
 

 

 

 

KEV’nın mutlu ve başarılı gençleri buluştu!  

 
 
08 Nisan 2011, Cuma 

 

KORHABER-ÖZEL 

PET Holding’in Filistin Caddesi’ndeki Merkez Binası Sanat Galerisi’nde düzenlenen toplantıya,  
KEV’den yüksek öğrenim bursu ve kitap desteği alan üniversiteli öğrenciler katıldı. 

 
KEV bursiyerleri sıcak bir 
atmosferde geçen buluşma 
tanışma-kaynaşma toplantısında 
aynı zamanda PET Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Güntekin Köksal, Başkan 
Yardımcısı Pınar Köksal, Yönetim 
Kurulu üyesi Zeynep Köksal’ın 
yanı sıra Holding’in ve Holding 
bünyesindeki PETOİL ve diğer 
şirketlerin üst düzey yöneticileri 
Yekta Türkcan, Mehmet Ali Ak, 
Cüneyt Şapçıoğlu, Suphi Kapadayı 
ile de tanışma olanağını buldu. 
 
 
 
 
 

 
 KEV, ağırlıklı olarak mühendislik, tıp, fen bilimleri alanında olmak üzere 50 dolayında öğrenciye 
yüksek öğrenim bursu veriyor. KEV bursiyerleri arasında sayıları az olsa da Hukuk vb. sosyal – 
toplumsal bilim dallarında eğitim alan öğrenciler de bulunuyor. Kuruluşundan bu yana yüzlerce 
öğrenciye burs, karşılıksız kitap yardımı, sosyal yardım desteği veren KEV Pet Holding’in katkıları 
ve mezun olan bursiyerlerin geri ödemeleri ile faaliyetlerini idame ettiriyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Güntekin Köksal 
Köksal Eğitim Vakfı Kurucusu 
 



 
 
Bursiyelerin bir bölümü Ankara dışında bulundukları için, bir bölümü de sınav dönemi ve 
vizelerinin olması nedeniyle toplantıya katılamadı. 
 
Buluşma-tanışma-kaynaşma toplantısındaki diğer öğrenci katılımcılar ise duydukları memnuniyeti 
ve PET Holding sahip ve ortaklarıyla, yöneticilerle tanışmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler. 
Tıp, Fizik, Kimya, Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi dallarda öğrenim gören bursiyer öğrenciler, 
KEV ve Holding yöneticilerine geleceğe dönük hedeflerini açıkladılar. 
 
Güntekin Köksal: “Türkiye’yi daha ileriye ta şıyın” 
 
Toplantının açılışında konuşan PET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Güntekin 
Köksal, diğer bursiyerlerin tanışma toplantısında bulunamamalarından duyduğu üzüntüyü dile 
getirirken, genç üniversitelilere de kendi yaşamından örneklerle bazı tavsiye ve önerilerde 
bulundu. 
 
Güntekin Köksal, Vakfı kuruş amaçlarının başarılı gençlere üniversite yaşamlarında destek ve 
katkı sağlamanın yanı sıra, Türkiye’nin geleceği için de yararlı, başarılı, ülkeyi daha ileriye 
taşıyacak nesillerin yetişmesine imkan vermek olduğunu söyledi. 
 
Üniversiteli gençlere, okullarını bitirdikten sonra, hemen yüksek lisans veya doktoraya yönelmek 
yerine öncelikle çalışma yaşamına girmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Köksal “Bu sayede önce 
iş yaşamını, çalışma mücadelesini tanıyacaksınız. Çalışma yaşamınızın bir aşamasında 
lisansüstü öğrenime yönelmeniz, sizin için hem kişisel anlamda getirisi daha yüksek, hem de 
ülkeye katkı açısından yararlı olacaktır” dedi. 
 
Köksal gençlere Türkiye için özverili olmaları tavsiyesinde bulunurken “Bizler artık giden 
nesilleriz. ben 80 ya şındayım. Ama ülkeyi sizin gibi gençlerin eline tesl im etmek, sizlerin 
sayesinde daha ileri noktalara geldi ğini görmek, bunun heyecanını ya şamak istiyorum. 
Türkiye’yi daha ileriye, daha yükseklere, daha iyi yerlere ta şıyın”  diye konuştu. 

Tıp öğrenimi gören bursiyerlerden birisinin hedefini “Kardiyoloji ihtisası yapmak, başarılı bir kalp 
doktoru olmak” şeklinde açıklaması üzerine Güntekin Köksal bursiyere “O zaman, önümüzdeki 
sene senin kapındayım” sözleriyle espri yaptı. 



 

KEV Onursal Ba şkanı ve Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de e şi Fato ş Türk ile birlikte 
toplantıya katılarak, bursiyerlere ba şarılar diledi.  

Pastayı Pınar Köksal kesti  

 

KEV Yönetim Kurulu Ba şkanı Pınar Köksal’ın  vakfın kuruluş öyküsü ve amaçlarını anlattığı 
konuşmasının ardından diğer vakıf yönetim kurulu üyeleri (Suphi Kabadayı, Tekin Karageyik) ve  



 
 
Kurucular Kurulu üyesi Zeynep Köksal ile PET Holding Genel Müdürü ve KEV Denetim Kurulu 
Başkanı Yekta Türkcan da kısa birer konuşma yaparak, bursiyerlere başarılar dilediler.     
 
Pınar Köksal’ın KEV pastasını kesmesinden sonra da bursiyerlerle, vakıf ve holding yöneticileri, 
uzun süre sohbet ettiler. 
 
KEV Sekretaryasını da yürüten Olcay Acar ve Sefer Yanık tüm bursiyerlerle tek tek ilgilenerek, 
yardımcı oldular. Bursiyerlerle KEV yöneticileri bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
 
Ressam Ayla Ertüzün’den sürprizler 

 
Bu arada PET Holding Sanat Galerisi’nde 
Yardım Sevenler Derneği (YSD) yararına 
yağlı boya resim sergisi etkinliği halen 
devam eden Ressam Ayla Ertüzün’ün 
KEV’e bağışladığı bir adet yağlı boya tablo 
armağanı için bursiyerler arasında isim 
kurası çekildi. 
 
Kurayı kazanan şanslı bursiyere 
armağanını Ressam Ertüzün verdi ve bir de 
hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 
 
 
 
 

 
Ertüzün sergiden elde edilecek gelirin YSD tarafından burs verilen öğrenciler için bir kaynak 
oluşturmasını amaçladığını bu nedenle de KEV’in çalışmalarına büyük saygı duyduğunu ifade 
etti. 
 
Ertüzün KEV’in bursiyerleri buluşturup, birbirleriyle tanışma ortamı yaratmasının örnek bir etkinlik 
olduğunu kaydederek YSD bursiyerleri için aynı yöntemi uygulamayı önereceğini söyledi. 
 
Buluşma toplantısının bir diğer sürprizi ise Ressam Ayla Ertüzün’ün piyano eşliğinde verdiği 
küçük Türk Sanat Müziği konseriydi. 

Şarkıların bir bölümüne aynı zamanda Türk Sanat Müziği besteleri bulunan KEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Pınar Köksal da eşlik etti.   

RTÜZÜN RESİM SERGİSİ'nden GÖRÜNTÜLER 

AYLA E  http://galeri.korhaber.com/galeri/Ayla-Ertuzun-Resim-Sergisi/1113-27801 

 

 

 

 
 

Sayfa Adresi: http://www.korhaber.com/haber/KEV-nin-mutlu-ve-basarili-gencleri-bulustu/55562 

 
 


