde kusursuz eğitim almanın yanında, hem samimi arkadaşlar ediniyorum hem de 
çeşitli kulüplerin etkinliklerine katılıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, eğitimde fırsat eşitliği 
sunarak bize hayatımızın en önemli kapısını açıyor. Bu kapı, gençlerin yaydığı ışığa bağışçılarımızın 
kaynak olmasıyla açılıyor. Adaylara tavsiyem, içinizdeki ışığı lütfen söndürmeyin; hem akademik 
hem sosyal alanda geliştirdiğiniz kişiliğinizi Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurarak Koç 
Üniversitesi’nin verdiği eşsiz eğitimle birleştirebilirsiniz.

Küçüklüğümden bu yana boyundan büyük hayaller kuran, öğrenmeye derin iştahı olan 
biriyim. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni de tüm kalbimle istedim. Çünkü Koç Üniversitesi’nin 
beni çağdaş bir insan, modern bir doktor olarak yetiştireceğine inancım tamdı. Fakat sınavım 
istediğim gibi geçmedi. Gözlerim yıldızlarda, ayaklarım yerdeydi ve Anadolu Bursiyerleri Programı 
benim kanatlarım oldu. Darwin der ki: “Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir, bu iki kanadı 
kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar.” Kuşu kendim, kuş sürüsünü ülkem, gökyüzünü de 
insanlık olarak varsayarsam kanat çırpışlarımla hem ülkeme hem de insanlığa katkı sağlamak 
istiyorum. Hayallerinde ısrarcı olan tüm arkadaşlarıma bu programa başvurmalarını öneriyorum.

Pandemi sürecinde motivasyonumu kaybetmiştim. Arkadaşımın, “Neden Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurmuyorsun?” sorusu üzerine başvurumu yaptım, motivasyonumu geri 
kazandım. Artık bir hedefim vardı ve düşüncelerimin arasında kaybolmuyordum. Anadolu Bursiyeri 
olduğumdan bu yana öncelikle harika bir ekiple tanıştım. Bursiyer olduğumdan bu yana her şey 
çevrimiçi olsa da çok güzel arkadaşlıklar edindim ve bu dönemi iyi bir şekilde değerlendirdim. Bir 
Anadolu Bursiyeri olarak ben de eğitimde fırsat eşitliği bilincini devam ettirmek istiyorum. Koç 
Üniversitesi’nde okuma hayali kuruyorsanız ve siz de bu ailenin bir parçası olmak istiyorsanız 
lütfen kendinizi geri çekmeyin ve deneyin. Burada olmamda emeği geçen tüm bağışçılarımıza 
teşekkür ediyorum. 

Esra Canımoğlu, Erzurum       
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Evrim İlayda Sentürk, Kastamonu  
Tıp / 2020 QNB Finansbank Bursiyeri

Ezgi Dilan Kalabalık, Yozgat       
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvururken bunun çok önemli bir fırsat olduğunu ve mutlaka 
başvurmam gerektiğini düşündüm. Eğitimde fırsat eşitsizliklerini engellemeye çalışan bir 
programın parçası olmak, benim için son derece değerli. İleride iyi bir hukukçu ve başarılı bir 
avukat olmak istiyorum. Koç Üniversitesi’nde Anadolu Bursiyeri olmanın hedeflerime ulaşmam 
için bana pek çok katkı sağlayacağına eminim. Bu programın ilerlemesini ve bursiyerlerin artmasını 
sağladıkları için hem bağışçılarımıza hem Koç Üniversitesi’ne müteşekkirim. Hayalim, Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde gerçek oldu. Benimki gibi hayalleri olan herkesin bu programa 
başvurmasını öneriyorum.

11. sınıf okul gezimiz sırasında Koç Üniversitesi’nin ayrıcalıklarından çok etkilendim ve kendimi 
bu okula ait hissettim. Sınava hazırlanırken amacım Koç Üniversitesi’ni tam burslu kazanmaktı, 
istediğim sonucu alamasam da çok daha güzel bir sürpriz beni bekliyordu: Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na kabul edilmiştim. Amacım; bilinçli, özgüvenli, her yönden donanımlı bir birey ve 
başarılı, insanlarla iletişimi çok iyi olan, duyarlı bir doktor olmak. Tedavisi bulunmayan bir hastalık 
için tedavi geliştirmek, gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla beklediğim hayallerim arasında. Eğitimde fırsat 
eşitliği sağlayan ve bize hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir dünyanın kapısını açan Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nı destekleyen herkese teşekkürlerimle…

Benim hikâyem, sizin şu anda yaptığınız gibi, Anadolu Bursiyerlerinin hikâyelerini okumakla 
başladı. Ben de bu ailenin bir parçası olabilmek için başvurumu yaptım ve çok istediğim Koç 
Üniversitesi’ne bu program sayesinde girdim. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin benimsendiği 
bu programın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Koç Üniversitesi, gerek araştırma 
olanaklarıyla gerekse sosyal açıdan kendimizi geliştirebileceğimiz imkânlarıyla bizlere tüm fırsatları 
sunuyor. Koç Üniversitesi’nden tam donanımlı, çok yönlü, araştırmacı bir hekim olarak mezun 
olmak istiyorum. Bu zorlu sınav sürecinizde sizlere bir nevi motivasyon olacak ve hayalleriniz için 
bir basamak olabilecek bu programa başvurmanızı öneririm.

Ezgi Girenay, Bursa   
Hukuk / 2020 Tofaş Bursiyeri

Fatma Nur Akyalçın, Konya     
Tıp / 2020 İlko İlaç Bursiyeri

Ferhat Alan, Diyarbakır     
Tıp / 2020 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla lisede arkadaşlarım sayesinde tanıştım. Koç Üniversitesi’nin 
hayallerimi gerçekleştirmem için en iyi okul olduğunu biliyordum fakat başvuru yaptığımda 
çok umutlu değildim. Aldığım bir e-posta, hayatımı değiştirdi. Hayallerimi Türkiye’nin en iyi 
üniversitelerinden birinde gerçekleştirebileceğim. Bu okulda aldığım eğitimle hayata farklı 
yönlerden bakmayı öğrendim. Şu an Hazırlık Programı öğrencisi olmama rağmen kariyer 
hedeflerimin şekillendiğini, vizyonumun genişlediğini görebiliyorum. Gelecekte bu dünyaya bir 
şeyler bırakabilmek istiyorum. Eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçilmesi için çaba gösteren, 
maddi ve manevi bize destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Anadolu 
Bursiyerleri ailesine daha çok üyenin katılmasını diliyorum.

Eğitim hayatım boyunca fen bilimlerine çok ilgiliydim. Bu ilgim katlanarak arttı ve liseye 
başladığımda artık bu alanda ilerlemek istediğime emindim. Fakat bulunduğum çevrede 
başarı; belirli bir sıralamanın içinde olmak, belli başlı meslekleri seçmek olarak görüldüğü için 
hedeflerim konusunda istediğim desteği bulamadım, ayrıca mevcut sınav sisteminde kendini 
gösterebilecek biri değildim. Kendimi umutsuz hissettiğim bir gün arkadaşım bana bu programdan 
bahsetti, denemek ve kabul edileceğime inanmak istedim. Bursiyer olduğumu öğrendiğim günü 
anlatabilecek kelimelerim yok, umarım siz de bunu yaşarsınız. Programa başvuracak herkese 
tavsiyem şu: Vazgeçmeyin! Umarım program büyür ve ülkemize umut olmaya devam eder.

İnsanların kalbine dokunacak bir şeyler yapmak istediğimi fark ettiğimde yolum çok uzun, kollarım 
çok kısaydı. Ben yolumda ilerlerken Anadolu Bursiyerleri Programı karşıma çıktı; ayağıma batan 
bütün taşlar sanki dümdüz olmuştu. İçimde bir umut filizlendi, o tohum ağaca dönüşsün diye 
başvurdum. Kabul edildiğimden bu yana sonunda yalnızca ders kitapları arasında kaybolmak 
yerine tüm tutkularımı deneyimliyorum. Bu program sayesinde yüzlerce genç hayalini kurduğu 
şeyleri gerçeğe dönüştürme imkânı buluyor. Ben de bu fırsatı iyi değerlendirip insanların yüzünde 
gülümseme bırakacak işler başarmayı hedefliyorum. Yazdıklarım size tanıdık geldiyse önünüze 
dizilmiş engellerden korkmayın, sabah uyandığınızda yapmak istediğiniz bir şey varsa sizi bekleyen 
başarılar da var demektir.

Feridun Duran, Balıkesir       
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Feriha Keçecioğlu, Kahramanmaraş   
Kimya-Biyoloji Mühendisliği / 2020 BASF Türk Kimya Bursiyeri

Filiz İlgezen, Bursa        
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 
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Anadolu Bursiyerleri Programı’na katılmak bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik. 
Çoğu insanın sahip olamayacağı fırsatları önümüze sunan bu program sayesinde daha sağlam 
adımlar attığımı şimdiden hissedebiliyorum. Bu program sayesinde başarıyı kendime ilke edindim. 
Gelecekte de istediğim yerlere gelmek; ailemi, bağışçımı, üniversitemi ve ülkemi gururlandırmak 
için elimden geleni yapacağımı temin ediyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmak 
isteyenlere tavsiyem, hayat eşitsizliklerle doluyken eğitimdeki fırsatları eşitleyen bu programa kabul 
edilmek için elinizden geleni yapın. Sonrasında bağışçınıza olan şükran duygunuz bile sizi başarıya 
ulaştıracaktır. Bu fırsatı bize veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim. Umarım ileride ben de 
bana müteşekkir olan bursiyerlere sahip olurum.

Sınavdan önceki gün öğretmenimin ısrarı üzerine başvurduğum bu programın hayallerimin 
ötesinde bir kapı açacağını kim tahmin edebilirdi ki? Kabul edildiğimi söylemek için aradıklarında 
yaşadığım o mutluluğu tasvir etmeye kelimeler yetmez. Bir Anadolu Bursiyeri olarak ideallerime 
daha emin adımlarla yürürken akademik başarımı artırmamın yanında, sosyal açıdan daha da 
aktif bir birey olabiliyorum. İçinde cevher olup da birtakım nedenlerden dolayı bunu sınavda 
gösterememiş vizyon sahibi kardeşlerime de başvurmalarını tavsiye ederim. Eğitimde fırsat eşitliği 
sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı’nda emeği geçen herkese ve tüm bağışçılarımıza çok 
teşekkür ederim.

Hayatta bazen her şey istediğimiz gibi olmaz ve umutsuzluğa kapılırız. Benim için sınav dönemi 
ve sonrası böyleydi. Hedeflerimi birkaç soru yüzünden kaybetmenin üzüntüsü içindeyken 
daha önce başvurduğum Anadolu Bursiyerleri Programı için mülakata çağrıldım. İdeallerimi 
gerçekleştireceğim yerin Koç Üniversitesi olduğunu anladım. Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
kabul edilip okulun başlamasıyla benim için yeni bir hayat başladı çünkü bize sunulan imkânları 
iyi değerlendirip hedeflerime ulaşmam gerek. Bu üniversitede geçireceğim yıllar içinde nitelikli, 
kültürel birikimini artırmış, çok yönlü bir birey olabilmek için elimden geleni yapacağım. 
Eğitimde fırsat eşitsizliğini güzel düşünülmüş bir programla ortadan kaldırmayı hedefleyen Koç 
Üniversitesi’ne ve bu programın büyümesini sağlayan bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Gamze Öğeç, Konya
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Gökmen Şahan, Erzincan      
İşletme / 2020 Coca-Cola İçecek Bursiyeri

Görkem Varış, Mersin       
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Limak Holding Bursiyeri
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Üniversiteye giriş sınavında aldığım puanın hayallerimin önünde bir bariyer oluşturması beni 
mutsuz ediyordu. Anadolu Bursiyerleri Programı, tam bu noktada tünelin ucundaki ışık oldu, 
umutlarımı yeşertti. Bursiyer olarak kabul edildiğimi duymak benim için tarif edilemeyecek 
bir mutluluktu. Küçüklükten beri hayalini kurduğum Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde 
(Massachusetts Institute of Technology/MIT) okumak ve bu hedef doğrultusunda ilerlemek için en 
büyük adımı Koç Üniversitesi’ne kabul edilerek atmış oldum. Hayallerinin peşinde koşan ve hayal 
etmenin hiçbir sınırı olmadığına inanan biriyim. Hayallerime ulaşabilmem için bana her konuda 
destek olan, ufkumu genişleten, araştırmacı potansiyelimin yolunu aydınlatan bu programa 
yürekten teşekkürler…

İmkânsızlıkların beslediği bir noktadaysanız hedefinize ulaşmak oldukça zorlaşır. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, hedefimin altında enkaza dönüşme korkusunu hissettiğim bir anda bana 
umut ışığı oldu ve gelecekte ışıltılı bir eser inşa edebilmem için hayatıma samimiyet ve güven 
dolu bir temel attı. Yürekten isteyip kendime inandığımda neler başarabileceğimi öğrenmiş oldum. 
Bana sunulan imkânlardan güç alarak ileride alanımda en iyisi olmak için büyük efor sarf edeceğim 
ve sadece karşılıklı güvene dayalı bu programa destek verenlerden biri de ben olacağım. Tüm 
bağışçılarımıza teşekkür ediyor ve koca bir nesle bağışçı olduklarını dile getirmek istiyorum. 782 
üyesi olan bu imrenilesi ailenin daha da büyümesini diliyorum.

Kendimi ve amacımı var etmeye başladığım yaşlarda, Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
hayatımdaki engelleri değere dönüştürmeyi öğrendim. Anadolu Bursiyeri olarak Koç 
Üniversitesi’ne başladığım günden bu yana kendimi bambaşka bir atmosferin içinde buldum; 
etrafta bambaşka hayatlar ve hikâyeler olduğunun farkına vardım. Birbirimizden uzak kaldığımız 
bugünlerde bile okuldaki tüm toplulukların birbirleriyle bağının ne kadar kuvvetli olduğunu 
gördüm. Henüz kampüse kavuşamasak da her birimiz içimizde büyüyen aidiyet duygusunu 
hissediyoruz. Gözlerimizdeki umudun ve ışığın nedeni olan tüm bağışçılarımıza çok teşekkür 
ediyorum. Bir gün ben de birinin yüzündeki tebessümün ve gözlerindeki ışığın sebebi olacağıma 
söz veriyorum.

Gül Merkit, Mardin        
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Getir Bursiyeri

Gülçin Yıldırım, Kahramanmaraş    
Psikoloji / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Gülistan Caygın, Konya       
Psikoloji  / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 
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Okuduğum liseye gelen Anadolu Bursiyerleri Programı hakkında bizi bilgilendiren bursiyerlerden 
öğrendim bu programı. Anadolu Bursiyeri olmak hayatımda çok önemli bir yere sahip. Akademik 
olarak ilerleyip daha sonrasında sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmak istiyorum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuracak olan öğrencilere mesajım: Hiçbir konuda endişeye 
kapılmayın; başvuru sürecinin titizlikle yönetildiği bir programa başvurdunuz. Bana sağlanan bu 
fırsatı en iyi şekilde kullanarak ileride başkasına fırsat sunabilecek bir konuma gelmek için elimden 
gelenin en iyisini yapacağım.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bir arkadaşım aracılığıyla haberim oldu. Sınav senem 
çok verimli geçmemişti ve istediğim üniversitelerde okuyamayacak olmanın kaygısını 
taşıyordum. Hayallerime ve yapmak istediğim mesleğe veda ettiğimi düşünüyordum. Böyle 
bir dönemde başvurumun kabul edildiği haberi adeta bir umut ışığı olmuştu. Türkiye’nin en iyi 
üniversitelerinden birinde türlü imkânlarla okuyacak olmanın mutluluğunu yaşıyordum. Şimdilerde 
sınava hazırlanan bir tanıdığımı gördüğümde hemen bu fırsattan bahsediyorum. Hayallerimi 
yeşerten ve ileride istediğim mesleği yapma imkânı sunan bu programdan Türkiye’deki tüm 
gençler haberdar olmalı. Koç Üniversitesi’ne ve değerli bağışçılarımıza bize böylesine güzel bir 
imkân sundukları için minnettarım. 

Hayallerime ulaşmanın tek yolunun sınavdan çok yüksek puan almaktan geçtiğini düşünürdüm. 
O yüzden çok çalıştım, çabaladım ama istediğim puanı alamadım. Ümitlerim tükenirken Koç 
Üniversitesi’nden bir mesaj geldi. Kabul edilmeyi çok isteyerek fakat ümitsizce yaptığım başvuru 
onaylanmıştı, mülakata girmeye hak kazanmıştım. O mesaj bana hayallerime ulaşmak için aslında 
hiçbir engel olmadığını gösterdi. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde 
okuma hayalim gerçek oldu. Bu program sayesinde maksimum donanımla yoluma devam 
edebileceğime inanıyorum. Koç Üniversitesi sayesinde hedeflerime ulaştığımda bağışçılarımıza 
en iyi şekilde teşekkür etmiş olacağımı düşünüyorum. En büyük hayalim, ileride birçok öğrenciye 
umut olmak.

Gülnisa Yıldırım, Osmaniye 
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ford Otosan Bursiyeri

Hacer Çöklü, Adapazarı       
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Haktan Türkmenoğlu, Bitlis       
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nı arkadaşımdan ilk kez duyduğumda inanamadım çünkü bu 
büyük fedakârlık tamamen karşılıksız yapılıyordu. Bir sabah gelen telefonla artık Anadolu 
Bursiyerleri ailesinin bir parçası olduğumu öğrendim. Bu tarifsiz sevinci asla unutamam. Şu anda 
Koç Üniversitesi’nde eğitimime devam ederken farklı kulüplerin etkinliklerinde yer alıyor, birçok 
güzel insanla tanışıyorum. Ayrıca Anadolu Bursiyeri olmanın verdiği gururla sosyal sorumluluk 
bilincini daha iyi anlıyorum. Bu bilinci iş dünyasına aşılamak, en büyük hayalim. Anadolu’nun her 
köşesinden büyük hayalleri kucaklayan Anadolu Bursiyerleri Programı’na her gencin başvurması 
gerektiğini düşünüyorum. Şairin de dediği gibi: “İnsan, denizin olmadığı yerde umut adına martı 
olmalı.” İleride bir bağışçı olmak dileğiyle…

Bir okul gezisinde tanıştım Anadolu Bursiyerleri Programı’yla. O günden sonra öncelikli hedefim 
Koç Üniversitesi oldu. Bunun için akademik olarak gelişmek ve hayatımın her anını değerlendirerek 
yaşamak için çaba sarf ettim. Okul başladığından beri bu gayreti devam ettiriyorum. Koç 
Üniversitesi, akademik hayatın uzaktan eğitimle bile ne kadar üst seviyede uygulanabileceğini 
gösteriyor. Anadolu Bursiyeri olmak kendimi özel hissetmemi sağlıyor, bana geleceğimi inşa etme 
fırsatı sunuyor. Ben de sunulan bu fırsatı değerlendirerek çıkabileceğim en üst noktalara gelmek 
istiyorum. Bu muhteşem programda emeği geçen herkese ve bu programın devam etmesini 
sağlayıp, eğitime katkı sunan bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Lise hayatım boyunca hayallerimi süsleyen, okula başladığımdan bu yana kendime değer 
katmamı sağlayan Koç Üniversitesi’nin benim için en doğru tercih olduğunu biliyordum. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Koç Üniversitesi’nin bizi bir 
doktordan önce donanımlı ve vizyon sahibi bir birey olarak yetiştirmeyi amaçladığını bilmek ve bu 
ailenin bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Bu duyguyu, hayatımın her anında yanımda olan 
ailem ve bana inanıp hayallerime ortak olan bağışçım sayesinde yaşadığım için onlara en içten 
teşekkürlerimi iletiyorum. 

Halime Arjen Altıntaş, Manisa       
İşletme / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Hamza Özbudak, Kırklareli    
Ekonomi / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri  

Hande Özdemir, Hatay       
Tıp / 2020 Ulusoy Raylı Sistemler Bursiyeri
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Hayat bazen güzel tesadüfler çıkarır karşımıza. Anadolu Bursiyerleri Programı’nı öğrenmem, 
başvuru sürecim bir tesadüfler zinciriydi. 8 Ağustos 13.52’de yaşadığım mutluluğun, yaşayacağım 
diğer mutlulukların kapısını araladığına inanıyorum. Eğitimde fırsat eşitliğini gaye edinmiş bu 
programın bir parçası olmak çok anlamlı. Henüz kampüse adım atamamış olsak da online süreçte 
bile Koç Üniversitesi’nin farkını hissetmemek mümkün değil. Programdan haberdar olan herkesin, 
“Ben kabul edilmem zaten...” düşüncesini bir kenara bırakıp başvuru yapmaları gerektiğine 
inanıyorum. Kurduğum hayallerimin gerçekleşebileceğine olan inancımı artıran, her şeyin 
sınavdan ibaret olmadığını, yapılan aktivitelerin bir değeri olduğunu gösteren Koç Üniversitesi’ne 
ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim. Bu programın bir bağışçısı olduğum bir gelecek diliyorum.

Okuduğum lisede yapılan tanıtımlar sayesinde Anadolu Bursiyerleri Programı hakkında bilgi 
sahibi olmuştum. Değişim ve belirsizliklerle dolu sınava hazırlık sürecinde, eğitimde fırsat eşitliği 
ilkesiyle yol alan Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvururken kafamda herhangi bir soru işareti 
yoktu. Bu program, gözlerinizdeki ışığın fark edildiğini ve kendi yolunuzda ilerlerken size inanan 
birileri olduğunu içtenlikle hissettiriyor. Kampüsle aramda mesafeler olmasına rağmen Koç 
Üniversitesi’nde öğrenci olmanın ayrıcalığını gerek akademik açıdan gerekse öğrenci kulüplerinin 
işleyişiyle fazlasıyla hissediyorum. Dilerim, koşulları uyan herkes hedeflerine ulaşmak ve bu ailenin 
bir parçası olmak adına başvuruda bulunur. Kaliteli bir eğitim şansı tanıyarak bizi hedeflerimize bir 
adım daha yaklaştırdıkları için tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunarım. 

Liseye başladığımda “kendini dinlemek” kavramından bihaber çevremdekilerin bakış açısına 
göre meslek seçimi yapmıştım. Yıllar ilerledikçe kendimi gözlemlemeye, isteklerimi ön plana 
almaya başladım ve bu süreç beni ciddi araştırmalara itti. Birçok video, belgesel izleyip fikrimi 
kafamda netleştirdim. Bu çabam sonuca dönüşüp bana Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
Koç Üniversitesi’nin kapılarını açtı. Anadolu Bursiyerliği benim için büyük bir sorumluluk almak 
demek. Binlerce başvuru arasından seçiliyorsanız hikâyenizin ışığında öğrenim hayatınız 
boyunca doğru seçimleri yapmanız gerekir. Bana bu fırsatı tanıyan Anadolu Bursiyerleri Programı 
ekibine ve bağışçıma çok teşekkür ederim. Umarım benim için doğru olan seçimlerimle sizi 
gururlandırabilirim. 

Hanife Erin, İzmir 
Endüstri Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Hayel Kıymetli, Kocaeli       
Endüstri Mühendisliği / 2020 Sn. Saffet Karpat - Sn. Alev Gerçeker Bursiyeri

Hejar Feryal Pınar, Malatya       
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ford Otosan Bursiyeri
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Üniversite sınavında derece yapmış olmama rağmen puanım istediğim bölüme tam burslu 
girmem için yeterli değildi. Koç Üniversitesi, akademik başarıların yanında, sosyal aktivitelere 
katılımı da önemseyen bir kurum, burada olduğum için çok mutluyum. Üniversitemiz pandemi 
sürecinde bize pek çok konuda destek oldu. Eğitimde fırsat eşitliğinin daha da ön plana çıktığı 
bu günlerde bizlere bu imkânları sağlayan Koç Üniversitesi’ne ve tüm bağışçılarımıza ne kadar 
teşekkür etsem azdır. Anadolu Bursiyerleri Programı, vizyon sahibi fakat imkânı olmayan 
öğrencilere destek veren bir program. Diliyorum ki bu programa yapılan yatırımlar herkese örnek 
olur. 

“Bir insanın neredeyse tüm ömrü saatler içerisinde nasıl belirlenebilir?” sorusuna yanıt aradım 
hep; tüm hayallerimi bunun üzerine kurdum. Üst dönemlerimden bir abimin beni Anadolu 
Bursiyerleri Programı hakkında bilgilendirmesiyle içimdeki buhran su gibi aktı. Artık sadece 
sınav için değil, Anadolu Bursiyeri olup alanımda kendimi daha çok geliştirmek için çalıştım. Koç 
Üniversitesi’ne başladığımdan beri önümdeki engin denizin karşısında kendime tutunacak bir el 
bulmanın sevincini yaşıyorum. Koç Üniversitesi, seçemediğimiz yaşamlarımızı ve koşullarımızı 
değiştirebilmek için imkânı olmayan öğrencilere Anadolu Bursiyerleri Programı’yla çok güzel 
olanaklar sunuyor. Umarım benim elde ettiğim bu fırsat daha fazla öğrenciye ulaşır.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvururken çok heyecanlıydım. Heyecanım mülakatlara 
çağrılmamla daha da arttı ve nihayetinde mutluluğa dönüştü. Uzaktan eğitim görüyor olmamıza 
rağmen ilk günden bugüne Koç Üniversitesi’nin farkını ve kalitesini hissettim. Aldığımız e-postalar 
aracılığıyla seminerlere, kulüplere ve etkinliklere davet ediliyoruz, okulumuzla ilgili şeffaf ve 
bilgilendirici haberler alıyoruz. Bu bana işinde iyi insanların toplandığı kapsayıcı bir kurumda 
olduğumu hissettiriyor. Anadolu Bursiyeri olmak, kendimi daha çok geliştirmem için beni motive 
ediyor. Üniversite sınavına hazırlanan, şartları sağlayan ve kendine inanan herkese bu güzide 
programa başvurmalarını öneririm. Eğitimde fırsat eşitliği vizyonuyla Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.

Hilayda Işık, Bursa        
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Hüseyin Günay, Manisa     
Endüstri Mühendisliği / 2020 Sn. Nihal Akbulut Bursiyeri

Hüseyin Oral, Manisa       
Ekonomi / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 
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Yıllar boyunca okulumdan mezun olan abi ve ablalarımın başarıları sayesinde Koç Üniversitesi’ni 
kazanmalarını izledim ve ben de bu hedef için çalıştım. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra 
yaptığım sıralamayla bu hedefimin bir hayal olarak kalacağını düşünürken gelen bir telefonla 
her şey değişti. Anadolu Bursiyerleri Programı hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Maalesef 
pandemi nedeniyle henüz fiziksel olarak okulda bulunmadım. Ancak hem Anadolu Bursiyerleri 
Programı hem de Koç Üniversitesi olanaklarıyla beni birçok yönden etkilemeye başladı bile. 
Kendini geliştirmeye açık, idealleri ve hedefleri olan herkese en büyük tavsiyem bu fırsatı 
kaçırmamalarıdır. Bu programda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. 

Anadolu Bursiyerliği, her şeyden önce bir ailenin parçası olmak anlamına geliyor. Bu aile 
sizinle gururlanıyor, sorunlara çözüm arıyor, hayallerinizin en büyük destekçisi oluyor. Burada 
kendiniz olduğunuz için saygı görüyor ve geleceğe değer katabilecek idealist bireyler olarak 
yetiştiriliyorsunuz. Hayalleriniz var ve bunları gerçekleştirebilecek imkânınız yoksa Anadolu 
Bursiyerleri Programı kapısını çalabileceğiniz en doğru merci. Koç Üniversitesi’nin bir parçası 
olduğumdan beri yapamayacağım hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorum. Çünkü burada hem 
akademik hem sosyal hem de etik açıdan mükemmele en yakın eğitimi alma şansı elde ediyorum. 
Burada geçirdiğim her gün beni bir öncekinden daha donanımlı hale getiriyor. 

Okuluma tanıtım için gelen görevliler ve okulumdan daha önce Koç Üniversitesi’ne bursiyer olarak 
yerleşen arkadaşlarım sayesinde Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberdar oldum. Karantina 
sürecinde sınav sistemi içinde yer edinmeye çalışırken başvurumu yaptım. Çevrimiçi mülakatların 
ardından bir telefonla bursu kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum. Koç Üniversitesi, 
bursiyerlerine sanattan bilime, siyasetten spora birçok fırsat sunuyor. Koç Üniversitesi öğrencisi 
olmak bana ayrıcalıklı hissettiriyor ve okulumun bakış açıma katkı sağlayacağına inanıyorum. 
Kararsız kaldığım tercih döneminde Anadolu Bursiyerleri Programı, başıma gelen en mükemmel 
şeydi. Hayalleri olan ve kendine inanan arkadaşlarıma önerim, Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
tereddütsüz başvurmalarıdır.

İbrahim Yıldız, Kırklareli  
Makine Mühendisliği Bursiyeri / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

İlayda Deniz İkendiz, Kocaeli       
Sosyoloji / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

İlayda Kesgin, Kars        
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Borusan Kocabıyık Vakfı Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı ile 11. sınıfta bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Programı araştırınca 
büyülendim, “Kesinlikle başvurmalıyım” dedim. Sınav sonucumu öğrenince umutsuzca alternatif 
planlar oluşturmaya başladım ama Anadolu Bursiyerleri Programı bana ışık oldu. Beni sadece 
sınav sonucuma göre değil, her yönümle değerlendirip bursiyer olarak kabul ettiler. Bu sayede 
hayalimdeki mesleği hayal bile edemeyeceğim bir üniversitede okuma imkânı buldum. Bir rüyanın 
içinde gibiyim, bu rüyanın gerçek olduğunu bilmek tarif edilmez bir duygu. İleride kendini her 
yönüyle geliştirmiş donanımlı bir mühendis olmak istiyorum ve okulumun bana bu imkânları 
sonuna kadar sağlayacağını biliyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmak isteyen 
arkadaşlarıma tavsiyem, ne kadar istekli olduklarını göstermeleri.

Bir arkadaşım vasıtasıyla programdan haberdar olduğumda karamsardım. Ülkemiz şartlarını göz 
önünde bulundurduğumuzda hayallerime ulaşabileceğim en sağlam yol, Koç Üniversitesi’nden 
geçiyordu. Koç Üniversitesi’nde okumak ise hoş bir hayal gibiydi. Mülakat için çağırıldığımda, 
“Galiba Koç Üniversitesi öğrencisi oluyorum.” dedim. Kabul aldığımı haber veren telefon geldiğinde 
yaşadığım mutluluğu kelimelere dökemem. Öğrencilerin farklı yeteneklerinin göz ardı edildiği 
ve ezber bilgiyle başarılarının sınandığı günümüzde, Anadolu Bursiyerleri Programı bireylerin 
farklı yeteneklerini de göz önünde bulundurarak eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor ve fark yaratıyor. 
Hayallerimize ulaşmamızda aracı olan tüm bağışçılarımıza ve Koç Üniversitesi’ne ne kadar teşekkür 
etsem az kalır. Umarım ileride ben de bu güzel organizasyonun yapı taşlarından biri olabilirim.

Pandemi döneminde eğitimin uzaktan yapılmaya başlamasının ardından sınav müfredatından 
çıkarılan konular ve eklenen süre benim için dezavantaj oldu. İstediğim sıralamayı elde edemedim. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı duyduğumda öğrencilerin sadece bir sınav sıralamasından daha 
fazlası olarak görülmelerini ve yapmak istedikleri doğrultusunda değerlendirilmeleri durumunu 
gerçekten takdir ettim. Anadolu Bursiyeri olarak seçildiğimi öğrendiğimde ise çok sevindim. 
Bizlerden gerçek bir şeyler bekleniyor olması ve bizlere inanılması çok güzel. Bu programı yürüten 
Koç Üniversitesi’ne ve destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim. Umarım ileride ben 
de başka öğrenciler için bu programa destek olurum. Bursiyer adaylarına tavsiyem, başvurmak 
konusunda tereddüt etmemeleri, Koç Üniversitesi gerçekten çok güzel.

İlhan Akbudak, Diyarbakır       
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Sn. Nihal Akbulut Bursiyeri

İlkim Kayaş, İzmir     
Uluslararası İlişkiler / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

İnci Serra Akyol, İstanbul       
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Karel Bursiyeri
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Arkadaşımın yönlendirmesiyle tanıdığım Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayallerime 
giden yolda bana uzanan bir el, açılan pencere ve yepyeni umutlarla karşılaştım. Koç 
Üniversitesi’nde Türkiye’nin dört bir yanında gelecek adına parlak fikirleri olan öğrencilerle 
tanıştım ve beraber yürüyeceğim dostlar edindim. Bireysel gelişimimi etkileyecek ve toplum 
içinde daha aktif bir rol üstlenmemi sağlayacak birçok kulüp ve etkinlikte yer aldım. Bu sayede 
sadece bölümümde ilerlemek yerine hayatın içinde dinamik bir pozisyon elde ediyorum. 
Programa başvuracaklar, en karamsar anlarında dahi hayatlarını değiştirebilecek dokunuşla 
karşılaşabileceklerini unutmamalılar. Toplumumuzda daha eşit ve adaletli bir eğitim adına Anadolu 
Bursiyerleri Programı bünyesine daha birçok kıymetli bireyin katılması ümidiyle…

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı duyduğumda ciddi anlamda şaşırmış ve inanamamıştım. Çünkü 
öğrenciye bu kadar değer verip ikinci bir şans tanındığına pek şahit olmamıştım. Çok sevdiğim 
arkadaşım Melih sayesinde bu programa başvurma olanağı buldum. Bir sabah telefonum çaldı ve 
kabul edildiğimi öğrendim. İşte o gün mutluluktan ağlamanın ne olduğunu öğrendim. Gözümden 
yaşlar dökülüyor ama bu durum beni mutlu ediyordu. Artık ben de Koç Üniversitesi öğrencisiydim. 
Gerçekten iyi bir mühendis olup bu duyguyu hak eden insanlara yaşatacağıma inanıyorum. 
Aranızda bizler gibi ikinci şansı hak ettiğini düşünen varsa ailemize katılmasından mutluluk 
duyarım. Onca imkânsızlık içinde imkân yaratan, bu çok değerli ailenin bir parçası olmamı 
sağlayan herkese teşekkür ederim.

Hayallerimiz vardır, peşinden koşarken duvarlara çarptığımız ve onlara ulaşma çabasıyla yeni 
yollar aradığımız. Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanışma hikâyem tam olarak böyleydi. Dünyayı 
medyanın gücüyle daha “yaşanılabilir” bir yer yapmak istiyordum. Bunun için iyi bir eğitim şarttı. 
Benim için en imkânsız görünen ama en güzel imkânları sunan okul Koç Üniversitesi’ydi. Koç 
Üniversitesi’nin internet sitesinde Anadolu Bursiyerleri Programı’yla karşılaştığımda hayatım 
değişti. Sosyal hayatımızda neler yaptığımızı da merak eden, imkânsızları imkân eden birileri 
vardı. O gün tanıştığım program, iki yıl sonra hayallerimin okulunda olmamı sağlayan yol oldu. Bu 
satırları okuyan liseli dostum, hayallerimize ulaşmanın birçok yolu vardır. Bu yollardan biri neden 
Anadolu Bursiyerleri Programı olmasın?

İrem Yazıcıoğlu, Kayseri   
Hukuk / 2020 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri  

İsa Koşun, Ankara        
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Türk Traktör Bursiyeri

İsmail Ergün, Balıkesir        
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Hayalim olan İşletme Bölümü’nü iyi bir üniversitede okumam gerektiğini biliyordum. Hedef odaklı 
çalıştım ve alternatifleri değerlendirmeye başladım. Bir süre sonra Anadolu Bursiyerleri Programı 
karşıma çıktı. İşte o zaman, “Koç Üniversitesi’nde olmalıyım.” diye düşündüm. Koç Üniversitesi’ne 
başladığım günden beri hedeflerime adım atmaya başladım. Anadolu Bursiyerleri Programı benim 
için yeniden doğuşu, yeni filizlenmiş bir çiçeği ifade ediyor. Ayrıca bu program, kendimi her zaman 
geliştirmek, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, iş hayatında farklı deneyimler yakalamak ve 
daha nice gelecek hayalleri anlamına geliyor. Anadolu Bursiyeri olmak isteyen arkadaşım, yarınları 
aydınlatabilmek için parlamamız gerek! Kendine güvenmeni ve ışığını serbest bırakmanı tavsiye 
ederim.

Lise yıllarımdan beri Matematik Bölümü’nde okumayı hedeflemiştim. Bunu da hem başarılı 
akademik kadrosuyla hem de sosyal kampüs ortamıyla öne çıkan Koç Üniversitesi’nde yapmak 
istiyordum. Sınavdan beklediğim sonucu alamayınca aklıma rehberlik öğretmenim sayesinde 
tanıştığım Anadolu Bursiyerleri Programı geldi. Son gün, “Başvursam mı, başvurmasam mı?” 
diye düşünürken, “Ne kaybederim ki başvurayım!” dedim ve kendimi bir anda Koç Üniversitesi 
öğrencisi olarak buldum. Koç Üniversitesi pek çok öğrencinin hayalini süsleyen bir okul. Burada 
kaliteli akademik eğitimin yanı sıra, hayat becerilerinizi de geliştirecek eğitimler veriliyor. Hayalleri 
doğrultusunda Koç Üniversitesi’ni hedefleyen öğrencileri Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmaya davet ediyor, kendilerine açılacak büyük bir kapı için ilk adımı atmalarını tavsiye 
ediyorum.

Küçük bir şehir olan Yalova’da doğdum. Çevremdeki insanların fikirleri ve yaşamları genel olarak 
aynıydı, ben ise küçük yaşlardan itibaren kendimi geliştirmeyi, farklı kültürler tanımayı ve insanlık 
yararına ömrümü adamayı planlamıştım. Tüm bunları gerçekleştirebilmek için gerekli imkânları 
Koç Üniversitesi’nin sunabileceğinin farkına vardığımda araştırmalara başladım ve Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nı keşfettim. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ilkesiyle hayata geçirilen bu 
program sayesinde Anadolu Bursiyerlerinin hepimizi gururlandıracak başarılara imza atacağına 
inanıyorum. Geçmişin hayallerim üzerindeki kısıtlamalarından kurtulup geleceğin mimarı 
olacağım bu yolda benim Koç Üniversitesi’ne, Koç Üniversitesi’nin de bana katabileceği çok şey 
olduğuna inanıyorum. Hayallerime giden yolda en önemli basamağa, sağlam adımlarla basmamı 
sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 

İzzet Kesen, Mersin        
İşletme / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Kaan Hepdurak, İzmir      
Matematik / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Ledeyna Beril Altınel, Yalova       
Tıp / 2020 ADEV Bursiyeri



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2020 Girişli Bursiyerlerimiz

68

Koç Üniversitesi; vizyonuyla, eğitim kalitesiyle, sosyal donanımıyla liseye başladıktan itibaren tek 
hayalimdi. Bunun hayal olarak kalacağını düşünüyordum. Ta ki arkadaşımla Koç Üniversitesi’ne 
yaptığımız gezide Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberdar olana kadar. Koç Üniversitesi’nde 
olmak istediğim kişi olabileceğimi biliyordum. Bu program, bu hedefime adım atmamı sağladı. 
Mülakat sürecinde bile çok değerli bilgiler öğrenip çok değerli hocalarla tanışabilme imkânı 
yakaladım. Anadolu Bursiyeri olduğum günden bu yana harika arkadaşlar ediniyor, üst düzey bir 
eğitim alıyorum. Koç Üniversitesi’nin yakmış olduğu eğitimde fırsat eşitliği meşalesini taşımak en 
büyük amaçlarımdan biri. Kendinden emin, hedefleri olan, sorumluluk bilincine sahip her Anadolu 
gencine tavsiyem Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurması.

Üniversiteleri araştırırken tesadüfen hayalimdeki üniversitenin Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 
öğrendim ve büyük bir heyecan duydum. Ocak ayından itibaren başvurumu oluşturmaya 
başladım. Programa kabul edildiğimi öğrendiğim an yaşadığım sevinç ve mutluluk tarif edilemez. 
Hayallerinizin peşinden koşacaksanız Anadolu Bursiyerleri Programı bu yolda sizin büyük bir 
destekçiniz olacaktır. Bu programa bağış yaparak eğitimde fırsat eşitliğine büyük bir katkı sağlayan 
değerli bağışçılarımız, ben ve arkadaşlarım dünyaya etki edebilecek konuma geleceğiz. Bu konuma 
gelmemizde etkisi olan sizler her zaman aklımızda müstesna bir yere sahip olacak ve yaptığınız 
yardım ile değiştirdiğiniz hayatların hikâyelerini işiteceksiniz.

Kısıtlı imkânlara rağmen iyi bir sıralama elde etmiş fakat Koç Üniversitesi’ni tam burslu 
kazanamayan öğrenciler için düşünülmüş Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencilerin 
hayallerine adım atmalarına olanak sağlıyor. Bu programı hocalarımdan duymuştum. Koç 
Üniversitesi’nin böyle bir imkân sunması hayallerime adım atmak için biçilmiş kaftandı. Koç 
Üniversitesi’nde okumak çok büyük bir ayrıcalıkken çok güzel fırsatların ve ayrıcalıkların olduğu 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edilmek beni çok mutlu etmişti. Gelecekte ülkemize 
ve dünyaya katkı sunacak projelerde çalışma hayalimin ilk adımını bu vesileyle atmış oldum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmayı düşünen arkadaşlarıma, böyle bir fırsatı kesinlikle 
kaçırmamalarını öneriyorum.

Lorin Tutci, Diyarbakır    
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Mehmet Ali Demir, Gaziantep       
Uluslararası İlişkiler / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Mehmet Emin Akçin, Malatya       
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Yarış misali hazırlandığımız sınavlarda her şeyin sadece sorulardan ibaret olmaması gerekiyor. 
Anadolu Bursiyerleri Programı bu etkeni azaltabilen, hem sosyal hem akademik anlamda kendini 
geliştiren öğrencilere fırsat tanıyan ayrıcalıklı bir program. Aday öğrencilere okullarında aktif birer 
öğrenci olmalarını ve kendilerine sınır koymamalarını öneririm. Koç Üniversitesi öğrencisi olmanın 
verdiği mutluluk tarif edilemez. Üniversiteyi kazandığım andan itibaren kendini sürekli geliştiren, 
ilerleyen bir öğrenci olmaya çalıştım. İleride pek çok alanda bilgi sahibi, başarılı bir şekilde 
mesleğini yürüten iyi bir hukukçu olmanın yanı sıra, iyi bir birey olmak istiyorum. Programın kilit 
noktası bağışçılarımızdır. İleride bu programın bir bağışçısı olmayı çok isterim.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı aynı liseden mezun olduğum büyüklerim sayesinde öğrendim. 
Bu program ve Koç Üniversitesi hakkında detaylı bilgi edindim. Koç Üniversitesi’nde öğrencilerin 
yetenekleri ve ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri öğretim yöntemleri ve eğitim fırsatları 
bulunuyor. Ben de bu olanaklardan yararlanmak için programa başvurmaya karar verdim. 
Şimdilerde bir Anadolu Bursiyeri olarak hedeflerime daha yakın olmanın hissettirdiği mutluluğu 
yaşıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı, nitelikli eğitimi ve birçok olanağı başarılı öğrencilere 
ulaştırıyor. Bu programın giderek büyümesini ve Anadolu’daki birçok gencin benimle aynı 
mutluluğu yaşamasını ümit ediyorum. Bana ve arkadaşlarıma bu imkânı sağladıkları Koç 
Üniversitesi’ne ve bağışçılarımıza çok teşekkür ederim. 

Meslek hayatından bir önceki aşama olan üniversite hayatı için birkaç saat içinde başlayıp biten 
bir sınava gireriz. Bazıları istedikleri sonucu alıp istedikleri üniversiteye giderken bazı insanlar o 
birkaç saatlik zaman dilimindeki motivasyon eksikliği veya başka bir nedenden dolayı emeğinin 
karşılığını alamaz. İşte tam bu sırada Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı devreye 
girer ve o emeklerin boşa gitmediğini söyler. Rehber öğretmenimin önerisiyle bu programa 
başvurdum ve seçildiğimde çok mutlu oldum. Çünkü herkesin hayallerini süsleyen ve her açıdan 
kendini geliştirebileceğim bir üniversitede okuyacaktım. Siz de Koç Üniversitesi’nin imkânlarından 
yararlanmak istiyorsanız Anadolu Bursiyerleri Programı’na mutlaka başvurmalısınız. Umarım bu 
program hızlı bir şekilde daha da büyür.

Mehmet Keskin, Aydın        
Hukuk / 2020 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri

Mehmet Kurt, Bayburt       
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Mehmet Özdaş, Adıyaman       
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’yla ablam sayesinde tanıştım. Her zaman sosyal, aktif bir öğrenci 
olmam sayesinde Türkiye’nin en iyi okuluna giriş bileti kazandım. Hayatımı değiştiren bu program, 
bana verilmiş en güzel hediye. Koç Üniversitesi’nin üst düzey eğitimi sayesinde gelecekte aydınlık 
günlerin öncüleri olacağımıza inancım tam. Bizler küçük imkânlarla büyük şeyler başarmış 
gençleriz. Şimdi tüm imkânlar bizim elimizde. Sen de bizden biri olmak istiyorsan durma, dene 
şansını! Keşfedilmeyi bekleyen, “Ben de varım!” diyen her gencin hayallerine umut, geleceğine ışık 
oldukları; elinden tutup, “Yürü, biz seninleyiz.” dedikleri için, rektörümüze, program ekibine ve tüm 
bağışçılarımıza çok teşekkür ederim.

Lise sondayken kazanmak istediğim okulu düşünürken hayalini kurmaktan bile çekindiğim Koç 
Üniversitesi’ne Anadolu Bursiyerleri Programı’yla kabul edildiğimi öğrendiğim zaman yaşadığım 
mutluluk benim için tarif edilemez. Koç Üniversitesi’nde okumanın, hayatımın dönüm noktası 
olacağına inanıyorum çünkü Koç Üniversitesi özgür düşünce ortamı, yeni fikirleri destekleyen 
yapısı ve sunduğu olanaklarla hayallerimi gerçeğe dönüştürüp eksiksiz yaşayabileceğim bir dünya. 
Bu dünyada her geçen gün yeni şeyler keşfedip kendimi her alanda geliştirmenin mutluluğunu 
yaşıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’yla eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Koç 
Üniversitesi’ne ve tüm bağışçılarımıza, bize hayallerimizi gerçekleştirme fırsatı verdikleri için çok 
teşekkür ediyorum.

Hayatta sizler için sunulan fırsatların her zaman peşinden gitmelisiniz. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla lisedeyken, geçmiş dönemlerde okulumuzdan bu programa katılan bursiyerler 
aracılığıyla tanıştım ve başvurumu yaptım. Sınav sonucumla hedeflerime ulaşamayacağımı 
düşünüyordum. Öğrencileri yenilikçi bir sistemle değerlendiren bu program sayesinde 
hedeflerime ulaşabildim. Koç Üniversitesi’nde sunulan sayısız imkânla disiplinlerarası bir eğitim 
alabiliyorum. Ayrıca sosyal imkânlardan yararlanıyor, kendimi rahat bir şekilde geliştiriyorum. 
Koç Üniversitesi’nde okumak size hayal gibi geliyor olabilir ancak bu programın sağladığı fırsatlar 
sayesinde bu hayallerinizi gerçekleştirmeniz için engel yok. Temennim, programın tıpkı bana 
ulaştığı gibi Anadolu’da fırsat eşitsizliği yaşayan tüm öğrencilere ulaşması.

Melek Gençel, Tekirdağ     
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Melih Arslan, Eskişehir        
Endüstri Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Melih Fırat Şen, Bitlis        
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Üniversiteyle ilgili kaygılarım başladığında kendim için en iyi üniversiteyi aramaya başlamıştım. 
İstediğim üniversite hem ulusal hem de uluslararası anlamda çok bilinir ve yetkin olmalıydı. 
Çok araştırdım ve Koç Üniversitesi’ni kafama koydum. Ben bunları düşünürken okulumdan Koç 
Üniversitesi’ne Anadolu Bursiyerleri Programı’yla giden bir arkadaşım gelip bu programı bize 
anlattı. Hem Koç Üniversitesi’nde okuyacaktım hem de bana birçok imkân sağlanacaktı. Bu, 
aklımın bir köşesine yer etti ve zamanı geldiğinde başvurumu yaptım. Artık ben de bir Anadolu 
Bursiyeriyim! Koç Üniversitesi’ni hedeflemekle ne kadar doğru bir şey yaptığımı her geçen gün 
daha iyi anlıyorum. Tüm arkadaşlarıma Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmalarını tavsiye 
ediyorum. Hayallerimizi gerçekleştirdikleri için tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum.

Tüm detayların ince ince düşünüldüğünü sonuna kadar hissettiğim Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nı rehber öğretmenim ve okulumuzdan mezun olan öğrenciler sayesinde öğrendim. 
İlk duyduğumda şaşkınlık ve hayranlık içinde birçok soru sorduğumu hatırlıyorum. Zamanı 
geldiğinde hemen başvurumu yaptım. Sınavdan sonra, uzun zamandır istediğim Koç Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nde tam burslu okumak için sıralamamın yeterli olmadığını gördüm. 
Biraz üzgün ve umutsuz olduğum bir zamanda aldığım e-posta bir anda hayallerimi canlandırdı. 
Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi’nde okuyacaktım. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’ndaki herkesin bir aile olduğunu hissediyorum. Bu programın çok düşünceli 
bir ekip çalışması olduğunu bilmek bana her zaman güven veriyor.

Hayalim, bilime katkı sağlayan bir araştırmacı ve hastalarını en iyi şekilde tedavi edecek bir doktor 
olmaktı. Bu hayalime en iyi şekilde ulaşabileceğim yer ise Koç Üniversitesi’ydi. Hem verdiği tıp 
eğitimiyle hem de öğrencilerine araştırma yapmaları için sağladığı desteklerle, “İyi ki buradayım!” 
dedirten bir üniversitede okuyorum. Eğitiminin bana akademik olarak kattıklarının yanı sıra, 
kulüplerle, seminerlerle, etkinliklerle kendimi sosyal açıdan da geliştirebiliyor; değişik bakış açıları 
kazanabiliyorum. Hatta şimdiden asistanlık yapmaya başladım. Umarım Anadolu Bursiyerleri 
Programı daha pek çok kişinin hedeflerine ulaşması için güzel bir aracı olur. Büyük hedefleri olan 
ve hayallerinin peşinden gitmeyi seven herkese bu programa başvurmalarını öneriyorum.

Melih Köksal, Tekirdağ        
Tıp / 2020 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Melike İnce, Manisa        
Makine Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Melike Kocahasan, Bursa       
Tıp / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 
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Sınava hazırlık sürecim inişli çıkışlı, farklı fikirler ve yeniliklerle doluydu. Sene içinde düzenli ders 
çalışırken spor da yapıyordum, motivasyonum yüksekti ama istediğim bölüm için etrafımdan 
yeterli desteği göremiyordum. Çevremin benim hakkımda hükümleri vardı, kendi istekleri olsun 
istiyorlardı. Tam bu sırada arkadaşım sayesinde, bana kim olduğumu soran, fikrime önem veren, 
isteklerim için imkân sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. Koç Üniversitesi sportif 
başarılarıma da önem verdi. Düşmesin diye başkalarının bağcıklarını bağlamaktan vazgeçin. 
Önemli olan yapmak istedikleriniz ve sizsiniz. Kendinize, “Ben neler öğrenmek istiyorum, 
kendime daha neler katabilirim?” diye sorun. Bu soruya cevap verdiğiniz gün Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurmaktan asla çekinmeyin.

Ya yapamazsam ya sonucunda çok üzülürsem, diye büyük hayaller kurmaktan korkardım. Koç 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi de bu hayallerden biriydi; korkulu ve tutkulu olduğum bir hayal. Lise 
sondayken haberdar olduğum Anadolu Bursiyerleri Programı, bir soruyu kaçırmanın bile hayalleri, 
umutları tükettiği bir sınav sisteminde en önemli şeyin sınav olmadığını gösteriyor, birçok gence 
ışık tutuyor. Hayatımda büyük bir yer kaplayan Anadolu Bursiyerleri ailesinin üyelerinden biriyim. 
Uzaktan eğitim sürecinde bilgilendirici seminerlere katılıyor, ilgi alanlarıma uygun birçok kulüpte 
yer alıyorum. Her gün, “İyi ki Koç Üniversitesi öğrencisiyim, iyi ki Anadolu Bursiyeriyim.” diyorum. 
Kendimi çok geliştirip bu okuldan mezun olunca ben de hayalleri olan öğrencilerin elinden 
tutmak, umutlarını yeşertmek istiyorum.

Koç Üniversitesi’nde okumak çocukluk hayalimdi. Eğitimim boyunca birçok fırsat eşitsizliğine 
rağmen Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde üniversite sınavından aslan payını aldım. Eğitime 
başladığım günden beri Koç Üniversitesi’nde bana çok fazla değer verildiğini hissediyorum. Biz 
gençler için yapılan bu fedakârlığın farkındayım ve bunun hakkını vereceğim. 7 yaşımdan beri 
süren hekim olma hevesini tutkuya çeviren biyoloji öğretmenim Nurşen Yaman’a, Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na başvurmamı sağlayan ve hiçbir zaman desteğini esirgemeyen tarih 
öğretmenim Gülnaz Karanlık’a, emeği geçen ama sayıca çok oldukları için isimlerini yazamadığım 
tüm öğretmenlerime ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Melike Nur Kampus, Balıkesir      
Endüstri Mühendisliği / 2020 Ata Holding Bursiyeri

Melisa Polater, Antalya        
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Mert Sabıroğlu, Hatay        
Tıp / 2020 GEBKİM Bursiyeri  
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Her zaman hayallerimin peşinden gitmek, sadece bir diplomayla mezun olmak yerine kendime 
gerçekten bir şeyler kazandırmak istedim. Koç Üniversitesi’nde okumaya başladığım günden bu 
yana fark ediyorum ki hayallerimi gerçekleştirebilmem için bana her türlü desteği sağlayabilecek 
tek yer burası. Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ilk öğrendiğimde, “Bunun için yeterli değilim.” 
diye düşünmüştüm ama yanıldığımı anlıyorum. Şimdi yetersiz olduğumu düşündüğüm her 
alanda kendimi geliştirmek için bana tüm imkânları sağlayan, hayal ettiğim okuldayım. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, hayallerinin peşinden gitmek isteyen başarılı öğrenciler için bir fırsat 
yaratıyor ve kaliteli eğitim almamız için tüm imkânları sunuyor. Bu güzel programın varlığını 
sürdürebilmesini sağlayan Koç Üniversitesi’ne ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim. 

Sınava çalışırken bir video sayesinde tanıştığım Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ilk öğrendiğimde, 
hayatıma yön vereceğini hiç düşünmemiştim. Okulumla Koç Üniversitesi’ni gezmeye geldiğimde 
bu okulda okumam gerektiğini düşünmeye başladım. Artık sınava Koç Üniversitesi’ni kazanmak 
için çalışıyordum, bir yandan da Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmuştum. Sınav sonucum 
istediğim gibi gelmeyince hayallerim suya düştü diye üzülürken Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
kabul edildiğimi öğrendim. O günden bugüne içimdeki heyecan katlanarak büyüdü. Bu program 
sayesinde hedeflerime koşar adımlarla ilerlemeye başladım. Bir kıvılcım olarak girdiğim ve alev 
olup devam edeceğim bu yolda içimdeki bu gururu her zaman taşıyacağıma eminim. Benim gibi 
bu yolda ilerlemek isteyen arkadaşlarıma tavsiyem sonuna kadar çabalamaları.

Okulumuzdan Anadolu Bursiyerleri Programı’yla Koç Üniversitesi’ni kazanan arkadaşlarım 
sayesinde bu programdan haberdar oldum. İçeriğini araştırmaya başladığım andan itibaren 
programa hayran kaldım. Bu ailenin bir üyesi olabilmek için hemen başvurumu yaptım. Kabul 
aldığım günden bu yana Anadolu Bursiyeri olmanın avantajlarını her alanda hissettim. İleride bu 
gibi programların diğer kurumlara da aktarımı konusunda çalışmak gibi bir hayalim var. Bu sayede 
bir insanın hayatına dokunup olumlu yönde değiştirebiliriz. Anadolu Bursiyeri seçim sürecinde 
bu programa dahil olmak isteyen herkesin sabırlı olması ve hiçbir zaman heyecanını yitirmemesi 
gerektiği inancındayım. Umuyorum ileride bu tür programlar daha da yaygınlaşır.

Meryem Semanur Saraç, Gümüşhane      
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Metehan Yaka, Bartın        
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Işıklar İnşaat Bursiyeri

Muhammed Aytoğan, Malatya       
İşletme / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, tek çıkış yolunun bir sınav başarısı olduğu algısını yıkıyor. 
Öğrencileri kalıp ders bilgilerine göre değil, kendileri oldukları için değerlendiriyor. Koç Üniversitesi, 
kendinizi her açıdan geliştirebileceğiniz bir okul. Onlarca kulübü, sosyal aktiviteleri ve akademik 
kadrosuyla her açıdan çok değerli. Stresli sınav sürecimde bana farklı bir çıkış yolu sunan Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın değerini gerçekten anlamış olan ve Koç Üniversitesi’nde okumayı hayal 
eden her gencin vakit kaybetmeden başvurusunu yapmasını öneriyorum. Fırsat eşitliği sağlayan 
bu programa seçilmemde etkisi olan tüm öğretmenlerime ve eğitim hayatım boyunca yanımda 
olacak olan bağışçıma minnettarım. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla rehber öğretmenim vasıtasıyla tanıştım. Koç Üniversitesi, bana iyi 
bir eğitim imkânı sunmanın yanında, güzel bir aile oldu. Kişisel gelişim programları, eğitici kulüpler 
ve daha nice faaliyetlerle tanıştım. Geleceğimi aydınlatmak için Koç Üniversitesi’nin bana sunduğu 
imkânları kullanıp iyi bir mühendis olarak insanlığa fayda sağlayacak çalışmalar yapmak istiyorum. 
Bu programa katılmak isteyen arkadaşlarıma, “Hedefiniz olsun; azmetmekten ve çalışmaktan asla 
vazgeçmeyin! Siz isteyin ki hayat size onu versin.” diyorum. Koç Üniversitesi’nde okumam için 
bana bu olanağı sağlayan bağışçıma ve bu programa destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür 
ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız!

Çorlu’da başlayan eğitim hayatıma Kabataş Erkek Lisesi’nde devam ettim. 14 yaşında ailemden 
ayrılarak yatılı kaldığım, ikinci evim dediğim okulum sayesinde ders başarısının yanı sıra, kendimi 
her alanda geliştirebileceğim fırsatlara sahip oldum. Bu süreçte katıldığım etkinlikler ve edindiğim 
tecrübeler yeni evime yani Koç Üniversitesi’ne kabul edilmemi sağladı. Öğrencileri sadece sınavda 
aldıkları sıralamayla değerlendirmek yerine, onların ideallerine de kulak veren, farklı alanlarda 
kendini geliştirmiş öğrencileri arayan Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayalime kavuştum. 
Üstümüzdeki sorumluluğu hissediyor, ideallerimi gerçekleştirip bu emeğin karşılığını vermek 
istiyorum. Gelecek senelerde ailemize katılmak isteyen Anadolu Bursiyeri adaylarının hayallerinin 
peşinden koşmaya devam etmelerini diliyorum.

Murat Tosun, Kırklareli      
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Mustafa Aksu, Kars        
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Mustafa Berk Yavaş, Tekirdağ 
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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9. sınıftayken üniversiteye dair planlarım ve hedeflerim vardı. Koç Üniversitesi’nin tıp alanında ne 
kadar iyi bir okul olduğunu biliyordum yani hedefim en başından belliydi. 11. sınıftayken okulumun 
Koç Üniversitesi’ne düzenlediği gezide Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberim oldu ve 12. 
sınıfa gelince başvurumu yaptım. Sürecin sonunda hayallerim gerçek oldu. Bence bu programın 
en önemli motivasyonu, bursiyer adayının geleceğe dair hedeflerinin olması. Kendime yüklediğim 
misyonlar var: Bunların en önemlisi araştırmacı bir beyin cerrahı olmak. Bu konudaki en büyük 
destekçimin Koç Üniversitesi olacağını bilmek bana şanslı hissettiriyor. Kendini tanımış, geleceğe 
dair hedefleri olan ve imkânı olmayan her genç bu programa başvurmalı.

Sınav sonucumu öğrendiğimde hayallerim hiç gerçekleşmemek üzere kayboldu sandım. Ta ki 
Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan kabul alana dek. İşte bu yüzden Anadolu Bursiyeri olarak Koç 
Üniversitesi’nde okumaya, “mucize” demeyi tercih ediyorum. Bağışçımın dokunuşuyla geleceğim 
yön değiştirdi. Sadece benim değil, yüzlerce arkadaşımın durumu böyle. Koç Üniversitesi’nde 
okumak çok özel bir deneyim, size neredeyse her kapıyı açıyorlar. Ben de bu kapılardan en iyi 
şekilde yararlanıp akademik ve sosyal anlamda sınırlarımı zorlamak istiyorum. Bu programın 
giderek büyüdüğünü ve bu kadar ilgi gördüğünü görmek içimdeki umudu besliyor. Fırsat 
eşitsizliğinin arttığı ve umutların azaldığı şu günlerde geleceğimize dair bir umut ışığı yakan 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmamak büyük hata olacaktır.

Anadolu Bursiyerleri Programı kataloğunu inceleyip şartlara uygun olduğumu düşünerek 
başvurumu yapmıştım. Sonuçlar açıklandıktan sonra aldığım telefonla Koç Üniversitesi ailesine 
dahil olma sürecim başladı. Anadolu Bursiyeri olmak, büyük bir sorumluluk ve hayatımda 
yakalayabileceğim ender şanslardan biri. Koç Üniversitesi’nde okumak, herkesin hayaliyken benim 
gerçeğim oldu. Hedefim, iyi bir doktorun tüm normlarını bünyemde toplamak ve ülkemiz için 
yararlı çalışmalar yapmak. Anadolu Bursiyeri olmak isteyen arkadaşlara şunları söyleyebilirim: 
Disiplinli ve özverili olduktan sonra açamayacağınız kapı yoktur. Anadolu Bursiyerleri Programı, 
nice kıvılcımı ateşe çevirmiş bir program. Bağışçılarımızın ileride bizi çok güzel yerlerde 
göreceklerine eminim.

Mustafa Emir Sivrikaya, Bursa       
Tıp / 2020 ADEV Bursiyeri

Mustafa Er, Manisa        
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Mustafa Eray Buldur, İzmir       
Tıp / 2020 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Okulumda her yıl üniversiteye hazırlanan çoğu öğrencinin ilgisini çekmesi ve hayallerinde yer 
edinmesi Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan kolayca haberdar olmamı sağladı. Koç Üniversitesi 
öğrencisi olmayı fazlasıyla hayal eden biri olarak başvurumu tamamladım ve hayalim gerçek 
oldu. Koç Üniversitesi’ne başladığım günden beri ilgi alanımda olan kulüplere katıldım. Gelecekte 
eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı hedef haline getirmenin yanında, ülkemizin ve 
hatta dünyamızın başka sorunları için de canla başla çalışmayı hedefliyorum. İyiliği, dayanışma ve 
yardımlaşma ruhunu yaşatmaya çalışan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim. İyiliği ve güzelliği 
yaşatmaya çalışan her gencin bu programda bir yerinin olduğunu düşünüyorum, yeter ki 
kendilerine güvensinler.

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurduktan sonra sınav heyecanının yanına tatlı bir heyecan 
daha katılmıştı. Sınavım istediğim gibi geçse de sıralamam Koç Üniversitesi’ne yerleşmeme 
yetmedi. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyen Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haber 
beklemeye başladım. Ön eleme ve mülakat bittikten sonra bursiyer olduğumu öğrendim. Sanırım 
hayatımın en heyecanlı dakikalarıydı. Anadolu Bursiyeri olmak, hak ettiğim eğitim ve öğretimi en 
güzel şekilde alacağımı ve hayallerime daha çabuk ulaşacağımı ifade ediyor. Gelecekte alanımın 
en iyisi olmak ve fikirlerimi uygulamaya geçirebileceğim bir şirket kurmak istiyorum. Bana verilen 
şansı en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapacağım. Anadolu Bursiyeri olmak 
isteyen arkadaşlara, başvurularında dürüst ve şeffaf olmalarını tavsiye ederim. 

Eğitimde fırsat eşitliği için yola çıkan Anadolu Bursiyerleri Programı’yla lisemizin Koç 
Üniversitesi’ne yaptığı gezide tanıştım. Sadece sınavda verdiğimiz cevaplara değil, kim 
olduğumuzu tanımlayan diğer özelliklerimize de değer vererek, bizi gerçekten tanıyarak böyle bir 
imkân sunulması çok hoşuma gitmişti. O gün bu program bir umut ışığı olarak zihnime kazındı. 
Şimdi Anadolu Bursiyerleri ailesinin bir parçası olduğumu söylemekten mutluluk duyuyorum. 
Çünkü üniversite, hayatımızdaki önemli duraklardan biri; yönümüzü çevirip bundan sonra 
ilerleyeceğimiz uzunca yolu belirlediğimiz yer. Bu yola çıkmadan önce kendimize yeni özellikler 
ekleyebileceğimiz, eksik yanlarımızı geliştirebileceğimiz, kendimizi keşfedebileceğimiz bir çevreye 
ihtiyacımız var. Koç Üniversitesi, öğrenci odaklı olmasıyla bize birçok fırsat sunarak bu çevreyi 
oluşturuyor.

Mustafa Kemal Karaağaç, Ankara     
Ekonomi / 2020 İş Bankası Bursiyeri

Mustafa Öztoprak, Kilis       
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Arçelik Bursiyeri

Mustafa Tunç, Tekirdağ  
Endüstri Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 
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Ankara’ya göç etmiş Doğulu bir ailenin üçüncü çocuğuyum. Memleketimdeki yaşıtlarım birer 
birer okuldan alınıp evlendirilirken ben okumak için canla başla çalışıyordum. Lisedeyken 
hayatın test kitaplarından ibaret olmadığını anladım ve daha iyi bir dünya için sosyal etkinliklere 
katılmaya, etkinlikler düzenlemeye başladım. Rehberlik öğretmenim Hasibe Bulut’tan öğrendiğim 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla Koç Üniversitesi’nde okuyabilmeyi hayal ettim ve programın 
tüm destekçileri sayesinde başardım. Hedeflerim arasında, adaletin cübbesini giymek ve Doğu 
illerindeki okutulmayan kız çocuklarına umut ışığı olmak var. Onlar ev işi yapmak, evlendirilmek ve 
erkek çocuk doğurmak zorunda oldukları hayatı kendileri seçmedi. Ben onlara ikinci bir seçenek 
sunmak istiyorum. Bunun için sonuna kadar savaşacağım.

Beni bugünlere getiren, kendimi ve dünyayı önemli ölçüde tanıdığım Ankara Atatürk Anadolu 
Lisesi maceramın bir parçası olan İstanbul gezisiyle Koç Üniversitesi’ni tanıma şansı buldum. Dün 
gibi hatırlıyorum o günü; okulun ve oradaki o farklı atmosferin etkisinde kalmamak imkânsızdı. 
Sadece bir hayal gibi gelse de bir yanım, “Bir bakmışım Koç Üniversitesi öğrencisi olmuşum.” 
diyordu. Hayata karşı oluşturduğum disiplin ve bilime bağlılığımla böylesine imkân dolu bir okulda 
hedeflerime ulaşabilirdim. Tam da en umutsuz olduğum o anda bana bir şans sunuldu. İşte benim 
Anadolu Bursiyerleri Programı maceram böyle başladı. Daha yolun başındayken bile geleceğime 
katkısını kolaylıkla görebiliyorum.

“En iyi yatırım, insana yapılan yatırımdır.” ilkesiyle yola çıkan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
bir parçası olduğum için çok gururluyum. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan bu program, birçok 
öğrenciye umut ışığı oluyor. Koç Üniversitesi’ne başladığım günden bu yana kendime ve 
yapabileceklerime olan güvenim katbekat arttı. Bu okulda eğitim alırken geleceğe hazırlanmakla 
kalmayıp o geleceğe yön veren bir birey olacağıma inanıyorum. Bursiyer adaylarına şunları 
söylemek istiyorum: Belirlediğiniz hedeften şaşmayın ve sahip olduğunuz vizyonunuzu geliştirin. 
Neleri bilmediğinizi fark edip onları da görebilmek, anlamak adına çıktığınız kendinizi keşfetme 
yolculuğunuzda sizlere başarılar diliyorum. Bu fırsatın olabildiğince çok öğrenciye ulaşması 
temennisiyle…

Necla Kesmik, Ankara       
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Neslihan Aydoğan, Kahramanmaraş      
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Arçelik

Nida Çığır, Konya        
Ekonomi / 2020 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri
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Lise hayatımı kendine uygun mesleği belirleyemeyen bir öğrenci olarak geçirdim. İlgimi çeken 
alanlar çok farklıydı. Sadece biriyle hayatımı belirlemek, buna karar verebilmek zorlayıcıydı. 
10. sınıftayken, bir akşam etüdünde Anadolu Bursiyerleri Programı kataloğunu gördüm. Koç 
Üniversitesi’nin disiplinler arasına bir duvar örmeyen ve öğrencisinin sosyal gelişimine önem veren 
bir okul olduğunu öğrendim. Büyük bir heyecanla başvurumu yaptım. Hedeflediğim sıralamaya 
ulaşamasam da Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayallerimi gerçekleştirebileceğim 
yerdeyim. Güzel, güneşli günlere koşmamı sağlayan okuluma, bağışçılarımıza, bana her zaman 
destek olan aileme ve rehberlik öğretmenim ile lise müdürüme gönülden minnettarım.

Anadolu Bursiyerleri Programı, ülkemizdeki eğitim sisteminin açığını kapatarak öğrencilerin 
potansiyellerini, hayallerini, geleceklerini yitip gitmekten kurtarıyor. Ben de bu öğrencilerden 
biriyim. Sınav sonrasında, beslediğim tüm umutları yitirmişken şimdi Koç Üniversitesi öğrencisiyim. 
İçinde bulunduğumuz süreçten dolayı Koç Üniversitesi’ndeki hayatıma kampüsten uzakta 
başlasam da almaya başladığım eğitimin beni dünyaya açacağını, sunulan binlerce imkânla 
hayallerimin çok ötesine geçeceğimi şimdiden görebiliyorum. Herhangi bir nedenle başvurmaya 
çekinen biriysen lütfen şunu unutma, bu program sayesinde sınavda kaybettiğim hayallerimi 
geri aldım. Hiç umudum yokken programa dahil oldum, şimdi sınırlarımı bulup genişletmek için 
buradayım. Bizi sistemin çarkları arasından kurtaran herkese müteşekkirim.

Küçüklüğümden beri bize dayatılan mesleklerden sıyrılıp potansiyelimi açığa çıkarabileceğim 
bir kariyerin hayalini kurarak çalıştım. Sınava hazırlanırken okulumun rehberlik servisi sayesinde 
haberdar olduğum Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurdum. Bu program, tüm yaşamınızı 
birkaç saatlik sınavda içlerini karaladığınız dairelerin belirlediği sisteme karşı çıkıyor ve sizi var 
olduğunuz günler boyunca kendinize kattıklarınızla değerlendiriyor, sonrasında hep yanınızda olup 
büyük kapıları gururla açmanızı sağlıyor. Bana yıllardır hayalini kurduğum bölüm ile hayallerime 
dahi sığdıramadığım bu güzel üniversitede olma imkânı sunan ve tüm talihsizliklere rağmen 
umutlarınızı yeşertmek için sizi de bekleyen bu programın parçası olmaktan gurur ve mutluluk 
duyuyorum.

Nihal Sıla Çırak, Manisa      
Uluslararası İlişkiler / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Nisanur Şahin, Amasya       
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 Silverline Bursiyeri

Nur Eraydın, Kocaeli    
Endüstri Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Bir yandan salgın bir yandan da sınava hazırlanmanın verdiği yorgunluk nedeniyle sonucum 
beklediğim gibi gelmedi. Yapacağım tercihleri kara kara düşünürken hayatım bir telefonla 
değişmeye başladı. Öğretmenlerimin tavsiyesiyle başvurduğum Anadolu Bursiyerleri Programı, bir 
anda bana umut oldu, elimden tuttu. Koç Üniversitesi’nde hem akademik hem de kültürel olarak 
gelişmeye, güzel arkadaşlıklar kurmaya başladım bile. Bizleri fırsat eşitsizliğinden kurtaran bu 
program neden senin de kurtarıcın olmasın? Yapman gereken sadece şansını denemek. Sonrasında 
sen de sana her zaman destek çıkan, doğru yolu gösteren Koç Üniversitesi’nin öğrencisi olabilirsin.

En büyük hayalim, nitelikli bir hukukçu olmaktı. Bu doğrultuda lise öğrenimim boyunca birçok 
sosyal ve bilimsel faaliyetin içinde yer aldım. Her zaman yeni bilgiler öğrenmeye, araştırma 
yapmaya odaklandım. Koç Üniversitesi’nin, araştırmaya ve öğrenmeye verdiği değerle hem 
ülkemizde hem de uluslararası arenada kendini ispat etmiş bir okul olarak hedeflerime ulaşmam 
için köprü olacağını fark ettim. Ayrıca beni sadece nitelikli bir hukukçu değil, nitelikli bir insan 
yapacağına inanıyordum. Üniversite sınavında istediğim başarıyı elde edemesem de Anadolu 
Bursiyeri olarak Koç Üniversiteli olmaya hak kazandım. Ülkemizin geleceği olan gençleri 
destekleyen tüm bağışçılarımıza ve Koç Üniversitesi’ne minnettarım. 

Farklı alanlarda kendini geliştirmeye çalışan bir öğrenciydim, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
ise lisans için öncelikli hedefimdi. Okuduğum lise aracılığıyla tanıştığım Anadolu Bursiyerleri 
Programı, bu hedefime ulaşmamı sağlayacak iki alternatiften biriydi. Ben ikisini de denemeye karar 
vermiştim, böylece programa başvurdum. Sınav sonrasında, az bir farkla hedefimi kaçırdığımı 
öğrenince üzülmüştüm, tam o dönemde Anadolu Bursiyerleri Programı bana ikinci bir şans verdi. 
Yetkin ve topluma yararlı bir hukukçu olma hedefime, üniversitemin sunduğu geniş akademik 
imkânlarla ulaşacağıma inanıyorum. Aynı zamanda, ilgi alanlarıma hitap eden kulüplere üye olarak 
kendimi farklı alanlarda geliştirmeye devam ediyorum. Bize destek olan bağışçılarımıza teşekkür 
ediyor, bu vesileyle potansiyel bağışçıları bu değerli programa katkı sunmaya davet ediyorum.

Nurican Özcan, Tekirdağ       
Endüstri Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Oğuzhan Açıkgöz, Kayseri      
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Özge Efeyurtlu, Balıkesir    
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Sınava hazırlandığım süreçte sık sık görüştüğüm rehberlik öğretmenim Özkan Güven sayesinde 
tanıştım Anadolu Bursiyerleri Programı’yla. Kabul edileceğime pek ihtimal vermeyerek yine de 
başvurdum. Anadolu Bursiyeri olduğumu öğrendiğimde tarifi imkânsız bir mutluluk yaşadım. 
Koç Üniversitesi’nin bir üyesi olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın bir öğrencide gerçekten aradığı kriterler sadece başarı ve azimmiş. Bize sunulan 
imkân ve fırsatların gerek eğitim hayatımda gerekse sosyal hayatımda büyük bir fark yaratacağını 
düşünüyorum. Bu programa başvuracak arkadaşlarıma verebileceğim tavsiye şudur: Çok çalışın 
ve her zaman kendiniz olun. Bu programın devam etmesini sağlayan tüm bağışçılarımıza tüm 
içtenliğimle teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayatımın gidişatını önemli ölçüde değiştirdi. Hele ki tercih 
döneminde, “Acaba nereyi yazsam?” stresiyle geçen bir sürecin içindeyken Anadolu Bursiyeri 
olmaya hak kazandığımı öğrenmem, hayal edebileceğimin bile daha ötesinde bir seçenek oldu. 
Bir anda tüm stresinizin yok olduğunu ve önünüzde sizin için açılan kocaman bir kapı olduğunu 
düşünün. Kayıt yaptırdığım ana kadar bunun gerçek olduğuna inanamamıştım. Şu an Koç 
Üniversitesi Hazırlık Programı öğrencisiyim. Katıldığım kulüpler ve etkinlikler sayesinde şimdiden 
sosyalliğimin artmasının yanında, kariyer hedeflerimin şekillendiğini ve bakış açımın her geçen 
gün genişlediğini hissedebiliyorum. Bize sunulan fırsatlar o kadar geniş ki içimizde var olup 
keşfedilmeyi bekleyen yatkınlıkları ortaya çıkarıyor.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 10. sınıfta tanıştım. O günden itibaren hep aklımda olan bu 
programa başvurmak için sınav senesini beklemem gerekiyordu. Sınav senesi geldiğinde yanında 
pandemiyi de getirmişti. Hedefim Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmaktı ama puanım bunun 
için yetmiyordu. Tam ümitsizliğe kapılmışken gelen telefonda, “Artık siz de Anadolu Bursiyerisiniz!” 
dendi. O an yaşadığım duyguyu tarif edemem. Koç Üniversitesi’nde göreceğimiz eğitimle sadece 
doktor değil; araştırmacı, bilime aşık, yenilikçi, özgüveni tam bireyler olarak yetişeceğimize 
inanıyorum. Mezun olduktan sonra akademisyen olup dürüst bir nesil yetiştirmek için 
çabalayacağım. Hayallerinizin peşinden koşarken size el uzatan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
elinden tutmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu programın devamlılığını Anadolu’nun çalışkan gençleri 
sağlayacak.

Özgür Mervan Ölmez, Diyarbakır     
Tıp / 2020 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Petek Ayşe Ataylı, Kırklareli       
Endüstri Mühendisliği / 2020 Ünlü & Co. Bursiyeri

Recai Tatlı, Şanlıurfa     
Tıp / 2020 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, tercih süreci kararsızlığının getirdiği karanlıktan sizi kurtarıp 
gelecekte yolunuzu aydınlatacak güneşin Koç Üniversitesi olmasını sağlayan eğitim seferberliğidir. 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, disiplinlerarası eğitim anlayışı ve sunduğu çift anadal fırsatıyla 
bizi araştırmacı doktor kavramına hazırlarken güçlü sosyal altyapısıyla doğruları haykırabilen, 
“önce insan ve insan hakları” diyebilen, Hipokrat değerlerine bağlı hekim vizyonuna hazırlıyor. 
Bu değerleri benliğinde yeşertecek tüm dostlarımı üniversitemizin ve Anadolu Bursiyerleri 
eğitim seferberliğinin neferi olmaya çağırıyorum. Bu seferberliğe destek olan ve olacak tüm 
bağışçılarımıza, aileme ve Behiye Hocam’a teşekkürlerimle...

Hayalim gelecekte çok güzel işler başarmış ve çok güzel yerlere gelebilmiş bir bilgisayar mühendisi 
olabilmekti. Bunun için lise hayatım boyunca ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri olan Koç 
Üniversitesi’nde okumayı hedefledim. Anadolu Bursiyerleri Programı bana ışık oldu. Bu program 
sayesinde hayallerime giden zorluklarla dolu yolda çok büyük bir adım attım. Anadolu Bursiyeri 
olarak Koç Üniversitesi’nin sunduğu bütün imkânlardan faydalanarak kendimi geliştirmek, 
ileride, bu programın yaptığı gibi, hayalleriyle yaşayan öğrencilere ışık olmak ve onlara fırsatlar 
tanıyabilmek istiyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmayı düşünen arkadaşlarıma, her 
zaman umut dolu olmalarını ve hayallerinden asla vazgeçmemelerini öneriyorum.

Hayatım boyunca en yükseği hedefleme gayesinde olan ben, sıradan bir üniversitenin beni tatmin 
etmeyeceğinin bilincindeydim. Buna karşın Koç Üniversitesi benim için çok uç ve imkânlarımın 
dışında bir hayaldi. Hiçbir zaman çabalamayı bırakmadım ve sınava bir ay kalmışken hayallerime 
ulaşmam için büyük bir basamak olan Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. Girdiğim 
sınavdaki birkaç sorunun benden hayallerimi çaldığını sandığım anda gelen telefonla başarıya 
ulaşmanın tek bir yoldan ibaret olmadığını ve en önemli şeyin kendimize inanmak olduğunu 
öğrendim. Anadolu Bursiyerleri Programı, içine doğduğu imkânsızlıkları delerek kendine yeni 
imkânlar yaratmanın peşinde olan, özgüvenli öğrencilerin başvurması gereken bir program. 

Rezan Kağanarslan, Şanlıurfa      
Tıp / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Rojcan Cem Menteş, Bingöl       
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Rojda Haskar Turgay, İzmir     
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Koç Üniversitesi benim için hayalden de öteydi. Eğitim sistemimiz güzel işler başarabilmek için 
sınav notlarınızın çok iyi olması gerektiğini düşündürse de Anadolu Bursiyerleri Programı, tek 
yolun bu olmadığını öğretiyor. Programa başvuracağımı söylediğimde bana, “Boş yere zaman 
harcıyorsun, seçilmeyeceksin.” diyenler oldu. Anadolu Bursiyeri olmak isteyen arkadaşlarım, 
kazanmayacağınızı düşünmek yerine başvurularınızı yapın. Gerçekten fırsat eşitliğini hedefleyen 
Anadolu Bursiyerleri Programı sizi imkânlarınız dahilinde değerlendiriyor. Tek yapmanız gereken 
samimiyetle kendinizi anlatmanız. Bu program, eşitsizlikle dolu sisteme ışık olmaktır, karanlığı 
aydınlığa çevirmektir. Ben de bu ışık kaynaklarından biriyim. Bu süreçte etrafını aydınlatan diğer 
bursiyerlerle tanıştım. Hepsi bana ayrı bir bakış açısı kattı. 

Daima hayalleri olan biriydim. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın sunduğu fırsatları öğrendiğimde 
kendi kendime, “Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorsam bundan daha iyi bir yol bulamam.” 
demiştim ve hemen başvurumu yapmıştım. Bursiyer olduğumu öğrendiğimde yaşadığım 
mutluluğu hâlâ hatırlıyorum. Pandemi dolayısıyla henüz kampüse adımımızı atamasak da 
şimdiden Koç Üniversitesi öğrencisi olmanın ne demek olduğunu hissedebiliyorum. Eğitim 
kalitesi, sosyal ve eğitici aktiviteler, öğrenci kulüpleri bana ne kadar şanslı olduğumu hissettiren 
unsurlardan sadece birkaçı. Anadolu Bursiyerleri Programı, bu şansı elde etmeniz ve eğitimde 
fırsat eşitliği sağlamak için uğraşan bir program. Hayallerinizin peşinden gitmek ve kendinizi en iyi 
şekilde geliştirmek istiyorsanız sizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.

Koç Üniversitesi ailesine dahil olmak, bir ayrıcalıktan da öte, bu hayatın bana sunduğu en büyük 
şans diyebilirim. Gelecekle ilgili planlarımın artık emin ellerde olduğunun bilincindeyim. Gerek 
bize sağladığı eğitim şartları gerekse sosyal faaliyetlere katılım konusunda daima bir adım önde 
olduğumun bilincindeyim. Koç Üniversitesi’nden birçok alanda donanımlı ve yetkin bir birey olarak 
ayrılacağıma inanıyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’yla uzanan yardım eli en çok ihtiyaç 
duyduğum zamanda geldi. Bizi bu kadar iyi bir şekilde geleceğe hazırlayan herkese teşekkür 
ederim. 

Rümeysa Dudu, Adana     
Psikoloji / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Saadet Poyraz, Kastamonu       
Hukuk / 2020 Art Enerji Bursiyeri

Sedat Ay, Mardin      
Tıp / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nı yaklaşık iki senedir biliyordum. Bu programa başvurmak, her 
daim aklımdaydı çünkü programın sunduğu olanaklar belki de ülke çapında sahip olabileceğim 
en iyi imkânlardı. Elemeleri geçip programa kabul edilmek hedeflediğim yolda attığım ilk adımdı. 
Programa kabul edildiğimden beri Koç Üniversitesi’nin imkânlarını kullanarak kendimi birçok 
alanda geliştirmeye çalışıyorum. En büyük çabam, alanım olan psikoloji özelinde ilerlemek. 
Mezun olduktan sonra uluslararası arenada önemli bir yer edinerek çalışmak, en büyük hayalim. 
Bu hayalime ulaşmam için bana yardım eden Koç Üniversitesi’ne ve tüm bağışçılarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Sınava hazırlanırken yalnızca iki günün geleceğimi belirleyeceği fikri beni rahatsız ediyordu. Ufacık 
bir dikkat dağınıklığı beni bir sene daha sınava hazırlanmaya itebilirdi. Bu düşüncenin kafamı 
bulandırdığı günlerde sosyal medyada Koç Üniversitesi’nin Anadolu Bursiyerleri Programı karşıma 
çıktı. Yalnızca notlarınla değil, seni sen yapan unsurlarla; kişiliğinle, sosyal aktivitelerinle, gelecek 
planlarınla değerlendiren bir program olduğunu öğrendim ve büyük bir heyecanla başvurumu 
yaptım. Şimdi, hayallerimi süsleyen bu okulda, Koç Üniversitesi’nin sunduğu imkânlardan 
faydalanarak geleceğim için çıkmam gereken basamaklarda kolaylıkla ilerleyebiliyorum ve sosyal 
açıdan kendimi geliştirebiliyorum. Bu imkânı bana veren insanlara minnettarım. Umuyorum ki 
Anadolu Bursiyerleri Programı çığ gibi büyür ve bu imkâna daha çok genç erişebilir.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı bir yıl önce sınıf öğretmenimden duydum. Sağladığı imkânları, 
hayatıma katacağı güzellikleri düşününce bu programa başvurmaya karar verdim. Karar 
aşamasından tüm evraklarımı teslim ettiğim güne kadar 2019 bursiyerlerinden arkadaşım Yusuf 
bana çok yardımcı oldu. Bugün Koç Üniversitesi öğrencisi olmamda Yusuf’un emeği çok büyük. 
Anadolu Bursiyerliği, senden sonra gelenlere örnek olmak, onların yollarını aydınlatmak demek. 
Ben bir tıp öğrencisiyim yani gerçekten sıkı çalışması gereken biriyim. Ama yalnızca notları iyi 
olan bir hekim adayı olmak istemiyorum; kendini geliştirmiş, daima ileriyi hedeflemiş, alanında 
yenilikler yaratabilen biri olmak istiyorum. Benden sonra gelecek Anadolu Bursiyerlerine de 
tavsiyem budur. Kendinizi geliştirin, her zaman daha fazlası olabileceğinizi bilin.

Selim Cebe, Kayseri       
Psikoloji / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Selin Çetin, Düzce       
Makine Mühendisliği / 2020 Erciyas Holding Bursiyeri

Selin Fahlıoğulları, Hatay      
Tıp / 2020 GSK Türkiye Bursiyeri
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Eğitimde fırsat eşitliğinin en büyük temsilcilerinden biri olan Anadolu Bursiyerleri Programı’nı 
internette dolaşırken gördüm. Birkaç video aracılığıyla incelediğim programın hayatımın dönüm 
noktası olabileceğinden habersizdim ve başvurumu yollamıştım. Benim için çocukluk hayali 
olan Koç Üniversitesi, ilk günden beri yeni hayallerin başlangıcı, yeni hedeflerin en önemli yol 
göstericisi oldu. Geleceğimizi sadece bir sınavla belirleyen eğitim sisteminde insana ve insan 
olmaya değer veren Koç Üniversitesi’ne, Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek veren herkese 
ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim. Bana çıkmaz, düşüncesiyle bu programa başvurmayı 
atlamayın. Koç Üniversitesi’ne geldiğinizde zaten doğru yerde olduğunuzu anlayacaksınız.

Anadolu Bursiyerleri Programı, sadece akademik başarınızla değil, içinde bulunduğunuz imkânlar 
dâhilinde neleri başardığınızla da ilgileniyor ve daha iyisini yapacağınıza dair size güven veriyor. Bu 
programla, bursiyer olan bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Başvurdum, kabul edildim ve artık Koç 
Üniversitesi öğrencisiyim. Anadolu Bursiyerleri Programı bize kendimizi geliştirmemiz gerektiğini 
aşılıyor. Bu sayede çıktığımız gelişim yolculuğunda iyi bir hukukçu olmak istiyorum. Bu programla 
yakaladığımız fırsatlar, umarım gelecek yıllarda çok daha fazla öğrenciye ulaşır. Bu güzel tabloda 
yer almamızı sağlayan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Öğrencisine sağladığı imkânlardan dolayı Koç Üniversitesi her zaman hayallerimi süsleyen okul 
oldu. Lise son sınıf benim için biraz zor geçti. Bir yandan derslerime çalışırken diğer yandan 
COVID-19’la mücadele etmemiz gerekiyordu. Buna rağmen hayallerime ulaşmak için çalıştım 
ancak sınavdan istediğim puanı alamadım. İkinci seneye kaldım diye düşünürken Anadolu 
Bursiyerleri Programı bana yeni bir kapı açtı. Koç Üniversitesi, bizi sınıfa sıkıştırmaktan ziyade 
kendimizi her alanda geliştirmemizi destekleyen bir okul. Haliyle bu okulda Anadolu Bursiyeri 
olarak okumak benim için çok büyük bir fırsat. Bize bu fırsatı verdikleri için bütün bağışçılarımıza 
ve Koç Üniversitesi ailesine teşekkür ederim.

Semih Yılmaz, Antalya     
Endüstri Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Semra Kılınç, Hatay       
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Senih Günay, Manisa       
Endüstri Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberdar olduğumda hemen başvurumu yapmıştım, o 
zaman bana ulaşılması zor bir hayal gibi gelmişti. Kabul edildiğimi öğrendiğimde tarifi zor bir 
mutluluk yaşadım. Sadece sınav sonucuna bağlı kalmak yerine; yeteneklerimiz, ilgilerimiz, 
gerçekleştirdiklerimiz gibi unsurlara da bakarak eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı ilke edinen 
Anadolu Bursiyerleri Programı’yla Koç Üniversitesi’ne yerleştiğim için kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Bursiyer olmak isteyen arkadaşlarıma en büyük tavsiyem şu: Bir sınav sonucundan 
ibaret olmadığınızı unutmayın ve programa başvurmaktan çekinmeyin. Bana ve benim gibi 
yüzlerce arkadaşıma parlak bir gelecek imkânı sundukları, nitelikli eğitimde fırsat eşitliği 
konusunda öncü olan Anadolu Bursiyerleri Programı’na destek oldukları için tüm bağışçılarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla lisedeyken edebiyat öğretmenim sayesinde tanıştım ve 
programın sunduğu imkânlar karşısında çok etkilendim. Bu programa kabul edilmeyi gerçekten 
çok istiyordum ve bunun için çok çalıştım. Koç Üniversitesi’nde kaliteli eğitim almayı isteyen ve 
hak eden öğrenciler, bu program sayesinde hayallerini gerçekleştirebilirler. Bir Anadolu Bursiyeri 
olduğum için gurur duyuyorum fakat bence asıl gurur duyması gerekenler bağışçılarımız ve bu 
programı destekleyen herkes. Onlar olmasaydı bu program hayatta kalamazdı. Eğitimde fırsat 
eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Koç Üniversitesi’nin yürüttüğü Anadolu Bursiyerleri 
Programı, her yönüyle çok etkileyici ve diğer kuruluşlara da ilham vermeli.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan başvuru tarihinin son gününde, sınıf arkadaşım sayesinde 
haberdar oldum. Gerekli belgeleri yükleyip başvurumu tamamladım. Yapılan görüşmelerin 
ardından bir sabah Anadolu Bursiyeri olduğuma dair bir telefon aldım. Bu görüşme tüm 
hayatımı değiştirdi. Şimdilerde akademik eğitimimi ve Koç Üniversitesi’nin imkânlarını en iyi 
şekilde değerlendirmeye çalışıyor, öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinde yer alıyor ve ideallerimi 
gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Türkiye’yi her alanda zirveye taşımak için 
çıktığım bu yolda bana inananların olduğunu bilmek tarif edilemeyecek kadar güzel bir his. Koç 
Üniversitesi’ne ve bu programa destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum, bize umut 
oldular.

Seyna Boyacı, Yalova       
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Simge Akgül, Manisa        
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Cisco Türkiye Bursiyeri

Sinan Aykaç, Gaziantep       
Ekonomi / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmaya bir arkadaşım sayesinde karar verdim. Çevremin 
hatta benim bile kabul edileceğime dair inancımız yoktu. Ne yazık ki düşlediğim yerde olamayacak 
bir sonuç aldım. Düşüncelerle boğuştuğum günlerde Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul 
edildiğimi öğrendim. Birkaç dakika içinde hayatım değişti; geleceğimle ilgili kaygılarım yerini 
ümide ve inanca bıraktı. Fırsat eşitsizliklerine rağmen hayalini kurduğum bölümde, Türkiye’nin 
sayılı okullarından birinde okuyabileceğimi öğrenmiştim. Şimdi bana onca imkân sağlayan 
Koç Üniversitesi’nde kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve her gün Anadolu Bursiyerleri ailesine 
katılmanın sevincini yaşıyorum. Bu programın devamlılığını korumak, benim gibi birçok gencin 
daha elinden tutmak için uğraşan Koç Üniversitesi’ne ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Ulusal Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Sempozyumu’nda tanıştığım arkadaşım sayesinde Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nı öğrendim. Lise hayatımın son yılı oldukça hareketliydi. Sınava hazırlık 
süreci işlerken bir yandan da dünyayı altüst eden COVID-19 salgınıyla mücadele etmem gerekti. 
Duygusal olarak çok yıprandığım bu süreçte beni ayakta tutan şey Koç Üniversitesi’ne gitme 
isteğiydi. Hayatımda en çok zorlandığım yılda bana devam etmem için umut kaynağı olan 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edilmekten dolayı çok mutluyum. Biliyorum ki artık Koç 
Üniversitesi hep yanımda olacak. Şimdi geleceğe parlak gözlerle bakabilirken İngilizce eğitim 
alıyor, aynı zamanda bana sunulan bütün fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. Aramıza katılmak 
isteyenlerin ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla sosyal medyada karşıma çıkan reklam sayesinde tanıştım. 
İnternet sitesine girip araştırdıktan sonra şansımı denemeye karar verdim. Ön başvuru formunu 
son gün 23.50’de gönderdim. Mülakattan geçtiğim haberini aldığımda yaşadığım mutluluk 
benim için tarifsizdi. Koç Üniversitesi’nin bana sunduğu imkânların karşılığını verebilmek için 
elimden geleni yapacağım. İleride Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of 
Technology/MIT) ya da NASA gibi kurumlarda çalışmak ve ülkemi en güzel şekilde temsil etmek 
istiyorum. Umarım fizik alanında çok güzel işlere imza atarım ve ileride ben de bu programın 
bağışçıları arasında yer alırım. Bursiyer olmak isteyen herkese, hemen başvuru yapmalarını tavsiye 
ederim.

Sinem Nur Altıntaş, Erzincan      
Endüstri Mühendisliği / 2020 Sn. Muharrem Aktaş Bursiyeri

Sultan Şimşek, Antalya       
Uluslararası İlişkiler / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Sümeyra Ceylan, Gaziantep      
Fizik / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Koç Üniversitesi benim için imkânsız gibi görünen bir o kadar da hayallerimi süsleyen bir 
üniversiteydi. Öğrencilerin aynı şartlar altında eğitim görememesi motivasyonumu düşürüyordu. 
Anadolu Bursiyerleri Programı ise bana adeta umut ışığı oldu. Bursiyer olduğumu öğrendiğimde 
hayallerimden vazgeçmemem gerektiğini ve imkânsız denilen şeyin çaba, azim ve idealler 
doğrultusunda yok olduğunu anladım. Koç Üniversitesi, hayal kurmayı asla bırakmayan, idealleri 
doğrultusunda ilerleyen başarılı gençlere Anadolu Bursiyerleri Programı’yla kapılarını açıyor. 
Umarım bu güzel fırsattan daha nice öğrenci faydalanabilir. Değerli bağışçılarımız bize umut ışığı 
oluyorlar. Umarım bu emekler sayesinde gelecekte ülkeme, topluma faydalı bir birey olur, eğitimde 
fırsat eşitliğine katkıda bulunabilirim.

Anadolu Bursiyeri olma hikâyem, hem ilkokul hem liseden arkadaşımın bu programa kabul 
edilmesiyle başladı. Küçük bir şehir ve küçük bir okulda olmanın avantajıydı belki de bu. Bana 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı, kendini bir ailenin içinde hissettiğini anlatmıştı. Kendimi bu aile 
ortamında hissetmek, beni daha da güçlendiriyor. Bu durum, sağlam adımlar atarak dünyayı daha 
iyi bir yer haline getirme hayalimde beni bir basamak daha yükseltti. Önümüzdeki yıllarda bize 
katılmak isteyen arkadaşım; umutsuzluğa, karamsarlığa düşmeden hayallerinin peşinden koş. 
Hepimiz birer dünyayız ve hayatı güzelleştirmek bizim elimizde. Gelecek dönem umuyorum ki 
rekor tazeleyerek daha çok bursiyere ve bağışçıya ulaşırız.

Anadolu Bursiyerleri Programı macerasına, okulumuzdan benden bir sene önce mezun olan 
arkadaşımdan ilham alarak dahil oldum. Kendime, “Neden ben de bursiyer olmayayım?” sorusunu 
sormaya cesaret edip şansımı denedim. Şu an ben de Anadolu Bursiyeriyim. Koç Üniversitesi’nde 
eğitim almaya başladıktan sonra nasıl büyük bir fırsat elde ettiğimi anladım. Koç Üniversitesi 
uzaktan eğitim aldığımız süreçte dünyanın dört bir yanındaki öğretim üyelerini öğrencilerle 
buluşturuyor. Çevrimiçi konferansların çeşitliliği, vizyonu dünya vatandaşı seviyesinde öğrenci 
yetiştirmek olan bir üniversite için çok önemli bir başarı. Koç Üniversitesi’nde eğitim hayatımı 
rengarenk ve kaliteli bir şekilde geçireceğime eminim. Umarım gelecekte mesleğimi en iyi şekilde 
yapacak donanıma sahip olup ülkeme iyi hizmet ederim.

Sümeyye Gürdal, Kırşehir      
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 ÇEMAŞ Döküm Bursiyeri

Şevval Nur Kütük, Niğde       
Endüstri Mühendisliği / 2020 Elif Holding Bursiyeri

Şeymanur Kaya, Siirt        
Hukuk / 2020 Sn. Ümit Hergüner - Sn. Ayşe Hergüner Bilgen Bursiyeri



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2020 Girişli Bursiyerlerimiz

88

Arkadaşlarım sayesinde tanıştığım Anadolu Bursiyerleri Programı’nın, hayalini kurduğum 
geleceğe ışık tutabileceğini biliyordum. Mülakatların ardından kabul edildiğimi öğrendiğim an, 
hayatımın dönüm noktası oldu. Koç Üniversitesi’ndeki ilk senemde dahi bunun ne kadar doğru 
bir düşünce olduğunu görüyor, engellerin önümden nasıl da birer birer kaldırıldığını izliyorum. 
Strese boğulduğum dönemde, “Kurgularımla dünyayı değiştirmek istiyorum.” sözüme inanarak 
bana güvenen, bu programı düzenleyerek hayatımda çok büyük bir adım atmama yardımcı olan 
Koç Üniversitesi’ne ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim. Bu satırları okuyan arkadaşlarım, 
siz de kendinize güvenin ve Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmaya çekinmeyin. Sizi ve 
hayallerinizi önemseyip bunları gerçekleştirmek adına sizinle çabalayan bu programla yalnızca 
kazanan taraf olacaksınız.

Koç Üniversitesi’nde tam burslu okumak, denemelerde aldığım sonuçlara bakılırsa biraz zor 
görünüyordu. Karamsarlığa kapıldığım bir dönemde Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım. 
Tamamen dürüst şekilde başvurumu yaptım. Aday arkadaşlara da tavsiyem, tamamen dürüst 
olmaları. Başvurumu yaparken Koç Üniversitesi hakkında çok fazla araştırma yaptım ve şu 
çıkarımda bulundum: Koç Üniversitesi, öğrencilerinin hem akademik hem de sosyal alanda 
donanımlı, başarılı, farkındalığı yüksek, duyarlı, bilinçli bireyler olarak yetişmesini istiyor. Okula 
başladığımda çıkarımımın doğru olduğunu anladım. Daha yolun çok başındayım ama şimdiden 
geliştiğimi hissediyorum ve kendimi geliştirmek için çok fazla seçeneğim var. Hayallerime 
ulaşmam için çaba harcayan herkese teşekkür ederim.

Hayallerime doğru kürek çektiğim yolda Koç Üniversitesi, yolcuğumu kolaylaştıran bir rüzgâr 
oldu adeta. Uzun süre çabalayıp uğraştıktan sonra kendimi Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
içinde bulmak, yaşantımın en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Çok uzun süreler boyunca 
devam edeceğine inandığım bu programın parçası olabilmek, gurur verici. Koç Üniversitesi’nin 
başlattığı bu programın sayısız destekçisi var. Kendimi kanıtlayıp bu programa kabul edildiğim 
an emin oldum ki bu program sayesinde ilerleyecek ve gün geldiğinde bu programın en büyük 
destekçilerinden biri olacağım. Çalışıp başarıya inandıktan sonra, başarıya ulaşamamak için bir 
sebep yoktur. Siz yeter ki pes etmeden bütün varınızla uğraşın, başarı size rastlayacaktır.

Şulenur Gül, Ordu       
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Tuanna Özcan, Adapazarı       
Makine Mühendisliği / 2020 Arnica Bursiyeri

Tufan Karabaş, Bursa      
Makine Mühendisliği / 2020 Tofaş Bursiyeri
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Araştırmayı, öğrenmeyi, geliştirmeyi ve değişimi hayatının merkezine koyan biri olarak başarıyı 
hiçbir zaman derslerle sınırlandırmadım. Sayısız çalışma ve projede yer alarak her alanda elimden 
geleni yapmaya çalıştım. Başarının sınır koyulamayacak bir değer olması gibi benim için Anadolu 
Bursiyerleri Programı da sınırların ötesinde. Hayallerimizi gerçekleştirmesi, yenilikler üretmesi ve 
birçok deneyim yaşatması herkesi bu program için motive etmeli. Koç Üniversitesi benim için 
bir okuldan çok daha fazlası. Her alanda kendimi gerçekleştirebilmek ve donanımlı bir mühendis 
olmak için gittiğim bu yolda bana destek olan bağışçılarımıza, Koç Üniversitesi’ne ve Anadolu 
Bursiyerleri Programı ekibine çok teşekkür ederim.

Her yıl binlerce arkadaşımız hayallerine giden yolda en doğru adımlarından birini atma ümidiyle 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuruyor. İmkânlar her ne kadar zorlansa da sadece 
belli bir kısmımız kabul alıyor. Adil davranıldığına tüm kalbimle inandığım bu süreci, kabul 
alarak tamamlamak beni çok mutlu etti. Hayatımın her evresinden en yüksek verimi almak 
ve olabildiğince donanımlı biri olmak yönündeki planlarım konusunda Koç Üniversitesi’nin 
desteğini hissetmek, beni her geçen gün daha da heyecanlandırıyor. Bir sonraki sene siz değerli 
arkadaşlarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyacağım. Daha mutlu, huzurlu, güvenli, sağlıklı 
bir dünya ve tabii ki Türkiye’de buluşmak umuduyla… 

Carl Schurz’un şu sözüyle başladım bu yola: “İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman 
yetişemezsiniz ama tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur.” İdeallerim 
öncülüğünde denizlerde yola çıkabilmemi sağlayacak güçlü bir gemiye ihtiyacım vardı. Koç 
Üniversitesi, hayallerimdeki yolu aydınlatan güçlü gemimdi. Bu gemiye ulaşmamı sağlayan 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ilk defa öğretmenimden duymuştum. Koç Üniversitesi’ne kabul 
alınca hayallerime aracı olacak gemiye ulaşmıştım. Umarım Anadolu Bursiyerleri Programı, daha 
çok insana ulaşır ve onlar da bu büyük ailenin üyesi olup hikâyelerini güçlü bir gemide eğitimin 
ışığıyla yazma fırsatı yakalarlar.

Tuğçe Tepe, Balıkesir       
Makine Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Umut Taneli, Adapazarı       
Moleküler Biyoloji ve Genetik / 2020 Bayer Türkiye Bursiyeri

Ümran Nur Kalyoncu, Trabzon       
Medya ve Görsel Sanatlar / 2020 Ciner Medya Bursiyeri
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Koç Üniversitesi, her zaman hedeflerim arasında yer aldı. Bu hedefimin gerçekleşmesi için büyük 
gayret göstersem de puanım iyi olmasına rağmen yeterli olmadı. Tam bu noktada, eğitimde 
fırsat eşitliğiyle ülkemize ve tüm dünyaya örnek olan Anadolu Bursiyerleri Programı devreye 
girdi ve beni o çok istediğim Koç Üniversitesi’yle buluşturdu. Eğitimimi tamamlayıp ülkeme ve 
insanlığa faydalı bir mühendis olmak, en büyük hedefimdir. Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvuracak arkadaşlara tavsiyem, hiç düşünmeden başvurmaları olacak. Bize bu imkânı sağlayan 
ve Koç Üniversitesi’nde okumamıza vesile olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bizim 
gibi gençlere, aynı zamanda geleceğe yapılan bu yatırımların bütün insanlara örnek olmasını 
diliyorum.

İki sene önce okulumuzda yapılan sunumla tanıştığım Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir 
parçası olmak gerçekten inanılmaz bir duygu. Koç Üniversitesi, sunduğu imkânlarla bakış açımızı 
geliştirdiği gibi çok yönlü bireyler olmamıza da destek oluyor. Birbirinden zengin içerikleri bulunan 
ve aktif olarak çalışan kulüplerinde birçok anıya sahip oluyorsunuz. Sunduğu uluslararası eğitimiyle 
kariyer dağınıza tereddütsüz tırmanabiliyorsunuz. Bundan sonraki amacım, sahip olduğum 
fırsatları kullanarak hedefime ulaşmak ve daha çok öğrenciye ışık olabilmek. Eğitimde fırsat 
eşitsizliğinin önüne geçerek benim için sadece hayal olabilecek bu eğitim ve sosyal koşullara sahip 
olmamı sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı’na, tüm bağışçılarımıza ve desteğiyle hep yanımda 
olan değerli öğretmenim Sevgi Can’a çok teşekkür ederim.

Lise hayatımın başlangıcından itibaren hayalim Koç Üniversitesi’ydi. Hem kaliteli eğitimi hem 
de öğrencilere sağladığı sosyal ve kültürel olanaklarıyla öne çıkan bu üniversitenin öğrencisi 
olmayı çok istiyordum. Bu hayalim için çabalarken öğretmenim sayesinde Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla tanıştım. Hiç vakit kaybetmeden başvurumu yaptım. Kabul edildiğimi öğrendiğimde 
çok sevindim ve çok heyecanlandım. O an, hayatımın en özel anlarından biriydi. Şu an hayal 
bile edemediğim imkânlar sunan Koç Üniversitesi’nin öğrencisiyim. Bu ailenin bir parçası olmak 
isteyen her öğrenci hiç tereddüt etmeden Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmalı. İleride 
hayalleri olan öğrencilerin hayatlarına dokunmayı çok istiyorum. Bana ve arkadaşlarıma bu 
imkânı tanıyan ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlatan Koç Üniversitesi’ne ve tüm 
bağışçılarımıza teşekkür ederim. 

Ünal Yılmaz, Sivas       
Makine Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Yağmur Ezgin, Manisa       
Moleküler Biyoloji ve Genetik / 2020 B. Braun Türkiye Bursiyeri

Yağmur Öykü Sunar, Denizli      
Tıp / 2020 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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Koç Üniversitesi’nde okumanın hayal olmadığı kanısına, sınava hazırlık sürecinde tanıştığım 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde varmıştım. Üniversite sınavına çok çalışsam da tam burslu 
okumaya yetecek puanı alamamıştım. İşte o zaman Anadolu Bursiyerleri Programı yardımıma 
koştu. Bu program, hayatta engellerin aşılabileceğini bana büyük bir fırsat vererek gösterdi. Koç 
Üniversitesi’nde akademik ve sosyal olarak kendimi gerçekleştireceğime inanıyorum. Bu okulda 
limitsizliği limit edinmeyi öğreniyorum. Fikirlerin özgür düşünce ortamında yargılanmadan 
tartışılması da bizim için büyük bir avantaj. Bu programa başvurmak isteyen öğrenci arkadaşlarım; 
sabır, sükûnet ve azimle sınav sürecini aşacağınıza inanıyorum. Bir öğrenciyi daha bu programa 
kazandırabilmek eminim ki çok değerlidir. Hedeflerime ulaştığımda ben de bağışçı olmak 
istiyorum.

Bir arkadaşımdan duyduğum Anadolu Bursiyerleri Programı’nı inceleyip Koç Üniversitesi öğrencisi 
olmanın ne kadar artısı olduğunu fark etmiş, başvurumu yapmıştım. Görüşmelerin ardından 
sonuçlar açıklandı ve tercihimi yaparak bölümüme yerleştim. Henüz Hazırlık Programı’nda 
okuyorum, şimdiden birçok kulübe üye oldum. İleride çift anadal programıyla Fizik okuyarak 
alanımda uzmanlaşmak ve mesleğimde ulaşabileceğim en yüksek seviyeye ulaşmak istiyorum. 
Benimkine benzer tercih yapacak arkadaşlarım, Koç Üniversitesi’nde yapmayı düşündüğünüz en 
ufak bir şeyde bile yalnız kalacağınızı düşünmüyorum, bu konuda endişelenmenize gerek yok. 
Bize bu fırsatı veren bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım ileride çok daha fazla kişi bu 
fırsatlardan faydalanabilir.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı lisemden mezun başka bir bursiyerin yaptığı sunumda 
öğrenmiştim. Program çok ilgimi çekmişti. Mülakatlara kabul edilmek bile bende büyük bir şaşkınlık 
yaratırken bir anda Koç Üniversitesi öğrencisi olmuştum. Bir Anadolu Bursiyeri olmanın haklı gurur 
ve mutluluğunu hâlâ büyük bir zevkle yaşıyorum. Dersler çevrimiçi olsa da Koç Üniversitesi’nin 
gayet verimli ve yoğun programıyla yol alıyorum. Şimdilerde kulüp aktiviteleri, seminerler 
ve Hazırlık Programı derslerine odaklanıyorum. Koç Üniversitesi’nin anlatmakla bitmeyecek 
fırsatlarından en iyi şekilde yararlanarak geleceğimi çok başarılı bir şekilde inşa edeceğime eminim. 
Eğitimde fırsat eşitliğini en iyi şekilde yaşatan Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan yararlanmak için 
herkesin şansını denemesi gerektiğini düşünüyorum.

Yasin Tantürk, Aydın       
İşletme / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Yaşar Aykut Altuntop, Adana       
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri

Yıldız Temizkan, Hatay        
Bilgisayar Mühendisliği / 2020 Alarko Eğitim-Kültür Vakfı Bursiyeri
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Sınav senemde neredeyse her gün Koç Üniversitesi hakkında videolar izliyordum. Koç Üniversitesi 
öğrencisi olma hayali kurarken bir arkadaşımdan Anadolu Bursiyerleri Programı’nı duydum. Böylesi 
bir fırsat eşitliği sağlayan bu programın varlığı beni oldukça umutlandırdı. Keyifli bir başvuru ve 
mülakat sürecinden sonra bu programın bir parçası oldum. Koç Üniversitesi’ne başladığım andan 
beri kendimi ayrıcalıklı bir dünyanın içinde buldum. Bu okulda bana sunulan fırsatların hedeflerimi 
gerçekleştirmek için ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
bu kadar başarılı olmasında rol oynayan herkese minnettarım ve bu fırsatı bizlere sunan 
bağışçılarımıza, gelecekte beni görmek istediklerinden daha iyi bir yere gelerek teşekkür etmeyi 
umut ediyorum.

Koç Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri ve Türkiye’deki çoğu öğrencinin hayalini 
süslüyor. Böyle bir üniversite benim de hayalimdi. Sınavda iyi bir puan almama rağmen Koç 
Üniversitesini birkaç puanla kaçırıyordum. Hayalimden vazgeçerken Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde Koç Üniversitesi’ne girdiğim için çok mutluyum. Şu an Koç Üniversitesi’nde uzaktan 
eğitim devam ediyor. Bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesi bana ne kadar doğru bir karar verdiğimi 
bir kez daha hatırlatıyor. Buraya gelenlerin neden Koç Üniversitesi ailesi dediğini de yavaş yavaş 
anlamaya başladım. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bir öğretmenimin Anadolu Bursiyerleri Programı’nın varlığından bahsettiği andan itibaren başvuru 
gününe kadar ne yapmam gerektiğini detaylıca araştırdım. Kendime katabileceğim ne varsa 
elimden geldiğince yaptım. Anadolu Bursiyerleri Programı, hiç tanımadığınız biri tarafından size 
tanınan eğitimde fırsat eşitliği ilkesine dayanıyor ve Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmak 
isteyen arkadaşlarıma, şanslarını mutlaka denemelerini ve kim olduklarını iyi yansıtmalarını tavsiye 
ediyorum. Aynı zamanda tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Umarım bir gün biz 
de böyle bir fırsat yaratmanın tadına varabiliriz.

Yusuf Abdulkadir Keler, Gaziantep     
İşletme / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Yusuf Can Karagöz, Adıyaman       
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2020 Tüpraş Bursiyeri

Zeynep Aybey, İzmir       
Hukuk / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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Üniversite sınav sonucum istediğim gibi gelmediğinde kendime, “Hayallerinden vazgeçmeyeceksin 
Zeynep!” diyerek okuduğum liseden de birçok arkadaşımın kabul aldığını bildiğim Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na başvurdum. Umutlarımı asla yitirmedim ve mülakatlar sonucunda 
uluslararası düzeyde başarılı olan Koç Üniversitesi’ne kabul aldım. Zorlu pandemi döneminde bile 
bize standartların çok üstünde eğitim veren, tüm imkânlarını öğrenci yararına kullanan, başarılı 
olmamız için elinden geleni ardına koyamayacak bir akademik kadroya sahip olan bu üniversitede 
okumaktan gurur duyuyorum. Hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmeyen tüm arkadaşlarıma 
bu programa başvurmalarını tavsiye ediyorum. Bu programın başlamasına ve binlerce ihtiyacı 
olan öğrencinin Koç Üniversitesi fırsatlarından yararlanmasına öncülük eden rektörümüz Prof. Dr. 
Umran İnan’a ve tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum.

12. sınıf öğrencisiyken okulumuzu ziyarete gelen bir mezun sayesinde haberdar olduğum Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nı vakit kaybetmeden detaylıca araştırdım. Ders yoğunluğu ve sınav stresinin 
arttığı dönemde kendime güvenimi yitirip başvuru yapmaktan vazgeçtim. Arkadaşlarımın ve 
ailemin desteğiyle güvenimi geri kazanarak başvurumu tamamladım. Oldukça heyecanlı geçen ön 
eleme ve mülakatlar sonrasında şu an hayalini kurduğum yerdeyim. Yalnızca akademik başarısıyla 
değil, sosyalliği ve öğrencisine verdiği önemle de Koç Üniversitesi benim ait olduğum yer. 
Bağışçılarımıza ve Koç Üniversitesi’ne bana ve benim gibi birçok öğrenciye bu imkânları sundukları 
için müteşekkirim. Mezun olup tam donanımlı bir makine mühendisi olduğumda ben de bu 
programa destek vermek için çalışacağım. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan benimle aynı liseden mezun olan, Anadolu Bursiyeri 
arkadaşım sayesinde haberdar oldum. Anadolu Bursiyeri olmak benim hayallerimin de ötesindeydi 
ama bir gün telefondaki ses bana, “Koç Üniversitesi ailesine hoş geldin.” dediğinde başarıya 
giden yolda imkânsız diye bir şey olmadığını anladım. Anadolu Bursiyerleri Programı, bize 
maddi ve manevi açıdan destek veriyor, çok iyi fırsatlar sunup unutulmaz anlar yaşatıyor ve 
eğitimde fırsat eşitliğinin ülkemizdeki en iyi örneklerinden birini teşkil ediyor. Koç Üniversitesi’ne 
ve bağışçılarımıza bizi hayallerimize bir adım daha yaklaştırdıkları ve Anadolu Bursiyerleri 
Programı’yla binlerce öğrenciye umut oldukları için canı gönülden teşekkür ederim.

Zeynep Şentürk, Bursa       
Endüstri Mühendisliği / 2020 Orhan Holding Bursiyeri

Zeynep Vural, Kastamonu       
Makine Mühendisliği / 2020 Nas Demir Bursiyeri

Zeynep Yazicioğlu, Erzurum       
İşletme / 2020 Nobel İlaç Bursiyeri
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Koç Üniversitesi öğrencisi olmak, bu ülkedeki nitelikli eğitim almak isteyen her genç gibi benim de 
hayallerimi süslüyordu ancak bunun gerçekleşmesi ihtimali benim için çok düşüktü. Okulumuza 
gönderilen Anadolu Bursiyerleri Programı kataloğu, sınav yılının yoğun stres ve temposu altında 
beni heyecanlandıran nadir şeylerdendi. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle yol alan ve derinlikli 
bir altyapıya sahip bu programa büyük bir umutla başvurdum. Kabul edildiğimi öğrendiğim 
an, hayatımın en unutulmaz ve en kıymetli anlarından biriydi. Şimdi kataloglarda imrenerek 
okuduğum bursiyer yazılarından birini yazmak benim için çok özel! Koç Üniversitesi’nde 
oluşturabileceğim vizyonla nereye gidersem gideyim kabul göreceğimi biliyorum. Eğitim hayatım 
süresince bireysel çabamı sürdüreceğime söz veriyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı lisedeyken yaptığım Koç Üniversitesi gezisi sayesinde tanıdım. 
Kampüse geldiğimde adeta büyülenmiştim. Okulun mimarisi, kulüpler, öğrencilerin öğrencilerle 
ve akademisyenlerle ilişkisi, spor salonları ve daha birçok şey çok üst bir kaliteye sahipti. Anadolu 
Bursiyerleriyle tanıştıktan sonra ben de bu programa başvurabileceğimi ve kazanabileceğimi 
düşündüm. 6.000’den fazla başvuru arasından seçildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Koç 
Üniversitesi’ndeki eğitim hayatım yeni başlamasına rağmen birçok etkinliğe katıldım. Kulüplerin 
sağladığı bağlantıların yanı sıra, bağışçılarımızla tanışma imkânımız olması heyecan verici. 
Hedefim, Koç Üniversitesi’nin sağladığı fırsatları elimden geldiğince kullanarak ileride diplomat 
olmak. Programın koşullarını sağlayan her öğrencinin bu fırsattan yararlanabilmesini diliyorum.

Zişan Böler, Gaziantep      
İşletme / 2020 Sn. Kağan Gürsel Bursiyeri 

Zülal Gülen, İzmir        
Uluslararası İlişkiler / 2020 Ekol Lojistik Bursiyeri
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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 Caffè Nero 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. 

Adile Çidem, Antalya  
İşletme / 2018 Redbull 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 

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. 

Ahmet Al, Şırnak  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2014 Turcas Bursiyeri 
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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 buna benzer 
programların artmasını ümit ediyorum. 

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.

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. 

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

Ahmet Furkan Özkan, Adana  
Makine Mühendisliği / 2016 Güriş Bursiyeri 

Ahmet Fikret Türe, Bursa  
Makine Mühendisliği / 2016 Tofaş Bursiyeri 

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

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. 

Ali Aygün Yaban, Kocaeli  
Tıp / 2019 Amerikan Hastanesi 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. 

Ali Akkurt, Tokat   
Ekonomi / 2016 Anonim Şahsi Bağışçı Bursiyeri 

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. 

Ali Boran Gazel, İzmir   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Aygaz Bursiyeri 
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Koç Üniversitesi’ne başladığımda eğitim hayatımda daha da yukarıya çıkmaya başladığımı hemen 
hissettim. Dersler, kurslar, aktiviteler, kulüpler gibi birçok olanak hem kişisel hem de akademik 
gelişimimi olumlu etkiledi. Bu olanaklardan elimden geldiğince faydalanmaya çalışıyorum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvuracak adaylara tavsiyem, olabildiğince dürüst davranmaları 
çünkü siz dürüst davranınca zaten farkınız hissediliyor ve parlayacak bir inci olduğunuz anlaşılıyor.

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.

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.

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 Burak Kara, Konya  
Hukuk / 2019 İş Bankası Bursiyeri

Ali Emre Buğday, Hatay   
Tıp / 2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Ali Demircioğlu, Osmaniye   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2019 Tüpraş Bursiyeri 

Ali Fuat Saçıntı, Bursa   
Endüstri Mühendisliği / 2018 Tofaş Bursiyeri 
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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.

Ali Mutlu, Hatay    
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı, istedikleri geleceği elde edebilmeleri için gençlere çıkış kapısı 
sunuyor. Programa kabul edildiğimi öğrendiğim anı, hayalini kurduğum yerlerden ilk geçişimi 
hâlâ hatırlıyorum. Şimdi, istediğim üniversitede çift anadal programıyla Psikoloji de okurken 
laboratuvarda hocalarımla akademik yaşamı deneyimliyorum. Koç Üniversitesi, çok yönlü dünya 
vatandaşları olmamızı sağlıyor. Dünyada hâlâ iyi insanların olduğunu görmek isteyen her öğrenci 
bu programa başvurmalı.

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

Üniversite yıllarımı Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde dolu dolu 
yaşıyorum. Koç Üniversitesi’nde edindiğim her kazanımı gelecekte hayalini kurduğum ilerlemelere 
katkı sağlamak için kullanacağım. Anadolu Bursiyerleri Programı, imkânı kısıtlı öğrencilerin 
gelecekle ilgili hayallerine ulaşabilmelerini sağlayan sihirli bir kapı. Bu kapıdan geçen öğrencilerin, 
imkânları doğru bir şekilde değerlendirdiklerinde dünyada etkili olamayacakları bir yer 
bulunmadığını düşünüyorum.

Ali Sertan Yaka, Mersin    
Endüstri Mühendisliği / 2015 DEVAK Bursiyeri 

Lisedeyken bir yandan derslere diğer yandan bilgisayar olimpiyatlarına çalıştım. Böyle bir ortamda 
üniversite sınavına hazırlanmak kolay değildi. Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberdar 
olduğumda motivasyonum arttı. 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 
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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. 

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.

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.

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde okumak bana çok daha fazla 
çalışmam, çok daha fazla düşünmem gerektiğini öğretti. Ne kadar çok gencin bu programı hak 
ettiğini burada gördüm. Bu programın, hayalleri olan gençlere destek vererek her geçen gün daha 
da büyüyeceğine ve ileride Anadolu Bursiyerliğinin gururunu binlerce arkadaşımla paylaşacağıma 
inanıyorum. 

Alper Kılınç, Bursa   
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Eker Bursiyeri 

Alperen Çanakcı, Konya
Ekonomi / 2018 AXA Sigorta Bursiyeri 

Alperen Coşkun, Samsun    
Psikoloji / 2017 Tavuk Dünyası Bursiyeri 

Anıl Şen, Bursa    
Ekonomi / 2016 Tofaş Bursiyeri 
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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. 

Arif Furkan Yaşar, Kahramanmaraş     
Hukuk / 2015 Tadım Bursiyeri 

Sınava hazırlanırken Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberim oldu ve hemen başvurumu 
yaptım. 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.

Arife Gizem Şahin, Tokat 
Hukuk / 2019 Tatko Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayallerimi süsleyen Koç Üniversitesi’nde eğitim almanın 
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, bize maddi ve 
manevi destek olan tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

Arif Sinan Kısaç, Ordu     
İşletme / 2019 Muratbey Gıda Bursiyeri 

Koç Üniversitesi’nin sunduğu akademik ve sosyal imkânlardan çok memnunum. 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 mesleğimde tanınan biri olmak 
istiyorum. Ayrıca gelecekte bu programa bağışçı olarak katkı sunmayı hedefliyorum.

Arman Karamanlıoğlu, Aydın     
Psikoloji / 2015 Casper Bursiyeri 
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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak değerli hocalarımızın araştırmalarına katılıp bu 
alandaki yeniliklerin bir parçası olma şansını elde ediyoruz. Akademik olanakların yanında, çeşitli 
sosyal faaliyetlerde de yer alabiliyoruz. Anadolu Bursiyerleri Programı aracılığıyla birçok öğrencinin 
hayatına dokunan tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyor, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması 
açısından tüm Türkiye’ye umut verdiklerini hatırlatmak istiyorum.

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. 

Anadolu Bursiyerleri Programı, eşitsizliklerle dolu eğitim sisteminde 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. Umarım bağışçı sayısı ve 
buna bağlı olarak öğrenci sayısı hızla artar.

Rehber öğretmenim aracılığıyla tanıştığım Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde umutsuzluğu 
bir kenara bıraktım. 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 ailesine teşekkür ederim.

Arya Yiğit, İstanbul    
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Aslı Aydın, Denizli 
Tıp / 2014 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

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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Koç Üniversitesi’nde sadece akademik açıdan değil her yönden geliştiğimi hissediyorum. Dans 
dersleri alıyorum, kulüp etkinliklerine katılıyorum, konferanslara katılıp şirketleri tanıyorum. Başta 
rektörümüz Prof. Dr. Umran İnan olmak üzere bu programın tüm kurucularına ve bizden hiçbir 
yardımı esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Anadolu Bursiyerleri ailesinin 
her yıl daha da büyümesini dilerim.

Aslı Şengül, İzmir      
Makine Mühendisliği / 2017 Ford Otosan Bursiyeri 

Koç Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerinde aktif 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. 

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

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. 

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

Koç Üniversitesi’nin özgür ve düşünceye önem veren eğitim ortamı, potansiyelimi daha rahat 
ortaya çıkarmamı ve geleceğe pozitif bakmamı sağlıyor. Elektrik Elektronik Mühendisliği’nin 
yanında, çift anadal programıyla Bilgisayar Mühendisliği okurken laboratuvar ortamında çalışmak 
bana araştırma tecrübesi kazandırıyor. Gerek akademik gerek sosyal alanda Koç Üniversitesi’nin 
sağladığı imkânlarla, iş tecrübesi anlamında da hızlı bir gelişme gösteriyorum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın sunduğu olanaklar ve Koç Üniversitesi’nin kazandırdığı donanım ve bilgi birikimi 
sayesinde geleceğe ümitle bakıyorum.

Aycan Deniz Vit, Kırklareli      
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2016 Türkerler Holding Bursiyeri 
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Bu sene Hukuk Fakültesi’nde son yılım. Koç Üniversitesi’nde eğitime başladığım günden bu yana 
olmak istediklerim, okulumun bana kattıkları sayesinde potansiyelimi keşfetmemle tamamen 
değişti. Anadolu Bursiyerleri Programı aracılığıyla adım attığım Koç Üniversitesi, bana ne olmak 
istediğimi öğretti. Gelecekte ailemden öğrendiklerimi, akademik yaşantımda ve sosyal hayatımda 
kazandığım değerleri koruyan bir hukukçu olmak istiyorum. Tüm bağışçılarımıza sundukları 
fırsatlar için teşekkür ediyorum.

Koç Üniversitesi’nde geleceğe yürürken toplumun çıkarlarını ön planda tutmayı, adalet, 
hukuk, barış ve özgürlük kavramlarını öğreniyorsunuz. Sınırlarınızı aştığınız, farklı branşlardan 
faydalandığınız, birçok sosyal kulüpte aktif roller üstlendiğiniz bir okul Koç Üniversitesi. 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, hayallerime giden yolda bana açılan bir kapı oldu. Bu programın 
eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen eşsiz bir imkân olduğunu düşünüyorum. İleride ülkemizin 
geleceğine ışık tutan başarılı bir iş insanı olmak için şimdiden çok çalışıyorum. Koç Üniversitesi’nin 
ve Anadolu Bursiyerleri ailesinin bir ferdi olmak, çok özel hissettiriyor. Bağışçılarımız Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na destek vererek ülkemizin geleceği olan yeni neslin hedeflerine ulaşmaları 
için umut oluyorlar.

Bir program hayal edin: Başaramayacağınızı düşündüğünüz an karşınıza çıkan, açmayı hayal 
edemeyeceğiniz kapıların anahtarlarını 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. Bize daha fazla imkân sunmak için destek veren herkese teşekkür 
ediyorum. 

Ayça Akçay, Uşak     
Hukuk / 2016 Ford Otosan Bursiyeri 

Aygül Candemir, Tunceli 
Hukuk / 2019 Sn. Hakan Saruhan Bursiyeri

Ayça Alkan, İzmir     
Endüstri Mühendisliği / 2016 Turkcell Bursiyeri 

Aylin Temiz, Kocaeli     
Endüstri Mühendisliği / 2017 Samsung Bursiyeri 
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Harika bir cerrah, dansçı, araştırmacı, konuşmacı, gönüllü olmak istiyorum. 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 olan bağışçıma, aileme, kardeşime, öğretmenlerime ve Halil 
Hoca’ma teşekkür ederim. 

Aysu Çakar, Çanakkale       
Tıp / 2018 Kale Grubu Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı, öğrencileri sadece sınav başarılarıyla değil, olmak istedikleri kişiyi 
göz önünde bulundurarak seçiyor ve eğitime farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Koç Üniversitesi’nin 
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 bekliyorum.

Ayşe Özçelik, Kütahya  
Uluslararası İlişkiler / 2019 Barit Maden Bursiyeri

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.

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

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.

Ayşe Selin Üzbe, Adapazarı       
Tıp / 2016 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 
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Anadolu Bursiyerleri Programı, fırsat eşitsizliğinin önüne geçerek bursiyerlere 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 isteyenlere bu programa başvurmalarını tavsiye ediyorum.

Koç Üniversitesi’nde, 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. Yapacağım bağışlarla programın hayal ortağı olabilmeyi heyecanla 
bekliyorum.

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 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!

Hayalini kurmaktan bile çekindiğim Koç Üniversitesi’nde istediğim bölümü Anadolu Bursiyerleri
Programı sayesinde 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. Azimli
ve heyecanlı yüreklere dokunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim.

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

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

Ayşe Turşucular, Bursa      
Ekonomi / 2018 Garanti BBVA Bursiyeri 

Ayşenur Parmak, Bursa     
Endüstri Mühendisliği / 2019 Döktaş Bursiyeri
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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.

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

Lise hayatım boyunca birtakım eşyaların ticaretini yaptım ve dört yıl grafik tasarımcı olarak 
şirketlere hizmet verdim. Bu alanda birçok yarışmada birinci oldum. 12. sınıfa geldiğimde 
yaptıklarımın değer görmesini istiyordum. Bu isteğim, Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
gerçekleşti. Koç Üniversitesi’nin imkânları sayesinde hedeflerim başka bir boyuta ulaştı. İleride 
Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bağışçıları arasında yer alıp birçok genci mutlu etmek istiyorum.

Aytuğ Altınok, Kırıkkale   
İşletme / 2019 Medyapım Bursiyeri 

Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim üç yılda birçok insan tanıyıp birçok deneyim edindim. Anadolu 
Bursiyeri olmamın verdiği motivasyon ve sorumlulukla donanımlı, yardımsever, farkındalık sahibi 
bir birey olmaya çalışıyorum. Gelecekte insanların hayatına dokunabileceğim işler yapmak 
istiyorum. Gelecekteki hedeflerimden biri de bağışçılarımız gibi bir gencin hayatının dönüm 
noktası olmak.

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

Okuduğum liseden bir arkadaşım sayesinde tanıştım Anadolu Bursiyerleri Programı’yla. Koç 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği için çabalasam da tam burslu okumak 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 
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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. Anadolu Bursiyerleri Programı, birey 
olma yolunda yürüyen her genç için büyük bir fırsat. Bize bu fırsatı tanıyan tüm bağışçılarımıza ve 
program sorumlularına teşekkür ederim. 

Anadolu Bursiyerleri Programı, fikirlerimin gelişmesinin önünü açtı. Artık 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. 

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. İleride bu programa katkıda 
bulunabilmeyi çok istiyorum.

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

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

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

Barış İlayda Yorulmaz, Aydın      
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Opet Bursiyeri 
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Lisedeyken hedefim, endüstri mühendisi olmaktı. Bunun için iyi bir üniversite eğitimi almam 
gerektiğinin farkındaydım. O dönemde okulumuza gelen Anadolu Bursiyerleri Programı kataloğu 
bana umut ışığı yaktı. 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 gencin Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan 
yararlanabilmesini diliyorum. 

Batuhan Gül, Uşak         
Endüstri Mühendisliği / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Sınavdan beklediğim sonucu alamadığım ve ne yapmam gerektiğini düşündüğüm bir dönemde 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edildim. 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 

Sınavda istediğim başarıyı yakalayamayınca Anadolu Bursiyerleri Programı bana umut oldu. Şimdi, 
her gün kendimi biraz daha geliştirmeme olanak tanıyan Koç Üniversitesi’ndeyim. Bu okulda 
aldığım derslerde ve katıldığım kulüplerde geçirdiğim her an, keşfedilmeyi bekleyen yönlerimi 
açığa çıkarabileceğim uzun bir yolculuk. Bu yolculukta kendimi ait hissettiğim Anadolu Bursiyerleri 
ailesinin bir üyesi olduğum için çok şanslıyım.

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

Okuduğum 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 
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Dünya hızla değişirken tek çıkış kapımız, bilim. Bir bilim merkezi olma gayesinden hiç sapmamış 
Koç Üniversitesi’nde okuduğum için kendimi şanslı hissediyorum. “Yarının mesleklerini henüz 
bilmiyoruz fakat ortamının nasıl olacağını tahmin edebiliyoruz. Sizi buna hazırlayacağız.” diyen 
rektörümüz Prof. Dr. Umran İnan’ın ne kadar haklı olduğunu şu an hepimiz daha iyi anlıyoruz. 
Eğitimde fırsat eşitsizliğinin azaltılmasına destek olan herkese teşekkür ederim.

Koç Üniversitesi’nde kendimizi geliştirmek adına yapabileceğimiz birçok etkinlik var. Anadolu 
Bursiyerleri Programı, 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 tüm 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. 

Anadolu Bursiyerleri Programı, 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. 

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. Umarım bu program daha fazla gencin hayatına ışık 
olur.

Bekir Seçmen, Mersin       
Makine Mühendisliği / 2019 Döktaş Bursiyeri

Bengü Deniz Aktaş, Tunceli   
Hukuk / 2017 Koç Üniversitesi Bursiyeri 

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

Benur Bozhöyük, Konya       
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri 
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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 bağışçıma teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Berfin Ekmez, Erzincan          
Hukuk / 2019 Aromsa 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 hangi fırsatları yakalayabileceklerini anlatıyorum. Umarım aramıza çok daha fazla 
kişi katılır ve ihtiyacı olan herkes bu ortamda bulunma şansını yakalayabilir. 

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

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. Bizi her açıdan değerlendirerek hayatımızı değiştiren 
Anadolu Bursiyerleri Programı bana Koç Üniversitesi’nde eğitim alma fırsatı verdi. Bursiyer 
adaylarına, Anadolu Bursiyerleri ailesine katılabilmeyi gerçekleşmesi imkânsız bir hayal olarak 
görmemelerini tavsiye ediyorum.

Berkay Gürel, Mersin          
Makine Mühendisliği / 2019 Ulusoy Raylı Sistemler Bursiyeri 

Sınav senesi öğretmenlerim sayesinde Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım ve başvurumu 
yaptım. Programa kabul edildiğimi öğrendiğim 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. 

Beste Boybaşı, Denizli          
Makine Mühendisliği / 2019 Ford Otosan Bursiyeri
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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 çok mutluyum. 

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 geleceğine yön veren bir birey olmama olanak sağladığı için 
bağışçıma ve Anadolu Bursiyerleri Programı’nda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberim olduğunda böyle bir fırsat sunulması beni çok 
şaşırttı. Ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği olmadığını hepimiz biliyorduk ama Koç Üniversitesi’nde 
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.

Zorluklarla okumaya çalışırken toplumun algıladığı kadın profili dışında kalan, her şeyi başaran,  
başarılı bir iş insanı olmam ve mücadele veren annemin emeklerini ziyan etmemem gerektiğini 
biliyordum. Bunun için Koç Üniversitesi biçilmiş kaftandı. Koç Üniversitesi’ne giremeyeceğimi 
düşünürken Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurdum. Yazın iş yerinde mesaideyken gelen bir 
e-postayla bursiyer olarak seçildiğimi öğrendim. Bu program hayatımı değiştirdi. 

Beste Karadoğan, Manisa        
İşletme / 2017 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri 

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

Betül Demirtaş, Kayseri         
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Mezunlar Bursiyeri (2006 Sınıfı) 

Betül Engez, Ankara        
Ekonomi / 2017 Koçtaş Bursiyeri 
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Koç Üniversitesi’ndeki eğitim hayatım kendimi daha iyi tanımamı ve geliştirmemi sağladı. Tasarıma 
ilgimi keşfedip yandal programıyla Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’ne başladım. Geçtiğimiz 
bahar döneminde değişim programıyla Hollanda’ya gittim. Mezun olduğumda gerekli eğitimleri 
tamamlayıp klinik psikolog olmak istiyorum. Anadolu Bursiyeri olmak sürprizlerle dolu keyifli bir 
yolculuk. Harika fırsatlar ve kocaman bir aile, Anadolu Bursiyeri olmak isteyenleri bekliyor.

Betül Taşkın, Samsun           
Psikoloji / 2016 D&R Bursiyeri 

Kendime en uygun mesleği bulduğumda Koç Üniversitesi’nin 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 verilen bu fırsatın her yıl daha fazla kişiye ulaşmasını görmek gurur verici. 

Beyza Özdemir, Ordu      
Endüstri Mühendisliği / 2018 Yıldız Entegre 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. Bence dünya, hayattaki eşitsizlikleri en aza indirmeye çalışan güzel 
insanların hatırına dönüyor. Mevcut ve potansiyel bağışçılardan yegâne isteğimiz bu döngüye 
katkıda bulunmaları. 

Beyza Arslan, Yozgat           
Ekonomi / 2016 Ford Otosan Bursiyeri 

Öğrenciler için olabilecek en özgür eğitim ortamına sahip Koç Üniversitesi’nde kişisel ve mesleki 
gelişimimi destekleyecek kulüplerde yer alıyor, kendime etkili bir öğrenme atmosferi oluşturmaya 
çalışıyorum. Gelecek yıllarda 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. 

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



117

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. İnanıyorum ki bugünün bursiyerleri yarının bağışçıları olarak bu ailenin 
daha da büyümesini sağlayacaklar. 

Koç Üniversitesi hem bir öğrenci hem de bir birey olarak beni pek çok yönden geliştirdi. Şu an 
hedeflerimden biri, yapay öğrenme alanında topluma fayda sağlayacak çalışmalar yapmak. 
Anadolu Bursiyerleri Programı, kısıtlı imkânlara sahip olmalarına rağmen topluma faydalı bireyler 
olabilmek için çabalayan azimli öğrencilere fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor. Bu amaca hizmet 
ettikleri için Koç Üniversitesi’ne, tüm bağışçılarımıza ve programda katkısı bulunan herkese 
teşekkür ederim.

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan, birlikte TÜBİTAK projesi hazırladığım arkadaşım Gamze 
sayesinde haberdar oldum. Öncelikle mülakatlara çağrıldım, Koç Üniversitesi’nde çok güzel zaman 
geçirdik. Bursiyer olduğumu öğrendiğim an, hayatımda x² parabolünün tepe noktasıydı. Koç 
Üniversitesi, kampüs yaşantısıyla, akademik yetkinliğiyle ve disiplinlerarası yaklaşımıyla beni her 
zaman etkilemiştir. Burada eğitim almamı sağlayan bağışçıma teşekkür ediyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla rehberlik öğretmenim aracılığıyla tanıştım. 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. 

Bilge İmamoğlu, Kırklareli         
İşletme / 2016 EY Türkiye Bursiyeri 

Binnur Şahin, Kütahya  
Endüstri Mühendisliği / 2016 LAV Bursiyeri 

Bilgehan Kütük, Adana          
Ekonomi / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri 

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

Bora Aktaş, Kocaeli            
Endüstri Mühendisliği / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Hayallerimin ve hedeflerimin ötesinde bulunan Koç Üniversitesi’nde sunulan imkânlardan en iyi 
şekilde yararlanmaya çalışıyorum. Bu okulun sunduğu en iyi fırsatlardan biri, istediğimiz konuda 
kendimizi geliştirebilmemiz. 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.

Burak Yazıcı, Ordu       
Uluslararası İlişkiler / 2019 HSBC Bursiyeri 

Koç Üniversitesi’nde hocalarımızın yardımıyla yeni projeler oluşturabiliyoruz. Hayal Eden 
Çocuklar Projesi’yle Anadolu’daki çocuklara ulaşıp geleceğin Anadolu Bursiyerlerine dokunmayı 
hedefliyoruz. 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. 

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 
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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. 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nda yer almam, eğitim hayatımı birçok yönden olumlu etkiledi. 
Koç Üniversitesi bana çok yönlü bir öğrenci olma isteği aşılıyor, hem akademik hem de sosyal 
olarak gelişmemi destekliyor. 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.

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 mutluluğu tarif edemem. Türkiye’deki başarılı diğer gençlerin de daha fazla bağışçının 
yardımıyla bu programdan yararlanmalarını diliyorum. Tüm bağışçılarımıza ve bu programda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

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.

Burcu Tüfekçi, Balıkesir          
Endüstri Mühendisliği / 2015 Betek Boya Bursiyeri 

Buse Naz Güneş, İzmir   
Hukuk / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Burhan Özer Çavdar, Muğla           
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Bilkom Bursiyeri 

Büşra Işık, Tekirdağ          
Endüstri Mühendisliği / 2018 Gülaylar Bursiyeri 
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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. 
Anadolu Bursiyerliğini bana yaşatıp günden güne daha kaliteli hayat tecrübesi edinmeme vesile 
olan bağışçıma teşekkürlerimi sunarım. 

Cem Esin, İstanbul             
Ekonomi / 2017 İş Bankası Bursiyeri 

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 

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 adres. Koç Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde okuma hayalim Anadolu Bursiyerleri Programı’yla gerçekleşti. Hayallerimizi 
gerçekleştiren tüm bağışçılarımıza ve Koç Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum. 

Cennet Kocu, Manisa             
Tıp / 2018 Ateş İnşaat Bursiyeri 

Koç Üniversitesi kendimi daha iyi tanımamı, sağlam ve kararlı adımlar atmamı sağladı. Eğitim 
hayatımın yanı sıra, içinde yer aldığım kulüpler de kendimi keşfetmeme yardımcı oldu. Anadolu 
Bursiyeri olmak benim için gurur verici. Bu sene çift anadal programıyla Medya ve Görsel Sanatlar 
Bölümü’nde okumaya da başladım. Bana ve tüm Anadolu Bursiyeri arkadaşlarıma tüm bu güzel 
imkânları sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Bursiyer adaylarına tavsiyem, kendiniz olun ve 
mucizelere inanın.

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

Anadolu Bursiyeri olduğumu öğrendiğimde hem şaşırdım hem de bana yeni bir kapının açıldığını 
hissettim. Koç Üniversitesi, bir üniversiteden ve ulaşmak istediğim akademik kariyerden beklediğim 
tüm şartları sağlayan sayılı okullardan biriydi, hatta bana en uygun olanıydı. Eğitimi Türkiye’deki 
herkes için eşit duruma getirmek isteyen ve bu yolda Anadolu Bursiyerleri Programı’na emek 
veren herkese teşekkür ediyorum. 

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 bursiyerlerin de bu imkânlardan yararlanabilmelerini, 
Anadolu Bursiyerleri ailesinin bir parçası olmanın ayrıcalığını hissedebilmelerini diliyorum. Bugün 
buralara gelmemi sağlayan ve beni yetiştiren aileme ve bu programa katkısı olan herkese teşekkür 
ediyorum. 

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. 

Ceren Çörekçi, Sinop           
Endüstri Mühendisliği / 2018 Polibak Bursiyeri 

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

Çağla Alagöz, Zonguldak            
Moleküler Biyoloji ve Genetik / 2015 MSD Türkiye Bursiyeri

Çağlar Kurt, Muğla           
Endüstri Mühendisliği / 2018 Teklas Bursiyeri 
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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 teşekkürler.

Çetin Çetiner, Muğla              
Uluslararası İlişkiler / 2017 Hitay Holding 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. Anadolu Bursiyerleri Programı buradan 
milyon tane “iyi ki”yle mezun olmanızı sağlayacak. 

Çisem Özden, Aydın         
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Ford Otosan Bursiyeri 

Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim üç yılda pek çok deneyim yaşama fırsatı buldum. Bu okulda 
akademik anlamda her gün yeni şeyler öğrenirken katıldığım etkinlikler ve öğrenci kulüpleri 
sayesinde kendimi daha iyi ifade etmeye başladım ve özgüvenim arttı. Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde her gün bambaşka deneyimler yaşadığım unutulmaz bir yolculuğa başladım. 
Programa başvuracak arkadaşlarıma şunu söylemek isterim: Denemekten korkmayın, neden o 
şanslı kişi siz olmayasınız?

Çisem Köseoğlu, Trabzon              
Endüstri Mühendisliği / 2017 TEB Bursiyeri 

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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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. 

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 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. 

Zor geçen zamanlarda bile Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde 
olabilmenin önemini hatırladım. Okulda olamamak zor olsa bile böyle bir yılda sınava yeniden 
hazırlanmaktan daha zor olamazdı. Anadolu Bursiyerleri Programı birçok şeyi çok güzel bir şekilde 
değiştirdi. Kesinlikle sadece başvurmaya bile değecek kadar güzel bir şans. Tüm bağışçılara bu 
kadar hayali gerçek kıldıkları için minnettarım.

Deniz Domaniç, Bursa            
Endüstri Mühendisliği / 2016 Aygaz Bursiyeri 

Didem Karataş, Gaziantep     
Hukuk / 2018 Koruma Şirketler Grubu Bursiyeri 

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

Diğdem Yıldız, Adapazarı            
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2019 Türk Traktör Bursiyeri
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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. Tüm 
bağışçılarımıza, Koç Üniversitesi’ne ve hayallerimizin gerçekleşmesi için çabalayan herkese 
teşekkür ediyorum. 

Dilara Atılgan, Adana               
Hukuk / 2017 HSBC 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. 

Dilara Karaduman, Kocaeli          
Psikoloji / 2017 Tüpraş Bursiyeri 

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. 

Dilara Bozyılan, İstanbul               
Bilgisayar Mühendisliği / 2016 Mehmet Zorlu Vakfı Bursiyeri 

Herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini düşündüğüm için Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmaya karar verdim. Sınav sonucum Koç Üniversitesi’nde okumam için yeterli değildi ama 
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 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. 

Anadolu Bursiyerleri Programı, her şeyden önce geleceğimi değiştirdi. Hayalimdeki üniversitede 
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.

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. 

Bir arkadaşımın önerisiyle başvurduğum Anadolu Bursiyerleri Programı’nın hayatımı bu denli 
etkileyeceğini, bana yeni bakış açıları ve farklı bir vizyon katacağını tahmin etmiyordum. Farklı 
alanlara yönelmek, daha önce hiç yapmadığınız şeyleri denemek ve en önemlisi tecrübe 
kazanmak için Koç Üniversitesi’nde çok fazla seçeneğiniz var. Anadolu’ya verilen öncelik ve bizim 
için yaratılan fırsat eşitliği, bize hayallerimizi gerçekleştirme gücü veriyor.

Dilek Atılkan, Çanakkale             
Hukuk / 2017 Koç Üniversitesi Bursiyeri 

Doruk Ant Bayar, Adapazarı      
Ekonomi / 2017 ENKA Vakfı Bursiyeri 

Doğukan Kılıç, Erzincan              
Hukuk / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri 

Ecem Kuloğlu, Çanakkale             
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 Dardanel 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. Tüm bağışçılarımıza çok teşekkür 
ediyorum; şimdiden hayatım onlar sayesinde güzelleşti, hayalim gerçekleşmiş oldu.

Eda Seydi, Balıkesir                
Endüstri Mühendisliği / 2018 Karaca Bursiyeri 

Koç Üniversitesi’nde sadece tıp alanında değil, hayata dair birçok alanda bilgi sahibi olarak 
kendimi geliştirebildiğimi hissediyorum. Çok güzel ilerleyen akademik hayatımın yanında, sosyal 
hayatımın da renkli olduğunu belirtmeliyim. Öğrenci kulüpleri sayesinde hem yurtiçinden hem de 
yurtdışından çok fazla arkadaş, meslektaş edindim. Koç Üniversitesi’nde Anadolu Bursiyeri olarak 
okuduğum için çok mutluyum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bursiyer adaylarına hayallerinin 
peşinden koşmayı asla bırakmamalarını öneririm.

Efe Can Doğanalp, Denizli           
Tıp / 2018 QNB Finansbank Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı bize yalnızca Koç Üniversitesi’nde okuma şansı vermiyor, 
bambaşka kapılar da aralıyor. Sahip olamayacağımı düşündüğüm birçok olanağa bu program 
sayesinde erişebiliyorum. Koç Üniversitesi’nde sunulan sosyalleşme imkânları 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 Kanal D Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla rehber öğretmenim Murat Gülpınar vesilesiyle tanıştım. 
Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden Koç Üniversitesi’ni kazanabilme imkânı beni gerçekten 
heyecanlandırmıştı. Şimdi Anadolu Bursiyerleri ailesinin üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Yeni 
arkadaşlıklar kurup yeni hayat hikâyeleriyle tanışarak güzel deneyimler ediniyorum. Bağışçı 
sayısının artmasını temenni ediyor ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. 

Efe Ertunç, Malatya                
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 Hayat Kimya Bursiyeri 
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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. 

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. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde hayatımıza sihirli bir değnekle dokunduğu için Koç Üniversitesi’ne 
ve bağışçılarımıza teşekkür etmek istiyorum.

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.

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. 

Ege Kaya, Nevşehir              
Tıp / 2013 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Elif Ayça Güvener, Bitlis       
Moleküler Biyoloji ve Genetik / 2019 Caffè Nero Bursiyeri

Ekrem Kavsara, Kocaeli               
Endüstri Mühendisliği / 2018 Otokoç Bursiyeri 

Elif Bayraktar, Tekirdağ              
Ekonomi / 2018 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri 
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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.

Elif Demirtaş, Kocaeli                 
Tıp / 2014 Anadolu Vakfı Bursiyeri 

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. 

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

Yaşamaktan çok keyif aldığım Mersin’den İstanbul’a ve Koç Üniversitesi’ne gelmek, küçük kayığımla 
okyanusa açılmak gibi bir şeydi benim için. İster istemez tereddüt etmiş ve kaygılanmıştım. Bu 
yolda yalnız olmadığımı hissettiren başta bağışçım Amerikan Hastanesi ve Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde kayığımı koca bir tekne haline getirebildim. Bursiyer adayı arkadaşlarıma 
programa mutlaka başvurmalarını öneririm çünkü hepimizin birbirimize ihtiyacı var.

Elif Gökçen Bozkurt, Mersin                 
Tıp / 2016 Amerikan Hastanesi 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. 

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



129

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. 

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 tüm bağışçılarımıza 
teşekkür ediyorum ve ileride ben de bu programa destek vermek istiyorum.

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla arkadaşlarım vasıtasıyla tanıştım. 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. 

Hayallerimin ötesindeki bir üniversite hayatı için Anadolu Bursiyerleri Programı, kusursuz bir 
şekilde oluşturulmuş. 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. Mezun olduktan sonra bu programın 
yaygınlaştırılması için elimden geleni yapacağım. 

Elif Yılmaz, Ordu               
Psikoloji / 2017 Koç Holding Bursiyeri 

Emirhan Arslan, Adapazarı        
İşletme / 2017 BPlas Bursiyeri 

Emir Özkanbaş, Adana                
Psikoloji / 2018 Koçtaş Bursiyeri 

Emirhan Özdemir, Erzurum               
İşletme / 2019 Nobel İlaç 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. 

Emrah Şen, Konya                  
Endüstri Mühendisliği / 2016 Namet Bursiyeri 

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! 
Bu programa başvurmama öncülük eden Almanca öğretmenim Aysun Dereli’ye, gençleri bu 
programa teşvik eden herkese ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın günden güne daha da büyümesi dileğiyle... 

Emre Vatansever, Kırklareli             
Makine Mühendisliği / 2017 BPlas Bursiyeri 

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. 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 

Anadolu Bursiyerleri Programı, Türkiye’nin dört bir yanında sınav sonucundan daha fazlasını hak 
eden öğrencilere çok büyük bir fırsat veriyor. Koç Üniversitesi’nde akademik ve sosyal olarak 
kendimi geliştirmem için fazlasıyla imkân var. Hayallerinin peşinden koşmak isteyen her öğrenci 
bu programa başvurmalı. Hayallerime doğru ilerlerken bu fırsatı elde etmeme destek olan Murat 
Gülpınar’a, Ayhan Yanağlıbaş’a ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

Enes Duymuş, Malatya                  
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2019 Hayat Kimya Bursiyeri
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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. 

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 ve tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

Koç Üniversitesi’ndeki zamanımı hem akademik hem de sosyal anlamda dolu dolu geçirdiğimi 
düşünüyorum. Burada kaliteli bir eğitim almanın yanında, sosyal etkinliklerle hayata, kulüp 
etkinlikleriyle iş hayatına hazırlanıyoruz. Anadolu Bursiyeri olmayı hedeflerime uzanan yoldaki ilk 
adım olarak görüyorum. Bu adımı atmamı sağlayan ve bu yolda beni asla yalnız bırakmayan başta 
bağışçıma ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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.

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

Eren Külüğ, Kocaeli         
Ekonomi / 2019 Mavi Bursiyeri 

Enes Kaya, Osmaniye                 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 İncekaralar Bursiyeri

Eren Melih Öymen, Çorum                
Tıp / 2015 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 
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Koç Üniversitesi hakkında araştırma yaparken Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştım ve 
şansımı denemek için başvurumu yaptım. Koç Üniversitesi’nde 24 Saat Programı’nda 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) 

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. 

Erhan Ceylan, Yozgat              
Hukuk / 2018 Baştaş Çimento Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmak hayatımdaki en köklü değişikliğin ilk adımı oldu. Koç 
Üniversitesi’nde, eğitim vizyonumun ve hayata bakış açımın ne kadar geliştiğini görebiliyorum. 
Okulumun araştırma vizyonu, bilimin gizemli doğasının peşinden tutkuyla koşmanın lezzetini 
vadediyor. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde yaptığım işten her an mutluyum. Gerçek 
olamayacak kadar güzel imkânlar sunan bu programa kesinlikle başvurulması gerekiyor.

Ergün Tiryaki, Şanlıurfa                   
Tıp / 2016 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Koç Üniversitesi’yle tanıştığım günden itibaren bu okulda eğitim almanın hayalini kuruyordum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı bana bu paha biçilemez fırsatı sundu. Bu okuldan doktorluğun 
yanı sıra, iyi bir araştırmacı, disiplinlerarası çalışabilen ve insan ilişkilerinde kalifiye biri olarak 
ayrılacağıma eminim. Bu imkânları bana sağladığı için tüm bağışçılarımıza ve Koç Üniversitesi’ne 
şükranlarımı sunuyorum. Umarım bu program birçok insana daha umut ışığı olur.

Erol Erinç Dokuyucu, Balıkesir
Tıp / 2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri



133

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. Gelecekte bursiyer sayısının artması için 
elimden geleni yapacağım.

Sınav sonucumdan dolayı son zamanlarda umudumu yitirmiş, alternatif hayaller kurmaya
başlamıştım. Bu çalkantılı dönemde Anadolu Bursiyerleri Programı elimden tuttu. Bu program,
sınav sonucuna göre yerleştirme yapan ve fırsat eşitsizlikleriyle dolu eğitim sistemine kuvvetle
direniyor. Koç Üniversitesi’ne adım attığım andan itibaren kendimi düşünsel bir gelişim sürecinde
buldum. Bu sayede aklın ve bilimin rehberliğinde insanlığa katkıda bulunmayı bilen bir birey olarak
yetişiyorum.

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.

Eğitim kalitesiyle Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan Koç Üniversitesi, öğrenciden öte 
bir birey yetiştirme gayesiyle hareket ediyor. Bu okulda okumak hayata bakış açımı değiştirmemi 
sağladı. Üniversitede ilgi alanlarımı hâlâ yakından takip edebildiğim için mutluyum. Kariyer 
kulüpleri ile iş hayatına hazırlanırken derslerde öğrendiklerimizi pekiştirebiliyoruz. Başvuru 
yapmaya çekinen adaylara şunu söyleyebilirim: Sizin için oldukça stresli geçen bu zamanda 
Anadolu Bursiyerleri Programı ekibinin içinizdeki ışığı göreceklerine inanın.

Esenay Çay, Sivas                 
İşletme / 2018 Yıldız Holding Bursiyeri 

Esmanur Eray, Van          
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 Rixos Bursiyeri 

Esin Hacıoğlu, Tekirdağ                  
Ekonomi / 2016 Sarten Ambalaj Bursiyeri 

Esra Altınay, Diyarbakır                 
Endüstri Mühendisliği / 2017 Sn. Eren-Fatih Özmen Bursiyeri
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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 

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. Bu yazıyı 
okuyanlara tavsiyem, kendilerine güvenmeleri ve denerlerse pek çok şeyin mümkün olabileceğine 
inanmaları. 

Ezel Yazlak, Malatya               
Endüstri Mühendisliği / 2018 YDA Bursiyeri 

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. Bana bu olanakları sağlayan tüm bağışçılarımıza minnettarım. Size tavsiyem,
vakit kaybetmeden başvurunuzu yapın ve hayallerinizden vazgeçmeyin.

Esra Duran, Balıkesir                    
Endüstri Mühendisliği / 2019 Ford Otosan Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitim hiçbir zaman sadece derslerden ibaret olmadı. Bu okul 
bana ihtiyacım olan her şeyi tek başıma öğrenebilme, kullanabilme yetisinin yanında, büyük bir 
öğrenme tutkusu da kazandırdı. Anadolu Bursiyeri olmak benim için hem bilimle iç içe bir eğitim 
almak hem de bu eğitimin kazandırdığı yeteneklerle güzel işler başarabileceğim, sayısız imkâna 
sahip bir araştırma ortamına erişebilmek demek. Şu an en büyük hayalim akademisyen olup 
araştırmalarımla bilime katkı sunmak ve Koç Üniversitesi’nde edindiğim heyecanı benden sonraki 
nesillerle de paylaşmak.

Fadime Tokmak, Uşak 
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Koç Üniversitesi Bursiyeri 
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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. 

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. Bunun için tüm 
bağışçılarımıza teşekkürler.

“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. 

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.

Fatma Bingöl, Van                  
Hukuk / 2016 Tiryaki Agro Bursiyeri 

Fatma Palancı, Artvin           
Hukuk / 2018 Çelik Halat Bursiyeri 

Fatma Nur Kılıç, Ankara                   
Ekonomi / 2017 QNB Finansbank Bursiyeri

Fatma Yağmur Kurt, İzmir                  
İşletme / 2019 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri 
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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. 

Fatma Yıldırım, Gaziantep                     
Tıp / 2015 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Koç Üniversitesi’nin bir parçası olmak beni gururlandırıyor. Hazırlık Programı’nın ardından bölüm 
derslerinde alanında üstün bir beceriye sahip akademisyenlerden eğitim almak büyük bir ayrıcalık. 
Öğrenci kulüpleri sayesinde de dilediğim alana yönelirken henüz keşfedemediğim becerilerimin 
ve ilgilerimin farkına varabiliyorum. Mezun olduğumda araştırmalara devam etmek ve gelişirken 
geliştirmeye odaklanmak istiyorum.

Feyza Kübra Ayvalık, Karabük                
Psikoloji / 2018 AXA Sigorta Bursiyeri 

Koç Üniversitesi, fikirlerimize ve yaptıklarımıza değer veriyor, ufkumuzu açıyor, bize her türlü 
imkânı sunuyor. Okula başladığımdan beri 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 çok insanın hayatına dokunulabilecek.

Fatmanur Olgun, Amasya                     
Endüstri Mühendisliği / 2017 TEB Bursiyeri 

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 
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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. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın çok daha fazla gence destek olmasını 
umuyorum. 

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; gerçekten eğlenerek 
ve yaşayarak öğreniyorum. Geleceğe ışık tutacak gençlerin elinden tutan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın daha çok bağışçı aracılığıyla daha çok genci hayallerine bağlamasını ümit ediyorum.

Koç Üniversitesi’nde okumak en büyük hayalim olduğu için 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 bütün 
bağışçılarımıza teşekkür ederim. 

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. 

Filiz Koç, Bursa                   
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Koç Holding Bursiyeri 

Fulya Çankal, Hatay            
Tıp / 2019 Aromsa Bursiyeri

Fulin Gökçeli, Adana                    
Endüstri Mühendisliği / 2018 Kıvanç Tekstil Bursiyeri

Funda Ayas, Balıkesir                   
Psikoloji / 2016 Kurukahveci Mehmet Efendi Bursiyeri 



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2011-2019 Girişli Bursiyerlerimiz

138

Koç Üniversitesi’nin 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 

Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerinin peşinden gitmek isteyen gençlerin elinden tutarak 
önlerindeki engelleri yıkmalarını sağlıyor. 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.

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

Eğitim hayatım boyunca iyi yerlere gelmek için 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. Anadolu 
Bursiyerleri Programı adeta hayallerime açılan bir kapı oldu. İleride ben de bağışçı olarak bizden 
sonra gelen nesillere umut olacağım.

Furkan Çoban, Giresun                      
Hukuk / 2019 ERG İnşaat Bursiyeri 

Koç Üniversitesi, hayallerinize doğru ilerlerken sizi gerekli becerilerle donatan, sosyal ve akademik 
imkânlarıyla kişisel gelişiminize sürekli katkı sunan bir yuva. Anadolu Bursiyerleri Programı ise bu 
fırsatlar yuvasına girmenizi ve bu imkânlardan yararlanabilmenizi sağlayacak anahtar. Ben sahip 
olduğum bu anahtar sayesinde şu ana kadar çok şeyi değiştirip kendimi çok geliştirdim. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın bana kazandırdıkları sayesinde kendimi geliştirmeye devam edeceğim.

Furkan Karakoç, Bingöl  
Makine Mühendisliği / 2018 Mezunlar Bursiyeri (1999 Sınıfı) 
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Anadolu Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi’nde okumanın yanı sıra, kendimi görebildiğim ve 
sınırlarımı fark edip aşmaya çalıştığım içsel bir yolculuğa çıkmamı sağladı. Spor, düşünce, sanat, 
kültür, sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanları içinde aktif bir bireye dönüşmem Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde oldu. Bağışçılarımıza bir söz vermek istiyorum: Sunduğunuz 
imkânlardan sonuna kadar beslenip evrensel sahalarda Anadolu’nun ne büyük bir ağaç olduğunu 
bütün dünyaya göstereceğim. 

Koç Üniversitesi’nde akademik ve sosyal olarak sürekli aktifiz. Bu dinamizmin hem mükemmel 
arkadaşlıklar kurmamızda hem de en doğru kariyer yolunu bulmamızda çok etkili olduğuna 
inanıyorum. Bu sürecin en keyifli kısmıysa Anadolu Bursiyerleri gibi bir aileye sahip olmak. Benim 
için Anadolu Bursiyeri olarak Koç Üniversitesi’nde okumak harika bir motivasyon kaynağı. Bizlere 
bu motivasyonu sağlayan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim.

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

Anadolu Bursiyerleri Programı’na rehberlik öğretmenim sayesinde başvurdum. Seçildiğimi 
öğrendiğimde dünyanın en şanslı insanı olduğumu hissettim. 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. 

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

Gamze Keçibaş, Tekirdağ             
Makine Mühendisliği / 2016 Türkerler Holding Bursiyeri 

Gafur Tavlar, Bingöl                     
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2019 Uluslararası Nakliyeciler Derneği Bursiyeri

Gizem Güneş, Balıkesir                    
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Kariyer.net Bursiyeri
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Üniversite sınavına hazırlanırken Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi yazdığım kâğıdı 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 

Koç Üniversitesi, gelecekte iyi bir hukukçu olmamı sağlayacak eğitimi alabileceğim okul olsa da 
benim için bir hayalden ibaretti. Anadolu Bursiyerleri Programı bu hayalimi gerçekleştirdi. Gelecek 
hedeflerime Koç Üniversitesi’nde en iyi şekilde ulaşacağıma inanıyorum. Bana bu fırsatı sunan Koç 
Üniversitesi’ne ve tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Dilerim bağışçı sayısının daha da 
artmasıyla nice öğrenci bu fırsattan yararlanma imkânı bulur. 

Gökçehatun Polat, Eskişehir                  
Hukuk / 2019 Medyapım Bursiyeri 

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. 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 Sn. Çağatay Özdoğru Bursiyeri 

Koç Üniversitesi’nde okumak çok farklı insanlarla tanışmamı sağlarken bakış açımı farklılaştırmama 
olanak sundu. Okulumun sağladığı sosyal ve akademik olanaklar ise eğitim hayatımın daha verimli 
geçmesini sağlıyor. Bana göre Anadolu Bursiyerleri Programı, cevherleri mücevhere dönüştürme 
aşaması ve bu sürece en büyük desteği verenler bağışçılarımız. Anadolu Bursiyeri olmak 
isteyenlere önerim, hayallerinin gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapmalarıdır. Çünkü hayaller 
üzerinde düşünülmekle değil, onlar için çalışmakla gerçekleşir.

Görkem Celal Aydın, Kayseri   
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 MV Holding Bursiyeri 
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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 bölümdeyim. Bir 
sınav sonuç belgesinden ibaret olmadığıma inanan ve bu kadar iyi bir eğitim almamı sağlayan 
herkese minnettarım.

Sınav süreci beni hayal kırıklığına uğratınca düşlerimdeki üniversiteyi kazanamayacağımı 
düşünmeye başlamıştım. Ta ki Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul edildiğimi öğreninceye 
kadar... Önümde daha uzun yıllar olmasına rağmen şimdiden gelecek için çok heyecanlıyım ve 
biliyorum ki beni hayalimdeki geleceğe en çok yaklaştırabilecek okulda, Koç Üniversitesi’ndeyim. 
Dilerim büyük hayalleri olan herkes istediği geleceğe bu programla daha çok yaklaşabilir. 

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.

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. Gençlerin hayallerinin arkasında durduğu için bu programa minnettarım. 

Görkem Evci, Konya                     
İşletme / 2016 Koçtaş Bursiyeri 

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

Gözde Kahraman, Kocaeli                      
Bilgisayar Mühendisliği / 2016 Logo Yazılım Bursiyeri 

Gülay Canbaloğlu, Kilis                     
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Gülsan Holding Bursiyeri 
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İnternetten tesadüfen öğrendiğim 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 almak 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

Başvuru öncesinde Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bana harika kapılar açacağını biliyordum. 
Pandemi koşullarında eğitimime devam ederken bolca keşfetmek, öğrenmek istiyorum. Bu 
program sayesinde okuldan aldığım eğitimin bana büyük katkı sağlayacağından eminim. Aday 
bursiyerler hayatlarında bir fark yaratmak istiyorlarsa mutlaka bu programa başvurmalılar. Bu 
program, dünyaya katkı sağlayacak nitelikli bireylerin yetişmesine olanak tanıyor.

Gülbeyaz B. Aymaz, Kocaeli                  
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 Koç Holding Bursiyeri

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. 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.

Gülben Şahin, Samsun                        
Psikoloji / 2019 Sn. Natty-John McArthur Bursiyeri

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 Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul 
edildim. 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 teşekkür ediyorum.

Gülhan Aleyna İnan, Balıkesir    
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2019 Farba Otomotiv Bursiyeri 
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nın duyurusunu gördüğümde lisedeyken kendimi geliştirmek için 
yaptığım ders dışı aktivitelerin Türkiye’de bir üniversiteye girmemde rol oynayacağını bilmiyordum. 
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.

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. Bu 
program Anadolu’nun her köşesinden, hayalleri olan binlerce genç için eşsiz bir fırsat. 

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 gelişime 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 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 

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, 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 
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İrem Eken ve çok değerli öğretmenim Ertuğrul Eşkin’in büyük destekleriyle Anadolu Bursiyerleri 
Programı’na başvurdum ve bursiyer olmaya hak kazandım. 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.

Halil İbrahim Aydın, Ağrı                         
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 Rixos Bursiyeri

Fırsat kapıyı çaldığında gürültüden rahatsız olanlar, asla bir şey başaramazlar. 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. 

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

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 

Koç Üniversitesi’ndeki imkânlar kendimi sürekli geliştirmemi sağlayacak alanlar bulmama ve 
gelişmeme yardımcı oluyor. Bu okulda kendimi bulabileceğime, geleceğime en uygun yolu 
şekillendirebileceğime eminim. Hayalleriniz Koç Üniversitesi’nden geçiyorsa Anadolu Bursiyerleri 
Programı, onları 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 
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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 vazgeçecek ya da başka bir üniversitede okuyacakken 
rehber öğretmenim Aydın Akgün sayesinde başvurduğum Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
seçildim. Bu program, istediğim yolda yürümem için bana bir şans verdi.

Bence iyi bir mühendiste olması gereken özellikler soru sorup konuya farklı açılardan yaklaşmak, 
kimsenin göremediği şeyleri görebilmektir. 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. 
Bağışçılarımız sayesinde Koç Üniversitesi’ndeki 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 

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 ben de bir öğrencinin bu imkânlara ulaşması ve Anadolu Bursiyerleri 
Programı’nın gerçekleştirdiğine inandığım fırsat eşitliğiyle tanışması için elimden gelen her şeyi 
yapmak istiyorum.

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

Koç Üniversitesi’nde kendimi çok yönlü geliştirebilmem için tüm imkânlar 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 
tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde pırıl pırıl öğrenciler çok güzel eğitim 
imkânlarına kavuşuyorlar. Umarım nice öğrenci bağışçılarımız sayesinde Koç Üniversitesi’nin 
imkânlarına kavuşmaya devam eder.

Hasret Beytaş, Kocaeli                       
Makine Mühendisliği / 2019 Bosch Bursiyeri 



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2011-2019 Girişli Bursiyerlerimiz

146

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 Sigorta Bursiyeri 

Hayatım boyunca adaletin temsilcisi olmak istedim. Hayallerime ulaşmak için iyi bir üniversiteye 
gitmem gerektiğini biliyordum. Anadolu Bursiyerleri Programı benim için büyük bir umut ışığı 
oldu. 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) 

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, kolayca uyum sağlayabileceğimiz bir aile ortamı sunuyor. 
Bize kalan; sunulan imkânlardan faydalanarak geleceğe yön veren, ülkesine ve dünyaya faydalı, 
örnek alınacak bir birey olmak. Tüm bağışçılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Hatice Kurt, Kahramanmaraş                          
Kimya-Biyoloji Mühendisliği / 2019 Tiryaki Agro Bursiyeri

Tüm emeklerimizi üç saatte ölçen sınavdan sonra umutlarım tükenmişti. Sonrasında, kim 
olduğumu önemseyen, beni ilgilerim ve yeteneklerime göre değerlendiren, eğitimde fırsat 
eşitsizliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen Anadolu Bursiyerleri Programı’na dahil olduğumu 
öğrendim. Şimdi, beni sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, fiziksel ve 
daha birçok anlamda geliştirecek Koç Üniversitesi’ndeyim. Anadolu Bursiyerleri Programı ailesine 
sağladıkları olanaklar için teşekkür ediyorum. 

Hazal Halıgür, Kahramanmaraş      
Endüstri Mühendisliği / 2019 Tüpraş Bursiyeri
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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 verdi. Koç Üniversitesi’ne 
adım attığım günden beri aynı heyecan ve öğrenme şevkini yaşıyorum.

Kelimelerimin arasında hevesle gezinen bursiyerlere şunları söylemek isterim: Belki durmaksızın 
bir kalıba sokulmaktan usandın. Emek verdiğin bir hayalin yolculuğunda olmaktan yoruldun. 
Endişelenme! Benim hikâyemde de bunlar vardı. Yola her zaman umutla devam ettim. 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.

Helin İdil Özdemir, Malatya                        
Psikoloji / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

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

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, aileme ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. 

Helin İlkay Orak, Diyarbakır                         
Tıp / 2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

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 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.

Hidayet Pütün, Kütahya                        
Moleküler Biyoloji ve Genetik / 2017 Koç Holding Bursiyeri 
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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. Bu programa verilen desteğin artarak devam 
etmesini diliyorum.

Hilal Aydın, Kastamonu                           
Hukuk / 2015 Socar Türkiye Bursiyeri

Siz güneşi hedefleyin, ıskalasanız bile yıldızlara ulaşırsınız. Anadolu Bursiyerleri Programı beni 
yıldızlara ulaştırmakla kalmadı, güneşe doğru adım adım ilerlememi sağladı. 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.

Hilal Nur Eroğlu, Niğde                     
Hukuk / 2016 Hitay Holding Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde her yıl yeni bir ben oluyorum; 
farklı etkinlikler, spor alanları ve fikirlerle kendimi daha da geliştiriyorum. 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 

İmkânların yetmediği bir yerde hayallerini hedefe çevirmek de güçleşiyor. Anadolu Bursiyerleri 
Programı isteyince ve inanınca her şeyin gerçekleşebileceğini gösterdi bana. Koç Üniversitesi’ndeki 
kaliteli ve değerli imkânların farkındayım, bu imkânları kullanarak kendimi olabildiğince yetiştirmek 
için elimden geleni yapıyorum. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemeliyiz, ülkemize ve milletimize 
umut olmalıyız. Bunun için yanımızda olan bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Hilal Nur Işık, Manisa       
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2019 Aygaz Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, bize iyi bir gelecek anlamında bütün imkânları sunuyor. Koç 
Üniversitesi’nde 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. 

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. 

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

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

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.

Hümeyra Akyüz, Erzurum                          
Endüstri Mühendisliği / 2016 Hürriyet Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde eğitim almak, kendime inancımı 
güçlendirdi, potansiyelimi nasıl kullanabileceğimi gösterdi. Anadolu Bursiyeri olarak inanılmaz 
yetenekli insanlarla tanıştım. Onlarla çalışarak daha önce hayalini kurduğum çalışmalarda yer 
alıyorum. Gelecekte daha büyük işlere imza atmak istiyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvurmamı sağlayan öğretmenim Özlem Algan’a ve hayallerimizi gerçekleştirmemize yardımcı 
olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’de bu gibi girişimlerin artmasını umuyorum.

Hüseyin Kara, Adana                         
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Garanti BBVA Bursiyeri 
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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 büyük bir hayal kırıklığına uğramışken Anadolu Bursiyerleri Programı bana yeni bir 
kapı açtı. Hayallerimize ulaşmak için bize yardımcı olan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.

İbrahim Genel, İzmir                            
Tıp / 2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Yeni bir mezun olarak geriye dönüp baktığımda kariyerimdeki hatta hayatımdaki en köklü farkı 
yaratan unsurun Anadolu Bursiyerleri Programı olduğunu görüyorum. Koç Üniversitesi’nde 
kendimi bilimsel ve kişisel olarak geliştirmenin yanında, bir hekimin hem klinisyen hem araştırmacı 
olabileceğini öğrendim. Okulumda yüksek lisans eğitimimi de tamamlayarak sağlık bilimleri 
alanında ülkemizi temsil etmeyi hedefliyorum.  

İlay Çalışkan, Bursa  
Tıp / 2013 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Koç Üniversitesi, düşündüklerimizi gerçeğe dönüştürebildiğimiz yer. 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

Okulum Darüşşafaka, Anadolu Bursiyeri Programı’nı duymama vesile oldu ve 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 
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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’nde farklı bakış açıları kazanarak hayata başka 
pencerelerden bakabiliyorsunuz. Anadolu Bursiyerleri Programı, hayallerimi gerçekleştirmeme 
yardım etti. “Asla seçilmem.” diye düşünmeyin ve hayalleriniz varsa şansınızı deneyin.

İlayda Veske, Amasya                           
Moleküler Biyoloji ve Genetik / 2019 Adeka İlaç 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. 

İpek Nak, Adapazarı                   
İşletme / 2018 ENKA Vakfı Bursiyeri 

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 Yanık, Kastamonu                            
İşletme / 2018 Coca-Cola Company Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın eğitimde fırsat eşitliği konusundaki ilkeli ve sorumlu yaklaşımıyla 
öncelik tanıdığı öğrencilerden biriyim ve Koç Üniversitesi’nin bir parçası olmaktan gurur 
duyuyorum. 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. Bu programa verilen emeklerle geleceğimizin daha aydınlık 
olacağına inanıyorum.

İpek Zent, Gümüşhane                          
Medya ve Görsel Sanatlar / 2019 Doğan Holding Bursiyeri 
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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. Bana şanslı olduğumu hissettiren 
Koç Üniversitesi’ne ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim. 

İrem Çalık, Bursa                             
Tıp / 2018 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Dört yıl önce bana Anadolu Bursiyerleri Programı’yla Koç Üniversitesi’nde tam burslu olarak Hukuk 
okuyabileceğimi düşünen hocama bunun mümkün olmadığını söylemiştim. Ancak sonuçlar 
açıklandığında öğrendim ki sunulan fırsatları değerlendirmek bizlerin elinde. Bu program sayesinde 
çok istersem her şeyi başarabileceğimi, pes etmemeyi öğrendim. İleride insanlara ilham olmak ve 
fırsatlara ihtiyacı olan kişilere tıpkı bu program gibi umut olmak istiyorum. Adaylara tavsiyem şu: 
Hayallerinizden vazgeçmeyin, gerçekten isterseniz her şeyi başarabilirsiniz. 

İrem Gül Soy, Aksaray   
Hukuk / 2017 Mediterra Capital Bursiyeri

Koç Üniversitesi’ne adım attığım ilk andan itibaren doğru yerde olduğumu hissettim. 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 Treyler Bursiyeri 

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. Tüm bağışçılarımıza, 
bize ve gelecek nesillere verdikleri fırsatlar için teşekkür ediyorum.

İrem Şanlı, Bursa                           
Endüstri Mühendisliği / 2017 Melike Tekstil 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. 

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

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. Dünyayı değiştirme ve güncel problemleri çözme çabamda ilk durağımın Koç Üniversitesi 
olmasından mutluluk duyuyorum. 

Kaan Akın, Adana                    
Medya ve Görsel Sanatlar / 2019 TİMS Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde kendimi birçok alanda geliştirebilecek fırsatlara sahibim. 
Koç Üniversitesi’nde potansiyelimi, yeteneklerimi ve hayal dünyamı keşfediyorum. Gelecekte yurt 
dışında çalışmak, farklı insanlarla tanışmak ve diller öğrenmek istiyorum. Okulumdaki dil eğitimi 
ve yurt dışı programları sayesinde hayallerime ulaşmak daha kolay. Bu programa katılmak isteyen 
öğrencilerin kendilerine güvenip başvuru yapmaları gerektiğine inanıyorum.

İrem Yıldırım, Artvin                             
Makine Mühendisliği / 2019 Pi Makina 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.

Kaan Ersoy, İzmir                           
Tıp / 2015 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2011-2019 Girişli Bursiyerlerimiz

154

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. 

Kadir Danışman, Bitlis                              
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Anadolu Ulaşım 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.

Kadircan İnce, Kayseri    
Makine Mühendisliği / 2017 Kibar Holding Bursiyeri 

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.

Kadir Veysel Aksoy, Adana                              
Endüstri Mühendisliği / 2017 ABC Deterjan 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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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, 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 çabalayanlar 
olduğunu bilin.

Kardelen Karabulut, Malatya                             
Tıp / 2017 Çalık Holding Bursiyeri 

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. 

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

Hayatımın gidişatını tamamıyla değiştiren sihirli bir değnek olan Anadolu Bursiyerleri 
Programı’ndan bir arkadaşımın beni yanlışlıkla aramasıyla haberdar oldum. 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. Programda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.

Kardelen Yalavaç, Hatay                              
Endüstri Mühendisliği / 2019 Arçelik Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla tanıştığımda, “İşte benim için gerçek fırsat!” demiştim. Kendimi 
Koç Üniversitesi’ne ait gibi hissetmiştim. 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.

Kerem Anar, Balıkesir                            
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Akkök Holding Bursiyeri 
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Koç Üniversitesi’ni Anadolu Bursiyeri olarak kazandığımı öğrenince ailecek çok mutlu olduk. Koç 
Üniversitesi’ne adım attığım andan itibaren kendimi farklı bir dünyada buldum; alanında en iyi 
hocalardan ders aldım, okulumuzun özgürlükçü ve yenilikçi atmosferinde kendimi sosyal açıdan 
geliştirdim. Bu kazanımları ise pratiğe dökmek adına birçok staj yapma şansı buldum. Bize bu 
gelişim ve ilerleme fırsatını sunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Kerim Alper Uçar, Malatya                               
Ekonomi / 2015 ETİ Bursiyeri 

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. Anadolu Bursiyerleri ailesine yeni arkadaşlarımızın katılması için 
herkesin elinden geleni yapmasını diliyorum. 

Kübra Kocairi, Balıkesir     
Endüstri Mühendisliği / 2017 LAV 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. 

Kevser Turan, Eskişehir                               
Uluslararası İlişkiler / 2017 Sn. Aydan Semker Bursiyeri 

Koç Üniversitesi’nde, kariyer basamaklarını hızla tırmanmamı sağlayacak altyapıyı kazandım, 
değişim programlarından faydalanarak yurtdışındaki eğitim ve olanakları gözlemleme fırsatı 
buldum, çift anadal programıyla Fizik de okuyarak daha donanımlı hale geldim. Önümüzdeki 
yıllarda kendimi biyoelektronik alanında geliştirebilmek adına Koç Üniversitesi’nde yüksek lisans 
yapmayı hedefliyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmak isteyen kardeşlerime, 
başvurularını yaparak Koç Üniversitesi’nin ortamını deneyimlemelerini tavsiye ederim.  

Lokman Kaya, Diyarbakır                             
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2015 Sn. Torkom Demirjian Bursiyeri 
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Annem sayesinde Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan haberdar olana dek Koç Üniversitesi’nde 
okumak benim için 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. Umarım bu aile her geçen gün daha da büyür. 

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

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. 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.

Maide Tiryaki, Sivas                      
İşletme / 2019 Ekol Lojistik Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayalini kurduğum okulda, birçok imkân eşliğinde 
öğrenim görme fırsatı yakaladım. Koç Üniversitesi’nin sunduğu geniş fırsatlar sayesinde 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.

Mahmut Demir, Batman                               
Ekonomi / 2017 Melike Tekstil Bursiyeri 

Her tırmanışta zorlu mücadeleler veririz. Hedefe ulaşmak için gösterdiğimiz çabadan 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, eğitimde fırsat eşitsizliğine karşı çıkıyor, bize umut oluyor. Mezun 
olduğumda yeni nesillere el uzatmak hedeflerim arasında. 

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



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2011-2019 Girişli Bursiyerlerimiz

158

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. 

Mehmed Said Adar, Erzincan                                
İşletme / 2014 Fırat Plastik Bursiyeri 

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. 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 bize nitelikli öğrenim açısından büyük katkıda bulunuyor. Bu okulda öğrencilerin 
ilgi ve heveslerine uygun olarak şekillendirilen öğretim yöntemleri ve seçkin eğitim fırsatları 
sunuluyor. Çeşitli akademik programlarla kendimizi farklı disiplinlerde geliştirmemize imkân 
tanınıyor. Anadolu Bursiyerleri Programı böyle bir eğitimi Anadolu’daki başarılı öğrencilere 
ulaştırma amacı taşıyor. Bu programın en özel yanı, farklı alanlardaki kabiliyetlerimizi de göz 
önünde bulundurması. 

Mehmet Akif Yıldız, Bayburt                                
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Galata Wind 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 
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Koç Üniversitesi hayallerimin ötesinde bir okul. Arkadaşım sayesinde öğrendiğim Anadolu 
Bursiyerleri Programı hayallerimi gerçekleştirmem için bana bir şans verdi. Hayallerime bir adım 
daha yaklaştım. Koç Üniversitesi’nde kendinizi her alanda kolayca geliştirebilirsiniz, hayallerinizi 
gerçekleştirmek için birçok imkâna sahipsiniz. Size tavsiyem, bir ihtimal dahi olsa size sunulan 
fırsatı kaçırmayın, her zaman ümitli olun çünkü bazen bir ümit bizi hayallerimize ulaştırır.

Mehmet Gül, Diyarbakır                               
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2019 Necat Nasıroğlu Vakfı Bursiyeri

Küçük bir köy okulunda başlayan hikâyemin Koç Üniversitesi’nde devam edeceğini kim tahmin 
edebilirdi? Hikâyemi 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 

Koç Üniversitesi’nde hayatıma hiç unutamayacağım anılar ekledim. Bunların hepsi Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde gerçekleşti. Bu okul adeta beni kendine bağladı. 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 Ambalaj Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın en önemli yanı, hayallerimi bana geri vermesi... En güzel yanı, 
telefonda duyduğum, “Kabul edildiniz!” cümlesi... En özel yanı, 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.

Mekselina Kalender, Gaziantep                              
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 
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Okuduğum liseden Anadolu Bursiyerliğini kazanan öğrenciler olduğunu öğrenince heveslendim, 
12. sınıftayken, “Belki olur.” diye düşünerek başvurumu yaptım. Şu an hayal ettiğim okuldayım. 
Koç Üniversitesi bana sadece dersleri değil, hayatı da öğretiyor. Kendimi her yönden geliştirmeme 
olanak sağlıyor. Daha önce yapmadığım birçok şeyi deneyimliyorum. Burada kendimi 
keşfediyorum. İçinde ışık olan gençlerin yolunu açtıkları için Koç Üniversitesi’ne ve bağışçılarımıza 
teşekkür ediyorum. 

Melek Cıvak, Zonguldak                                 
Medya ve Görsel Sanatlar / 2019 Medyapım Bursiyeri 

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. Hayalleri olan ve 
kendine inanan bir gençseniz Anadolu Bursiyerleri Programı’na kesinlikle başvurmalısınız.

Melike Çevirici, İzmir       
Endüstri Mühendisliği / 2019 BP Exploration Operating Company 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 başvuru yapıp hayallerinin peşinden 
gitmeliler. 

Melih Üyer, Gaziantep                                 
Hukuk / 2018 Pekin & Pekin Bursiyeri 

Koç Üniversitesi, rafine ve çok yönlü bir eğitimin yanı sıra, öz gelişime katkı sağlayacak çeşitli 
entelektüel faaliyetler sunuyor. 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. Aileme, Anadolu Bursiyerleri Programı’nı düzenleyenlere ve 
bağışçılarımıza minnettarım. Umarım bu program daha çok gence ulaşır. 

Melike Doğan, Çorum                               
Ekonomi / 2019 Karaoğlu Peyzaj Bursiyeri 
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Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bir arkadaşım sayesinde haberim oldu. Türkiye’nin en iyi 
üniversitelerinden Koç Üniversitesi’nde eğitim görmek hayallerimi süslüyordu. Sınav sonucum 
açıklandığında puanımın yeterli olmadığını gördüm. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
Koç Üniversitesi’nde eğitim görme, aklınıza gelecek her konuda kendimi geliştirebilme olanağı 
yakaladım. Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
devamlılığını sağlayan tüm bağışçılara ve Koç Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum.

Melike Şahin, Adana                                
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2019 Ulusoy Raylı Sistemler Bursiyeri

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. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Meltem Akoğlu, Manisa                        
Uluslararası İlişkiler / 2018 Opet Bursiyeri 

Kendimi bildim bileli, “yaşadığım coğrafyanın kaderim olmaması” gerektiğine inanırım. Beni 
buna inandıran yegâne program, Anadolu Bursiyerleri Programı oldu. 12. sınıfta tanıştığım ve 
öğretmenlerimin yardımıyla büyük heyecan içinde başvurduğum bu programın bir parçasıyım. 
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.

Melisa Abuç, Iğdır                                 
İşletme / 2019 ASAV Gümrük Müşavirliği Bursiyeri 

Her köşesinde farklı bir anım olan Koç Üniversitesi’nde çalışmayı, disiplini, sevip sevilmeyi, hayatı 
ve en çok da kendimi her gün yeniden keşfettiğimi görüyorum. Artık bir klinik tıp öğrencisi yani 
stajyer doktor olduğum için Koç Üniversitesi Hastanesi’nde özellikle salgın döneminde gelecekteki 
meslektaşlarımla var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyeti ileri götüren, Anadolu’nun her bir 
parçasında nice atılımlar hedefleyen ve atamıza layık gençler olabilmek için tüm bu çabamız. 
Hepimizin umuda çok ihtiyacı olduğu şu günlerde aday arkadaşlarıma verebileceğim en önemli 
mesaj da bu; denemekten asla ve asla korkmayın. Kendinize inandığınızda önünüzdeki tüm kapıların 
kendiliğinden açıldığını göreceksiniz.

Mert Yaşlı, Bursa                               
Tıp / 2016 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 
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Geriye dönüp baktığımda Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim zamanda ne çok şeyin değiştiğini fark 
ediyorum. 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 

Koç Üniversitesi’ne gelmeden önce 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. Kriteri yalınızca sınav olmayan, ilgi alanlarımızı göz önünde bulunduran 
ve hayallerimizi önemseyen bu program, diğer üniversiteler tarafından örnek alınmalı.

Merve Tetik, Adapazarı        
Hukuk / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı kazandığımı öğrendiğim an dünyanın en mutlu insanı bendim. 
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. Anadolu Bursiyerleri ailesinin üyesi 
olduğum için ayrıca çok mutluyum. Ülkemizdeki her öğrencinin karşısına böyle güzel fırsatların 
çıkmasını diliyorum.

Merve Gülmez, Giresun                                  
Psikoloji / 2017 Barut Otelleri Bursiyeri 

Anadolu Bursiyeri Programı’ndan ablam sayesinde haberdar oldum, 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. 

Meryem Karakaş, Samsun                                
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Yılport Bursiyeri 
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Koç Üniversitesi öğrencisi olarak ideallerimi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştım. Katıldığım 
seminerler ve etkinliklerle sürekli bir gelişme ve ilerleme hali içindeyim. Okulum sayesinde 
hayallerimin bir adım ötesindeyim. Bakış açımı genişletmeme, akademik alanda ilerlememe, sosyal 
açıdan olgunlaşmama yardımcı olduğu için öncelikle okuluma, Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
ve bize bu imkânları sunan tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Meryem Uygun, Aydın                                 
Tıp / 2019 AstraZeneca Bursiyeri 

Koç Üniversitesi öğrencisi olarak kapsamlı, disiplinlerarası bir eğitim almak, aynı zamanda 
üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanabilmek çok büyük bir ayrıcalık. Bu 
ayrıcalığa Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir parçası olarak ulaşmak ise kişinin hayatı boyunca 
yakalayamayacağı çok büyük bir fırsat. Bu program sayesinde hayalim olan tıp eğitimini en iyi 
şartlarda alıyorum ve bu eğitimin beni hedefe tam donanımlı bir şekilde taşıyacağını biliyorum. 
Bize bu imkânı sağladıkları için Koç Üniversitesi’ne ve tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ederim.

Metin Küçükişcan, İstanbul                         
Tıp / 2018 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

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. Daha büyük bir kitleye ulaşmak için eğitimde fırsat eşitliğinin daha fazla 
desteklenmesi gerek. 

Meva Meryem Karadayı, Samsun                                
Hukuk / 2018 Ford Otosan Bursiyeri 
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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.

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

Anadolu Bursiyerleri Programı’na bana hep destek olan matematik öğretmenim sayesinde 
başvurdum. Bugün Koç Üniversitesi’nde olmamı sağlayan, sihirli dokunuşuyla hayatımı değiştiren 
öğretmenime çok teşekkür ederim. Bu mükemmeliyet merkezinin bir parçası olmak eşsiz bir 
duygu. Koç Üniversitesi bana geleceğimin tuvalini verdi, resmi çizmek bana kaldı. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’yla yüzlerce başarılı genç, ülkeye faydalı bireyler olarak yetişiyor.

Mizgin Arslan, Siirt         
Hukuk / 2019 Küçükçalık Tekstil Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde yaşadığım dünyayı ve kendimi daha iyi tanımayı, peşini bırakmayacağım 
idealler edinmeyi öğrendim. Bugünkü ben haline gelmemde ve gelecek planlarımı 
şekillendirmemde Koç Üniversitesi’nin ve sunduğu olanakların kocaman bir payı var. Lise yıllarında 
bugünleri öngöremiyordum ama şimdi Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmanın hayatımda 
verdiğim en doğru kararlardan biri olduğunu görüyorum. Bu program olmasaydı bugün sahip 
olduğum çoğu şey eksik olacaktı. Bu şansı bana verdikleri için tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim.

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

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

Muhammed Ali Kerdiğe, Kocaeli                                 
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri 
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Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde istediğim bölümü, hayalini kurduğum okulda okuma 
şansı elde ettim. Koç Üniversitesi’nin bana her gün yeni bir şey 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 
tüm bağışçılarımıza ve bu programa emek veren herkese teşekkür ediyorum. 

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

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

Hedeflerimi gerçekleştirmek için yola koyulduğumda yaptığım araştırmalar beni Koç 
Üniversitesi’ne ulaştırdı. Gerçek başarıya ancak bu okulda ulaşabilirdim. Koç Üniversitesi sadece 
bir öğrenci değil, bir dünya vatandaşı yetiştiriyor. En iyi şekilde harmanlanmanız için canla başla 
çalışıyor. Alanınızda en yetkin olacağınız şekilde sizi bilim camiasına hazırlıyor. Bizim gibi gençlere 
umut ışığı olan tüm bağışçılarımıza ve programda emeği geçen herkese teşekkürler.

Muhammet Nesip Seyidoğlu, Şanlıurfa                                   
Tıp / 2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

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. 

Murat Han Aydoğan, Bursa                                 
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Tofaş Bursiyeri 
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Koç Üniversitesi’nin en güzel yanı, her fikre açık, her kişiye uygun olması. 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 Bursiyeri

Maalesef ülkemizde sınav sistemi sürekli değişiyor, öğrenciler eşit şartlarda yarışamıyor, istedikleri 
üniversiteye yerleşemiyorlar. Anadolu Bursiyerleri Programı bu probleme çözüm üretmek için 
önemli bir adım atıyor. Bu programın 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. 

Mücahit Taksim, Kocaeli          
İşletme / 2015 Tüpraş Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde sevdiğim bölümü, dünyanın sayılı okullarından birinde 
okuma imkânı buldum. Eğitimi, sosyal yaşantısı, kampüs kültürü, özgürlükçü dokusuyla 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 

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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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. Bizler gibi 
öğrencilerin hayallerinin gerçekleşmesine destek olan bağışçılarımıza teşekkürler. 

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

Koç Üniversitesi, birçok öğrencinin hayalini süsleyen muhteşem bir okul. Anadolu Bursiyerleri 
Programı olmasaydı şu an belki de istemediğim bir üniversitede istemediğim bir bölümü 
okuyacaktım. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Koç Üniversitesi’nde şu 
yaşıma kadar elde ettiğim deneyimlerden ve fırsatlardan daha fazlasına sahip oldum. Burada 
hayallerimi gerçekleştirmeye her zamankinden daha yakınım. Bu programı ayakta tutan 
bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. 

Neslişah Cebeci, Samsun                           
Endüstri Mühendisliği / 2019 ING Türkiye Bursiyeri 

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. En büyük temennim, bu programın çok daha fazla 
öğrenciye umut ışığı olması. 

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

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 yolunuzda daha sağlam adımlarla 
ilerleyebilirsiniz.

Nesrin Karatavuk, Şırnak                                  
İşletme / 2019 Aygaz Bursiyeri
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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. 

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

Koç Üniversitesi’nde alanında en iyi hocalardan ders alıyor, her geçen gün daha donanımlı hale 
geliyorum. Çift anadal programıyla İşletme de okuyorum, iki farklı dalda kendimi geliştirebiliyorum. 
Okulumdan 21. yüzyıl yetkinlikleriyle mezun olup iş hayatımda başarılı bir şekilde ilerlemek 
istiyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde, hedeflerim doğrultusunda, akademik ve sosyal 
olarak kendimi ileriye taşıyorum. Programa dâhil olmak isteyen arkadaşlarım, Koç Üniversitesi’nin 
çok yönlü gelişim fırsatı sunduğunu bilmeliler.

Nurcan Macit, Trabzon           
Psikoloji / 2018 İş Bankası Bursiyeri

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. 

Nimet Melisa Güçlü, İstanbul                                     
Hukuk / 2015 Açı Okulları Bursiyeri 

Koç Üniversitesinde geçirdiğim zamanda maddi ve manevi birçok kazanım elde ettim, vizyonumu 
genişletme imkânı buldum. Anadolu Bursiyeri olmak benim için ulaşmayı dilediğim her yere açılan 
bir kapı oldu. Gelecekte bu kapıyı çok daha fazla insana açabilmeyi diliyorum. Eğer öğrenme ve 
deneyimleme arzusunu içinizde barındırıyorsanız siz de bu programın bir parçası olmak için adım 
atabilirsiniz. Benim ve bursiyer arkadaşlarımın buralara gelmesinde katkısı olan bağışçılarımıza, 
okulumuzun rektörü Prof. Dr. Umran İnan’a ve Anadolu Bursiyerleri Programı ekibine teşekkürler.

Nurhayat Çağlar, Isparta                                   
Endüstri Mühendisliği / 2016 Arçelik Bursiyeri 
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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 düşünüyorum. Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği 
sunmayı hedefleyen Anadolu Bursiyerleri Programı, her yıl daha da büyüyerek yoluna devam 
ediyor. 

Nursena Köprücü, Bursa                                    
Bilgisayar Mühendisliği / 2016 Logo Yazılım 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. 

Oğuzhan Taş, Eskişehir                            
Bilgisayar Mühendisliği / 2017 Arçelik Bursiyeri 

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. 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. 

Nurullah Ekinci, Adıyaman                                     
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2019 Huawei Bursiyeri 

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
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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 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. İçimde oluşan 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. 

Oktay Kazdal, Rize            
İşletme / 2018 Yıldız Holding Bursiyeri 

Koç Üniversitesi’nde kendimi her gün daha ileriye taşıma, alanımdaki bilgi seviyemi artırma ve 
kendimi farklı disiplinlerde geliştirme gayelerimi yerine getirdiğimi hissedebiliyorum. Bu okulda 
kendime kattığım akademik yetkinlikler ve sosyal beceriler sayesinde gelecekte hem bilim 
dünyasına hem de insan hayatına katkı sunmak istiyorum. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 
hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen daha çok kişiye ulaşmasını diliyorum.

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

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, kendinizi tanımanızı, hedeflerinizin ve bunları gerçekleştirebilecek azminizin 
olmasını bekliyor. 

Onur Eren Arpacı, Malatya                                    
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 YDA Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nı ilk duyduğumda inanamamıştım. İnsanların hayatlarının 
sadece sınavlarla şekillendirildiği bir dünyada yeteneklerimizin ve ilgilerimizin göz önünde 
bulundurulması, Türkiye’nin en iyi üniversitesinde eğitim görme imkânı beni çok şaşırtmıştı. 
Programdan kabul aldığımı öğrenince 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 

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, 
Koç Üniversitesi’nin sunduğu bütün imkânlardan en iyi şekilde yararlanmaları ve bağışçılarıyla 
bizimki gibi hoş bir samimiyet kurmaları. 

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

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 eşitsizlikleri ortadan kaldırıyor. Böylesine güzel bir ailenin bir parçası 
olmak benim için tarif edilemez bir duygu. Ailemizin her yıl daha da büyümesini diliyorum. 

Ökkeş Uğur Ulaş, Hatay                                      
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2015 Tırsan Treyler Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’ndan bursiyerlerden Ali Sertan Yaka sayesinde haberdar oldum. 
Mülakatlardan sonra kabul aldığımı öğrendiğimde bir hayale inandığımı ve hayalime başkalarının 
da inandığını hatırladım. Koç Üniversitesi’ne adım attığım 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. 

Ömer Faruk Paksoy, Mardin                                    
Ekonomi / 2018 Mezunlar Bursiyeri (Esenköy Grubu) 
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Eşit olmayan şartlarda zorlu 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

Araştırdığımda Anadolu Bursiyerleri Programı’nın benim gibi düşünenler için kaçırılmayacak bir 
fırsat olduğunu gördüm. Bu program sayesinde 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 görmelerini 
isterim. 

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

Anadolu Bursiyeri olduğumu öğrendiğim gün hayatımın değiştiğini hissettim. Çünkü 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 herkese teşekkür ediyorum. 

Ömer Faruk Uçal, Konya                                       
Ekonomi / 2017 HSBC Bursiyeri 

“Coğrafya kaderdir”, davranışlarını, hayatını ve her şeyini belirleyebilir. Karşılaştığın engelleri tek 
tek aşarsın. Sona geldiğinde istemediğin bir noktada görürsün kendini. İşte o an kurumuş otlarla 
dolu bozkırdan kozmopolit bir kampüse gelmek hayal gibi görünse de birileri seni hayallerine 
ulaştırabilir. Sonu güzel biten gerçek bir hikâye bu. Anadolu Bursiyerleri Programı her yıl bunun 
gibi onlarca hikâye yazılmasını sağlıyor. 

Ömer Veysel Çağatan, Konya                                     
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 Akfen Holding Bursiyeri
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Üniversite sınavına girdiğim sene yaklaşık iki milyon öğrenci arasında ilk 250’de olmama rağmen 
istediğim üniversitede istediğim bölümü tam burslu olarak kazanabileceğimden emin değildim. 
Sonuçtan ziyade sürece önem veren Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde 
okuyorum. Koç Üniversitesi’nin sunduğu eğitim yaklaşımı sayesinde alanınızda uzmanlaşırken 
ilginizi çeken farklı konularda da ilerleme fırsatına sahip oluyorsunuz. Geleceğe dair hedeflerim 
arasında da yapay zekâ ve veri analizi konularında uzmanlaşmak var. 

Önder Akaçık, Balıkesir                                      
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Otokar Bursiyeri 

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 hedeflerimi gerçekleştirmek için her zaman 
destekleneceğimi biliyorum. 

Özge Danacı, İstanbul                              
Hukuk / 2018 Doğan Holding Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı rehber öğretmenim sayesinde öğrendim. Koç Üniversitesi’nde 24 
Saat Programı sayesinde, verilen imkânları daha net gördüm. 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 öneriyorum. 

Özge Aydın, Gümüşhane                                       
Endüstri Mühendisliği / 2019 Makyol İnşaat Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla, Koç Üniversitesi öğrencisi olan ablam sayesinde tanıştım. 
Lisedeyken bu program hakkında araştırmalar yaptım, bursiyerlerle iletişim kurmaya, 
onlardan bilgi almaya çalıştım ve programa katılmayı tüm kalbimle istedim. Kabul aldığımı 
öğrendiğimde mutluluktan ağladım. Adayların 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 Refrakter 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. 
Eğitimde fırsat eşitliğini benimseyen bir programla Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde 
okuduğum için çok şanslıyım. 

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

İleride sahip olmak istediğim yetkinlikleri keşfetmemde, mühendislik eğitimimi sosyal bilimler 
alanlarıyla harmanlayıp gerek araştırma anlamında gerekse disiplinlerarası köprü kurmada 
sağladığı esnekliklerle Koç Üniversitesi’ne akademik gelişimim konusunda çok şey borçluyum. 
Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde hayatımın değiştiğini görüyorum. Her yıl birçok gencin 
aynı yoldan emin adımlarla yürüyecek olduğunu bilmek mutluluk verici, bu ömürlük ailenin 
bir parçası olmak da öyle. Bu vesileyle Anadolu Bursiyerleri Programı’na katkı sağlayan tüm 
bağışçılarımıza teşekkür ederim.

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

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 olduğumu öğrenince havalara uçtum. 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)

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 
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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.

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

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.

Özlem Özgür, Hatay                               
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Ders çalışmaktan sıkıldığım bir anda tanıştım Anadolu Bursiyerleri Programı’yla. Programın 
sunduğu imkânların hayalini kurarken aldığım telefon beni çok heyecanlandırdı. Mülakattan 
sonra Koç Üniversitesi’nden başka bir 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 bursiyerlerle iletişime geçerek yenebilirsiniz. 

Özlem Ölçer, Kocaeli                                        
Endüstri Mühendisliği / 2018 ENKA Vakfı Bursiyeri

Okul gezisiyle Koç Üniversitesi’ne geldiğimde Anadolu Bursiyerleri Programı’nın, istekli ve azimli 
öğrencilere destek vermeyi amaçladığını 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 umutsuzluğa kapılmayın. Anadolu Bursiyerleri Programı tam 
sizin için. 

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

Pakize Pelin Üzbe, Adapazarı                                         
Tıp / 2016 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

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

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

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.

Pelin Nida Sürmeli, Mersin                                         
Hukuk / 2017 Odeabank Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitim, ufkumu açarken beni sorgulamaya ve hayal gücümü 
kullanmaya yönlendiriyor. Bu okulda robotik mekatronik laboratuvarında çalışmaya başladım, dâhil 
olduğum projelerden edindiğim deneyimle arkadaşlarımla NASA’nın projesine katıldık ve Türkiye 
birincisi olarak global aşamaya aday gösterildik. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın hayallerimize 
yapılan en kapsamlı yatırım olduğunu düşünüyorum. Hayallerimize inanan tüm bağışçılarımıza ve 
programda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Pınar Önal, Antalya                                       
Makine Mühendisliği / 2018 Arçelik Bursiyeri 
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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. 

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

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.

Remziye Çelebi, Mardin                                
Hukuk / 2018 Sn. Ender Mermerci Bursiyeri 

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. 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

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. Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmak isteyen kardeşlerime, 
ümitsizliğe düşmeden çalışmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

Remziye Sude Güngör, Aydın                                       
Endüstri Mühendisliği / 2019 QNB Finansbank Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı, 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 çok teşekkür ediyorum. 

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

Öğrencilerine sunduğu imkânlar ve modern eğitim anlayışı nedeniyle en başından itibaren 
hedefim Koç Üniversitesi’ydi. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın takipçisiydim ve son sınıftayken 
başvurumu yaptım; kabul edildiğimi öğrenmek bana tarifsiz bir mutluluk yaşattı. İdealist ve 
potansiyel sahibi gençler için eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin önüne geçen Anadolu Bursiyerleri 
Programı sayesinde tüm zorluklara rağmen hedeflerimden, hayallerimden ve umut etmekten 
vazgeçmemeyi öğrendim.

Roza Gök, Diyarbakır                
Tıp / 2019 Sanofi Türkiye Bursiyeri 

Koç Üniversitesi, eşsiz akademik imkânları ve programıyla geleceğin en iyi cerrahlarını, mühendislerini 
yetiştirmekten öte müfredatta olmayan en önemli değerleri kazandırarak her imkânın ne kadar eşsiz 
olduğunu gösteriyor. Anadolu Bursiyerleri Programı, Koç Üniversitesi ailesinin bir parçası olmayı 
isteyen öğrencilerin yani bizlerin hayallerini gerçekleştirerek hayatımızda en büyük destekçimiz oluyor. 
Bize bu imkânları sunan bağışçılarımıza, Koç Üniversitesi’ne, geleceğin hekimleri olacak bizlere en 
önemli değerleri ve bilgileri öğreten Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ve Dekan Yardımcımız Prof. Dr. 
Barış Ata’ya çok teşekkür ederim.

Rohat Esmer, Diyarbakır                                          
Tıp / 2018 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı, 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. 
Anadolu Bursiyerleri Programı ailesi sayesinde vazgeçmemeyi, herkesin eşit haklara sahip 
olabileceğini, sınırlarınızı aşmayı ve umut etmeyi öğreniyorsunuz. Anadolu Bursiyerleri ailesinin 
daha da büyümesini, güçlenmesini diliyorum.

Rumeysa Nur Öz, Kastamonu                                        
Makine Mühendisliği / 2019 Koç Holding Bursiyeri
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Sınav sonuçları açıklandıktan sonra kendimi hayallerimden ödün vermek zorunda hissetmiştim 
ancak Anadolu Bursiyerleri Programı bana umut ışığı oldu. Bu program, kendimizi ifade 
edebilmemiz için bir platform oluşturuyor. Anadolu’da 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.

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

Lisedeyken 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 Sn. Zeynep Yıldırım Bursiyeri 

Benim için bir hayal olan Koç Üniversitesi’ni Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde kazandım. 
İstediğim bölümü istediğim üniversitede okumanın keyfini yaşıyorum. Koç Üniversitesi bizi 
akademik olarak sınırlamıyor, her türlü konuda çeşitli imkânlar sunuyor. Sevgili Anadolu Bursiyeri 
adayı arkadaşlarım, bu fırsatlardan yararlanma şansı olacak bir sonraki kişi neden siz olmayasınız? 
Hayallerinizi gerçekleştirmeniz için Anadolu Bursiyerleri Programı burada, yeter ki siz adım atın.

Saadet Betül Sarıhan, Bursa                                           
Endüstri Mühendisliği / 2019 ING Türkiye 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. Keyifli ve geliştirici bir üniversite hayatı düşleyen herkese, 
bu programa başvurmalarını öneriyorum. 

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

Ailemden uzakta olmak beni bazen zorlasa da Anadolu Bursiyeri olabildiğim için hep çok mutlu 
oldum. Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim süreçte bölümümle ilgili pek çok deneyim edindim. Okula 
ilk geldiğimde edindiğim arkadaşlıklarım hâlâ devam ediyor. Tercih yapacak bütün öğrenciler 
Anadolu Bursiyerleri Programı’na mutlaka bir göz atmalı ve şanslarını denemeliler. Çünkü Koç 
Üniversitesi hayallerimizi gerçekleştirmememiz için bize pek çok olanak sunuyor. Umarım 
bağışçılarımız daha da artar ve daha çok öğrenci hayallerini gerçekleştirebilir.

Seda Altıntaş, Burdur                 
Psikoloji / 2016 Garanti BBVA Bursiyeri 

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 

Koç Üniversitesi ve Anadolu Bursiyerleri Programı’nın hayatıma kattıkları o kadar fazla ki! Okul 
içinde kulüp etkinlikleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri gibi fırsatlarla hem arkadaş edindim 
hem ilgi alanlarımı keşfettim. Hocalarımın desteğiyle iki dönemdir çok önemli projelerde ve 
laboratuvarlarda çalışarak akademik hayatımı geliştirmeye başladım bile! Hem yüz yüze hem 
online dönemini yaşadığım Koç Üniversitesi’nin iki seçeneğinin de hayatıma etkisi çok büyük.

Sedanur Tutkun, Sivas                                         
Psikoloji / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri 
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nı aynı lisede okuduğum arkadaşımdan duydum. Yaşadığım şehirde 
düzenlenen Anadolu Bursiyerleri Programı seminerinden sonra, “Bunca insan başarmışsa ben de 
başarabilirim, ben de hayallerimin üniversitesinde okuyabilirim.” dedim ve başvurumu yaptım. 
Bursiyer olduğumu öğrendiğimde yaşadığım inanılmaz mutluluğu unutamam. Gençlerin sadece 
sınavdan aldıkları puanlarla sıralanmaması gerektiğini, herkesin farklı yetenekleri olduğunu 
düşünen ve bunun için bir şeyler yapmaya çalışan herkese teşekkürler.

Sedat Aydın, Mardin                                          
Ekonomi / 2019 Türkün Holding Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla rehberlik öğretmenim Murat Gülpınar aracılığıyla tanıştım. 
Sınava hazırlanırken hayallerimi engelleyen her şeyin 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 imkânları 
kazanmamda emeği olan herkese teşekkürler.

Selçuk Ergin, Muş                                  
Tıp / 2018 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

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.” diye 
düşünmüştüm. Anadolu Bursiyerleri Programı, başarının sayılardan ibaret olmadığını görmemi 
ve kendime yeniden inanmamı sağladı. Koç Üniversitesi, hayal kurarken hayallerimi yaşadığım 
bir dünya. Bize inanan, hayallerimizi gerçekleşebilir kılan Anadolu Bursiyerleri Programı’na ve 
bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Sefa Nur Çolak, Trabzon                                            
Medya ve Görsel Sanatlar / 2019 Başaran Yatırım Holding Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı sizi üç saatlik sınavın 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. Hayallerimizi gerçeğe dönüştüren tüm bağışçılarımıza ve bu programa 
destek vererek birçok gencin hayatına dokunan herkese çok teşekkürler. 

Selda Öztürk, Kocaeli                                         
Endüstri Mühendisliği / 2015 Ford Otosan Bursiyeri 
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Hayatıma 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. Düzenlenen yemeklerde bağışçılarımızı ve iş dünyasını 
yakından tanıma fırsatı elde ediyoruz. Anadolu’nun dört bir yanından gelmiş farklı kültürlerden 
birçok arkadaşa sahip oluyoruz. Umarım ailemiz daha da genişler, daha çok öğrencinin geleceği 
aydınlanır. 

Selin Bekçi, Artvin                                            
Makine Mühendisliği / 2017 Doğuş İnşaat Bursiyeri

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. Umarım bir gün 
ben de bağışçıların arasında yer alabilirim. 

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

Koç Üniversitesi, öğrencilerini hem akademik hem de sosyal anlamda 21. yüzyılın gerekliliklerine 
uygun şekilde yetiştiriyor. Disiplinlerarası yaklaşımı, çok yönlü eğitimi, araştırmaya verdiği önem, 
akademisyenlerle iletişim ve öğrenciye verilen destek konusunda birçok üniversiteden ayrılıyor. 
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.

Selin Kolsuz, İzmir                                            
Tıp / 2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Eğitimde fırsat eşitsizliği engelinin üzerine köprü inşa eden Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde her sabah Bilim Kapısı’ndan giriyor ve hayallerime her gün bir adım daha yaklaştığımı 
görüyorum. Benim gibi hayallerine adım adım yaklaşmak isteyen herkesin başvurması gereken 
bir program olan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın sürdürülmesine katkıda bulunan bütün 
bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Sema Güre, Tekirdağ                                          
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 CMS Jant Bursiyeri 
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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. Burada yalnızca kendi alanımla alakalı bilgiler edinmekle kalmıyor, yaşama dair 
birçok şeyi öğrenme imkânı da yakalıyorum; kendimi keşfediyorum ve geliştiriyorum. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde ülkesine yararlı olma isteğinde insanlar yetişiyor. 

Semanur Avcı, İzmir                                           
Hukuk / 2018 Kibar Holding Bursiyeri 

Lisedeyken en büyük hayalim kendini her alanda geliştirmiş bir mühendis olmaktı. Hayalimi 
gerçekleştireceğim okulun Koç Üniversitesi olduğunu biliyordum. Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde Koç Üniversitesi’nin bir parçası oldum ve sayısız imkân elde ettim. Akademik eğitimin 
yanında ilgi alanlarımı keşfetme fırsatı buldum. Mezun olduğumda evrensel sahalarda yer 
bulabileceğimin farkındayım. Bütün bunları mümkün kılan bağışçıma, programa başvurmamı 
sağlayan arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ederim.

Sena Karadağ, Denizli                                   
Endüstri Mühendisliği / 2019 Akfen Holding Bursiyeri

Hayalim Koç Üniversitesi’nde tam burslu okumaktı. 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)

Koç Üniversitesi’nin sunduğu fırsatlar sayesinde her anlamda gelişip bakış açımı 
genişletebileceğimin bilinciyle ilerliyorum. Okulumuzdaki sosyal aktiviteler farklı alanlarda 
kendimi 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 Sn. Levent Çakıroğlu Bursiyeri 
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Koç Üniversitesi’nde okumak, istediğim alanda ilerleyebilmek için gereken özgür ortamı sundu 
bana. Kendimi geliştirmeme imkân sağladığı için farklı niteliklerimi ve ilgi duyabileceğim alanları 
da keşfetmenin yolunu açtı. Buradan aldığım eğitimin yanı sıra, kazanacağım vizyon da eminim 
ileride hayatımı yönlendirmede rehberim olacak. Bana verilen bu fırsatlar sayesinde daha iyi bir 
gelecek için üstüme düşeni en iyi şekilde yapacağım. 

Seray Temür, Kütahya                                             
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2019 Kros Otomotiv 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. 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. 

Serenay Kekeç, İstanbul                   
Psikoloji / 2015 Anonim Kurumsal Bağışçı Bursiyeri 

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; 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. Umarım eğitimde fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen Anadolu Bursiyerleri 
Programı her yıl ailesine birçok öğrenciyi ve bağışçıyı katmaya devam eder.

Serkan Berk Bilgiç, Hatay                                           
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 Huawei Bursiyeri



185

Stresli sınav döneminde arkadaşım sayesinde tanıştığım Anadolu Bursiyerleri Programı’na 
başvururken hayatımın bu kadar hızlı değişeceğini tahmin etmemiştim. Koç Üniversitesi beni 
sınavla, kalıp bilgilerle ve süreyle değil, hedeflerimle, ideallerimle, içimdeki ışıkla değerlendirdi 
ve sunduğu imkânlarla eğitim konusunda sınırsız kapılar açtı. Umarım Anadolu’nun dört bir 
yanından daha çok öğrenci, içlerindeki cevheri ortaya çıkarmak için harika bir eğitim alma şansına 
kavuşturur. 

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

Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim zamanda birden fazla bölümden ders alma, ilgi alanlarımı 
keşfetme imkânı buldum. Bunların yanında farklı alanlarda, farklı firmalarda staj yapma olanağı elde 
ettim. İleride bu kazanımları kullanarak insanların üzerinde etki bırakabileceğim alanlarda çalışmak 
istiyorum. Bağışçılarımızın verdikleri desteğin, bir gencin hayatının farklı alanlarını kapsayacak 
anlamlı sonuçlar doğurduğunu bilmelerini isterim.

Sevgi Helin Tilkicioğlu, Amasya                                    
İşletme / 2016 Milta Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla geleceğim hakkında endişeler yaşadığım dönemde bir arkadaşım 
sayesinde tanıştım. 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

Koç Üniversitesi’nde Hukuk okumak istiyordum. Bu hedefimi gerçekleştirmem çok iyi bir dereceye 
bağlıydı. 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. 

Seyit Ali Tarhan, Aksaray                                           
Hukuk / 2018 Hekimoğlu Un Bursiyeri 
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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, daha birçok alanda kendimi geliştirmeme olanak sağlıyor. Barışı ve 
bilimi ön planda tutarak sevgi ve saygı çerçevesinde bir gelecek kurmamıza destek oluyor. Başarılı 
işlere imza atmak ve geleceğe katkı sağlamak istiyorsanız Koç Üniversitesi sizin yeriniz.

Seyit Süleyman Tekin, Şırnak                                              
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 BP Exploration Operating Company Bursiyeri

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 okuyarak hayatımı 
değiştirmemi sağlayan Anadolu Bursiyerleri Programı’nın tüm gençlere umut ışığı olmasını 
diliyorum. Programa destek veren tüm bağışçılarımıza ve programda emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunarım. 

Simge Kavtelek, Samsun                    
Hukuk / 2014 Koç Üniversitesi 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. Bu program, eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor ve 
bağışçılarımız, aydınlık bir geleceğe kapı açıyor. 

Sıla Deniz, Balıkesir                                              
İşletme / 2018 Petrol Ofisi Bursiyeri 

Sınav sonucum nedeniyle muhtemelen istemeyerek Hukuk okumak zorunda kalacakken Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde Koç Üniversitesi’nde okuyabilme ve kendi geleceğime karar 
verebilme fırsatı buldum. Bölümümün yanı sıra, çift anadal programıyla İşletme de okuyarak ileride 
uluslararası ticaret üzerine çalışmayı hedefliyorum. Anadolu Bursiyeri adaylarına tek önerim, 
başvururken ve başvuru sonrasında tamamen kendileri olsunlar. Tüm bağışçılarımıza eğitimimize 
verdikleri destekler için teşekkür ederim.

Sinem Ece Alkan, Trabzon                                            
Uluslararası İlişkiler / 2018 Asaş Alüminyum Bursiyeri 
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Anadolu Bursiyerleri Programı, eşitsizliklerin içindeyken hangi şehirde olursak olalım imkânlarla 
dolu Koç Üniversitesi’nde okuyabilme şansı sunuyor. Mezun olan her Anadolu Bursiyerinin, 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. 

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

Anadolu Bursiyeri 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. Bana tüm bu imkânlar verildiği için çok mutluyum. Umarım bu güzel 
programdan, Koç Üniversitesi’nde olmayı hak eden herkesin haberi olur. 

Sude Yaşar, Karaman                                     
Makine Mühendisliği / 2019 Arçelik Bursiyeri 

Sınav sonucumu aldığımda yaşadığım hayal kırıklığının bana “İyi ki!” dedirteceğini hiç 
düşünmemiştim. Koç Üniversitesi’nde Hukuk okuma yolculuğumun bir sosyal projeyle gerçeklik 
kazanması beni toplumsal adalet ve sosyal eşitlik gibi kavramlar konusunda düşünmeye ve 
çalışmaya teşvik ediyor. Anadolu Bursiyerleri Programı’nın aydınlattığı patikaların ve kendi 
yolculuğumun başka öğrencilere ilham vermesi geleceğe dair umudumu artırıyor. Dileğim, bir 
öğrencinin hayallerine giden engebeli yolda ona ışık olabilmek.

Sinem Yıldız, İzmir                                               
Hukuk / 2017 Martur Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde bir gencin üniversite hayatında isteyebileceği her şeye 
sahibim. 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 
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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.

Süleyman Can Ceylan, Hatay                                               
Psikoloji / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Üzerinde düşünmekten vazgeçemediğim tek konu, yaşamımın anlamı. Bu arayışta tutkulu 
olduğum bilimi, psikolojiyi buldum. Koç Üniversitesi’nin olanaklarını araştırdıkça bu bölümü bu 
okulda okumak istedim. 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’ndeyim ve gelecek günlerin heyecanını duyuyorum. 

Şebnem Pideci, İzmir                     
Psikoloji / 2018 MV Holding Bursiyeri 

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. Bursiyer adaylarına 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. 

Şahin Güçer, İstanbul                                               
Endüstri Mühendisliği / 2017 Koç Üniversitesi Bursiyeri 

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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“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 

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.

Şevval Karadağ, Adıyaman                                      
Tıp / 2015 Amerikan Hastanesi Bursiyeri 

Lise hayatım boyunca Anadolu Bursiyerleri Programı’nın takipçisiydim, son sınıfa geldiğimde 
programa başvurumu yaptım. Umutlarım tükenirken bursiyer olarak kabul edildiğimi öğrenmek, 
tarifsiz bir his. 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) 

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. Şimdi 
de hayalini kurduğum Koç Üniversitesi’ndeyim. Bu okulun laboratuvarlarında kendimi teknik 
alanda geliştirirken kulüplerinde sosyal yanımı güçlendiriyorum. Bu program için uğraşan herkese 
teşekkür ediyorum. 

Şeyhmus Aca, Mardin                                             
Makine Mühendisliği / 2019 Parsan Bursiyeri 
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Koç Üniversitesi’nde alanında en iyi akademisyenlerden aldığım eğitimler sayesinde artık 
hayallerim ve planlarım daha büyük, ufkum çok daha geniş. Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde eğitimim harika bir bilim macerası haline geldi. Bağışçımın desteği, hayatımın her 
alanında iyi ki dediğim Koç Üniversitesi ve Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bana kattıklarıyla 
ileride yine alanında en iyi kurumlarda eğitimimi sürdürmek ve en büyük hayalim olan mesleğime 
adım atmak istiyorum.

Şeyhmus Karataşlı, Şanlıurfa                                                
Tıp / 2017 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

“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. Sınırları ortadan kaldıran bu programa ve bağışçılarımıza 
teşekkür ediyor, sınırları kaldırmak için üzerime düşen görevi yerine getireceğim sözünü 
veriyorum.

Şeymanur Hanım Taştan, Sivas                      
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat / 2019 Mezunlar Bursiyeri (Deutsche Bank Çalışanları)

Umutsuzluğa düşmüş, bir yardım eli beklerken bir arkadaşım 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 

Yıllarca, “hayatımı değiştirecek” o sınava hazırlandım. Derece beklerken gelen sonuçlar karşısında 
yıkılmıştım. Gereğinden fazla çalışmıştım, ikinci kez hazırlanma fikrini aklımdan silmiştim. Şimdi 
ne yapacaktım? İstemediğim bir okula, ücretini karşılayamayacağım özel üniversitelere mi 
gidecektim? Tam bu karmaşanın ortasında Anadolu Bursiyeri olduğumu öğrendim. Anadolu 
Bursiyerleri Programı sayesinde kendimi derinliklerime kadar keşfediyorum. Şimdi gerçekten 
anlıyorum ki “hayatımı değiştirecek” asıl şey bu program.

Taha Yasin Erel, Bayburt                                               
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 Odelo Otomotiv Bursiyeri 
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Koç Üniversitesi benim için yıllar boyunca kazandığım arkadaşlıklar, hocalarımla sahip olduğum 
iletişim, akademik anlamda edindiğim donanım ve kurduğum bağlantılar dışında kocaman bir aile 
demek. Anadolu Bursiyerleri Programı ise bu ailenin önemli bir parçası. Bu aileye katılacak bursiyer 
arkadaşlarıma şimdiden “Hoş geldiniz!” demek istiyorum. Bize bu imkânı sağlayan herkese çok 
teşekkür ediyorum.

Tahsincan Arıkan, Trabzon                                                
Ekonomi / 2015 Koç Holding 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 teşekkür ediyorum. 

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

Lisedeyken Koç Üniversitesi bana öyle imkânsız geliyordu ki onu hayallerimin arasında 
sayamıyordum bile. Bir gün arkadaşlarımla oturmuş, bir bilinmezliğin ortasında tercih listemi 
hazırlıyorduk. Anadolu Bursiyerleri Programı’nı duyduğumda içimde bir şeylerin kıpırdadığını 
hissettim.  “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)

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. 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 / 2011-2019 Girişli Bursiyerlerimiz

192

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. 

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

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 

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. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’nın büyümeye ve daha çok gence umut ışığı olmaya devam edeceğine 
eminim. 

Tolgay Dülger, Kırşehir                                                 
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Koç Sistem Bursiyeri

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyabilmek için bazı şeylerden fedakârlık edip sınava 
çok çalıştım. Fakat Koç Üniversitesi’ne girmek için puanımın yetmediğini öğrendim. Umutlarım 
tükenirken Anadolu Bursiyeri olarak kabul edildiğimi öğrendim. Koç Üniversitesi ilgi alanlarımı 
geliştirip üzerine yeni şeyler ekleyebileceğim, her alanla ilgili fikir edinebileceğim, okulu bitirince 
hukuk fakültesi mezunu bir bireyden çok daha fazlası olmamı sağlayacak, sınırları olmayan bir 
okul.

Tuğçe Polat, İzmir                                                
Hukuk / 2019 Koç Üniversitesi Bursiyeri
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“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 geniş imkânlar seriliyor. Yalnızca eğitimde fırsat eşitliğini 
değil, her alanda eşitliği ve gelişimi savunan bu okulda okuma imkânı sunan tüm bağışçılarımıza 
teşekkür ediyorum. 

Tuğra Demirel, Niğde                                                 
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 Tofaş Bursiyeri 

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 Türkiye’ye çok büyük yardımı dokunduğunu düşünüyorum. 

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

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. İmzamızı attığımız, göğsümüzü gererek, “Evet, o benim!” diyebileceğimiz 
başarılarımız olmalı. Anadolu Bursiyerleri Programı tüm bu düşüncelerime ses oldu.

Tuğrul Berk Çınar, Antalya                                                  
Tıp / 2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

Lisedeyken 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 yarattığını bilemeyecektim.

Tutku Kılıçaslan, Kayseri                                               
Endüstri Mühendisliği / 2015 BASF Türk Kimya Bursiyeri 
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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. Programa kabul edildiğime dair aldığım telefon hayatımı 
baştan sona değiştirdi. Şimdi hayatımın en mutlu günlerini Koç Üniversitesi’nin kampüslerinde 
yaşıyorum. Bursiyer dostlarımın yüzünü güldüren tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. 

Türkan Tayuk, Aydın                                                  
Hukuk / 2019 Türkün Holding Bursiyeri 

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 

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’na 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 öneririm.

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

Lise hayatımda yapamadığım her şeyi Koç Üniversitesi’nde fazlasıyla yapıyorum. Bu okulda her 
gününüzün dolu dolu geçeceğini garanti edebilirim. Tabii bundan asla şikâyetçi olmayacaksınız. 
Bana ve diğer arkadaşlarıma bu fırsatı sundukları için tüm bağışçılarımıza ve Koç Üniversitesi’ne 
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 

Üniversite hedefim belliydi: “Beş sene boyunca Koç Üniversitesi’nde olmak istiyorum.” diyordum. 
Sınav sonuçları açıklandığında ve puanımın yeterli olmadığını gördüğümde gerçekten çok 
üzülmüştüm. “Aramıza hoş geldin!” cümlesiyle Koç Üniversitesi maceram başladı. Okulda 
geçirdiğim süre, “İyi ki Anadolu Bursiyerleri Programı’na başvurmuşum.” diye düşündürüyor. Bana 
kalırsa herkes bu programa başvurmalı.

Veysel Çamursoy, Eskişehir                                                   
Makine Mühendisliği / 2019 Mikropor Bursiyeri

“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.

Vildan Yurt, Giresun                                                
Makine Mühendisliği / 2015 Ford Otosan Bursiyeri 
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nın 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 tahmin edemezdim. Sen de bu hayatın parçası olmak, 
hayallerine doğru koşmak istiyorsan Koç Üniversitesi tam sana göre! 

Vural Aktaş, Kocaeli                                                   
Fizik / 2019 Koç Üniversitesi 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 

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. 

Yağmur Akarken, Muğla                                                   
Bilgisayar Mühendisliği / 2018 Tüpraş Bursiyeri 

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. Umarım Anadolu Bursiyerleri Programı amacına ulaşmaya ve 
eğitimde fırsat eşitliği için katkı sağlamaya devam eder.

Yakup Enes Güven, Kars                                                 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2017 Samsung Bursiyeri 
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Anadolu Bursiyerleri Programı’nın bir parçası olmaya karar verdiğimde başvurumu yaptım. 
Akademik başarım yerine kim olduğumla, neleri başardığımla ya da 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. 

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

Darüşşafaka’dan sonra hayatımın ikinci dönüm noktasını Anadolu Bursiyerleri Programı sayesinde 
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.

Yasemin Yur, Adapazarı                                          
Ekonomi / 2019 Tüyap Bursiyeri 

İyi bir araştırmacı hekim olabilmek için iyi bir eğitimin yanında araştırmaya önem veren bir okulda 
okumam gerektiğini biliyordum. Koç Üniversitesi’ni araştırırken Anadolu Bursiyerleri Programı’yla 
tanıştım. Bursiyer olarak kabul edildiğimde hayallerime biraz daha yaklaştım. Koç Üniversitesi’nden 
tıbbi bilginin yanında, birçok konuda donanımlı bir doktor olarak ayrılacağım inancındayım. Büyük 
amaçlarınız varsa ve Koç Üniversitesi’nde okumak istiyorsanız Anadolu Bursiyerlerinden biri neden 
siz olmayasınız?

Yasemin Kadandır, Şırnak                                                    
Tıp / 2019 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

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 başta bağışçım olmak üzere iş dünyasından birçok kişinin 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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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. Burada akademik ve sosyal 
olarak deneyimleyebileceğimiz pek çok fırsat var. İnsanların tek yönlü olmadığının farkındalığıyla 
sunulan çift anadal programıyla da kendimizi keşfedebiliyoruz.

Yiğit Fatih Çakıllı, İstanbul                                                    
Fizik / 2019 İş Bankası Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı Türkiye’de fırsat eşitliği yaratacak bir hikâyeyle başladığı yolda 
kocaman bir aile olmaya devam ediyor. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. 
Sınavdan 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.

Yusuf Demir, Erzurum                          
Medya ve Görsel Sanatlar / 2019 Ay Yapım Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde aldığım mükemmel eğitimin yanında, katılma fırsatı bulduğum kulüpler 
ve sosyal aktiviteler sayesinde bir an bile boş vakit bulamıyorum. Bunların yanı sıra, katıldığım 
seminerlerde hem üniversite hem de iş hayatıyla ilgili bilgi edinmeye başladım. Anadolu 
Bursiyerleri Programı’na her öğrencinin başvurmasını ve şansını denemesini bir Anadolu Bursiyeri 
olarak kesinlikle tavsiye ediyorum. 

Yusuf Büzüt, Mersin                                                    
Bilgisayar Mühendisliği / 2019 Küçükçalık Tekstil Bursiyeri 

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 
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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. 

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

Lisedeyken kendimi birçok konuda geliştirme fırsatı bulsam da bazı sıkıntıların varlığı beni 
kısıtlıyordu. Hedeflerimi gözden geçirerek üniversite sınavına üç ay kala alan değiştirdim. Bu 
konuda aldığım tepkiler nedeniyle istediğim başarıya ulaşamadım. Anadolu Bursiyerleri Programı 
sayesinde başarılı birçok öğrencinin hayalini kurduğu yerdeyim. Koç Üniversitesi’nin sunduğu 
olanaklar Türkiye standartlarının çok üstünde. Anadolu Bursiyerleri Programı, kendimi kanıtlamak 
için büyük bir fırsat! 

Zeki Yılmaz, Zonguldak                                           
İşletme / 2017 Opet Bursiyeri

Anadolu Bursiyerleri Programı’nın şunları 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. 

Zehra Aydemir, Ordu                                                     
Hukuk / 2016 Posta 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 



Anadolu Bursiyerleri Programı / 2011-2019 Girişli Bursiyerlerimiz

200

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.

Zeynep Gencer, Denizli                                                     
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2018 Sn. Nevin-Mümin Erkunt Bursiyeri 

Anadolu Bursiyerleri Programı’nı rehberlik öğretmenim sayesinde öğrendim. En ince ayrıntılarına 
kadar düşünülen bu programa kabul edildiğimi duyunca, heyecanı ve mutluluğu zirvelerde 
yaşadım. Koç Üniversitesi’nde en iyi şekilde eğitim alacağım bir okulla, sosyalleşebileceğim 
donanımlı bir çevreyle ve her yönden kendimi geliştirebileceğim çeşitli imkânlarla karşılaştım. 
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

Sınavım istediğim gibi geçmediği için umutsuzluğa kapılmıştım. 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.

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

KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE
GEÇİRDİKLERİ ZAMANI
MUTLULUKLA ANIMSAYAN 
MEZUNLAR…
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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.

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.

Abdullah Altuntaş, Osmaniye
İşletme / 2012 ETİ Bursiyeri

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 güçleniyor.

Ahmet Aslan, Diyarbakır
Ekonomi / 2012 ETİ Bursiyeri

Ahmet Yılmaz Vural, İzmir
İşletme / 2013 Koç Holding Bursiyeri

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
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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.

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!

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

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

Koç Üniversitesi’nde kamu hukuku alanında yüksek lisansa devam ediyorum. Koç Üniversitesi’nin 
bizleri profesyonel hayata da ayakları yere basan, entelektüel bireyler olarak hazırladığını her 
geçen gün yeniden fark ediyorum.

Behiye Gökçeli, Denizli
Hukuk / 2014 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Barış Kayaaslan, İstanbul
İşletme / 2013 Socar Türkiye Bursiyeri
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Türkiye’nin sadece yerel değil, küresel düşünen en seçkin üniversitesinde öğrenim görmek 
ve geleceğe emin adımlarla ilerlemek istiyorsanız Anadolu Bursiyerleri Programı’na kesinlikle 
başvurmalısınız. Geleceğin seçilmiş insanlarının yetişmesine vesile oldukları için bağışçılarımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Zimbabwe, Toronto, okul futbol takımı, kulüp başkanlığı, New Orleans, Girişimcilik Vakfı, 3 
farklı bölüm, Youtube’da on binlerce 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.

Berfin Nur Osso, Adapazarı
Hukuk / 2012 ENKA Vakfı Bursiyeri

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.

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

Burak Yılmaz, Samsun
İşletme / 2013 ING Türkiye Bursiyeri

Koç Üniversitesi, öğrencilerine özgürlük ortamı sağlayan gerçek bir akademi, yepyeni ve özgün 
düşüncelerle aydınlanan bir okul. 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. 

Burak Dikmenler, Adapazarı 
Hukuk / 2015 Koton Bursiyeri 
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Anadolu Bursiyeri Programı sayesinde üniversite hayatımı dolu dolu geçirip mezun olduktan 
sonra yönetim danışmanlığı alanında çalışmaya başladım. Şu an Bain & Company’de çalışıyorum. 
Türkiye’nin geleceğini inşa eden ve parçası olmaktan gurur duyduğum bu programa katılacak yeni 
bursiyerlere harika bir eğitim hayatı diliyorum.

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. 

Can Çeliksöz, Gaziantep
Ekonomi / 2011 Tofaş Bursiyeri

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, Adapazarı
İşletme / 2012 ENKA Vakfı Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nden 2018’de mezun oldum. Şu anda avukat olarak çalışıyorum ve Koç 
Üniversitesi’nde tam burslu okumakta olduğum 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

Çağatay Geçko, Tekirdağ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2013 Arçelik Bursiyeri
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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.

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.

Egemen Filiz, Edirne
İşletme / 2013 Arçelik Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde hem akademik hem de sosyal anlamda başka hiçbir okulda elde 
edemeyeceğim eşsiz fırsatlar dört bir yanımdaydı. Koç Üniversitesi öğrencisi olmak bir ayrıcalıktı. 
Bu programın eğitimde fırsat eşitliği bakımından yeşeren umutların sembolü olarak devam 
etmesini dilerim.

Elif Dilara Yirmili, Kocaeli
Tıp / 2013 Amerikan Hastanesi Bursiyeri  

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

Koç Üniversitesi’nde okurken burs alarak Fransa’da, İngiltere’de, Avustralya’da ve ABD’de staj 
yaptım. Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı’nı 
tamamladım. Alanımda birçok bilimsel araştırmada rol aldım. Daha iyi bir bilim insanı olma 
yolunda şimdi Koç Üniversitesi Veri Bilimleri’nde yüksek lisans yapıyorum.

Esra Bilir, Antalya 
Tıp / 2012 Amerikan Hastanesi Bursiyeri
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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. 

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, Adapazarı
Ekonomi / 2012 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

Koç Üniversitesi’nde eğitimimi tamamladıktan hemen sonra bağışçı şirketim Coca Cola İçecek’te 
finans analisti olarak işe başladım. Bunun yanı sıra, Koç Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek 
lisans programına tam burslu kabul edildim. Şu anda eğitimimi ve işimi bir arada yürütüyorum.

Fatma Nihan Çaldır, Konya
Psikoloji / 2013 Coca-Cola İçecek Bursiyeri

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.

Hasan Burak Doğaroğlu, Mersin
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2012 MV Holding Bursiyeri

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

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

Koç Üniversitesi’nde her şey kusursuz şekilde işliyor. 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.

Kağan Cenan, Bursa
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2012 Tüpraş 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.

İpek Gülce Önal, Malatya 
Hukuk / 2012 Koçtaş Bursiyeri
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Eğitimim boyunca birçok ülkede projeler yapıp Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği’nin yönetim 
kurulunda görev aldım, yaptığım bilimsel araştırmaların çıktılarını uluslararası kongre ve dergilerde 
paylaştım. ABD’de halk sağlığı alanında yüksek lisans yapmak için burs kazandım. Eminim bu 
program yeni bursiyerlerin de hayatına dokunacak.

Kubilay Kaymaz, İzmir
Tıp / 2012 Amerikan Hastanesi Bursiyeri

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 Çolakoğlu Metalurji Bursiyeri

Haziran 2019’da mezun olduktan sonra 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.

Melike Coşkun, Ordu
Psikoloji / 2013 Sn. Mehmet S. Öke 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.

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

2019 yılında Koç Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Fulbright bursuyla New York 
Üniversitesi’nde Medya Psikolojisi yüksek lisansı yapmaya başladım. New York’ta araştırma 
görevlisi, dans eğitmeni ve toplum gönüllüsü olarak birçok faaliyette bulunuyorum. Bağışçım 
sayesinde bugün hayal bile edemeyeceğim bir yerde kendi serüvenimin ötesindeyim. 

Murat Hoşgör, Antalya
Psikoloji / 2013 Koç Holding 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.

Nazlı Meryem Alagöz, Iğdır
Ekonomi / 2013 Koton Bursiyeri

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. 
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümü’nü ilk sırada tercih ederek kazandım ve bir 
yıldır asistan doktor olarak çalışıyorum. 

Mustafa Cem Bülbül, Bursa 
Tıp / 2012 Allianz Türkiye Bursiyeri
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Verdikleri ve verecekleri desteklerle birçok öğrencinin hayatı değiştiği için bağışçılarımıza teşekkür 
ediyorum. Gelecekle ilgili büyük kaygılara düştüğümüz dönemde bu tür programlar, bizi eşitsizlik 
duygusundan kurtararak daha güzel bir gelecek kurmamızı sağlıyor.

Nesile Özder, Adana
Ekonomi / 2011 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

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

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

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

Mezun olmadan önce Cornell Üniversitesi’nde stajımı yaptıktan sonra aldığım davetle Washington 
Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak işe başladım. Şu an çocukluk çağı karaciğer hastalıkları 
üzerine bilimsel çalışmalar yürütüyorum. Okulumun imkânları ve hocalarımın geniş referansları 
bunları yapmamda çok etkili oldu. Bundan sonra da pediatri ihtisasımı burada tamamlamak 
istiyorum.

Oğuz Özler, Bursa  
Tıp / 2012 TOBB Bursiyeri
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Sevgili Anadolu Bursiyerleri ailesi; ailem,
Bana kendimi iyileştirme, dolayısıyla dünyayı düzeltme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. 
Bulunduğum yerde olmaktan çok mutluyum, sizinle ve kendimle gurur duyuyorum.

Seda Acar, Sivas
Hukuk / 2011 Yapı Kredi Bankası Bursiyeri

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.

Selçuk Dursun Akyol, Erzurum
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2012 Arçelik Bursiyeri

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 uygular. Böylelikle sınav süresini en verimli şekilde değerlendiremeyenler 
hayallerinden ve ideallerinden vazgeçmek zorunda kalmazlar.

Serhat Aydın, Mersin
Ekonomi / 2013 Koç Üniversitesi Bursiyeri

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde bir dönem geçirdim, Global Exchange burs desteği 
aldım. 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
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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.

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

Ulaş Şahinbaş, Kocaeli
Makine Mühendisliği / 2013 Ford Otosan Bursiyeri

Büyük mutluluk ve gerçekleştirmek istediğim hayallerle girdiğim okulumdan, hedeflerime 
ulaşmanın verdiği sevinç ve okulumdan ayrılmanın verdiği hüzünle mezun oldum. Mezuniyetimin 
ardından, alanımda uzmanlaşmak için Klinik Psikoloji yüksek lisansına başladım. Hedefim, yüksek 
lisansımı da başarılı bir şekilde tamamlamak.

Yunus Çeven, Samsun   
Psikoloji / 2015 Koton Bursiyeri  

Koç Üniversitesi’nin sunduğu olanaklar sayesinde gerçekten kim olmak istediğimin ve nerede 
ne yapmak istediğimin farkındaydım. Şimdi Vestel’de Pazarlama Uzmanı olarak çalışıyorum. 
Koç Üniversitesi ailesinin üyesi olma ayrıcalığını sunan ve bize güvenen tüm bağışçılarımıza ve 
Anadolu Bursiyerleri ailesine teşekkür ediyorum.

Umut Öklük, Ordu   
İşletme / 2014 Türk Henkel
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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.

Yusuf Kaan Özbek, Samsun
Elektrik-Elektronik Mühendisliği / 2012 Arçelik Bursiyeri
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Anadolu Bursiyerleri Programı 

ANADOLU BURSİYERLERİ
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SAĞLADIĞI FAYDALARI 
ANLATAN VELİLER VE 
EĞİTİMCİLER...
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Veli ve Eğitimci Görüşleri

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.

Anadolu Bursiyerleri Programı, bizim için çok özel ve kıymetli. 
Program kapsamında dört öğrencimizin Koç Üniversitesi’nde 
öğrenim görmesinin gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

Koç Üniversitesi, kardeşim Cengizhan’ın hayallerini 
süsleyen ilk üniversiteydi. Kazanırsa hayatındaki 
en güzel fırsatları yakalayacağının 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.

Aysel Arslan 
2016 Bursiyeri Beyza Arslan’ın Annesi

Hülya Özçağın 
Kars Fen Lisesi Rehber Öğretmeni

Gözde Yıldız Durmaz 
2016 Bursiyeri Hüseyin Cengizhan Yıldız’ın Ablası

Anadolu Bursiyerleri Programı’yla eğitimde 
fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılabileceğini 
gördük.

Anadolu Bursiyerleri kapsamında dört 
öğrencimizin Koç Üniversitesi’nde öğrenim 
görmesinin gururunu yaşıyoruz. 

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

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

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.

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.
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