OKUL SAYESİNDE, OKULUN VERECEĞİ İLİM VE
FEN SAYESİNDEDİR Kİ, TÜRK MİLLETİ, TÜRK
SANATI, TÜRK EKONOMİSİ, TÜRK ŞİİR VE
EDEBİYATI BÜTÜN GÜZELLİKLERİYLE GELİŞİR.

63 YIL

ÖNCESİNE AİT
BİR HİKAYE

Prof. Dr. Güntekin KÖKSAL
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KEV’İN
DOĞUMU

www.kev.com.tr

Köksal Eğitim Vakfı (KEV), 23.11.1992 tarihinde başarılı olup imkanları kısıtlı olan öğrencilere burs vererek eğitimlerini tamamlamalarında katkıda
bulunmak amacıyla, Pet Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. H.Güntekin Köksal tarafından kuruldu. Kendisi de devlet bursuyla
okuyan Köksal, KEV’in kuruluş hikayesini şöyle anlatmaktadır: “Ben memur çocuğuyum. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi sınavlarını
kazandım. Ancak okurken hayatımı idame etmemi sağlayacak parayı bulamadım. Kardeşim de kolejde okuyordu ve ailemin her ikimizi de okutacak
parası yoktu. Bu nedenle Teknik Üniversite’yi bıraktım ve Askeri Tıbbiye-yi
Şahane’ye girdim. Her zaman çok başarılı bir öğrenciydim. Burada ikinci
sınıfa geçerken bir arkadaşımın yerine sınava girdim ve yakalandım. Doğal
olarak her ikimiz de okuldan atıldık. Ben de İTÜ’nün sınavına tekrar girdim
ve kazandım. Bu defa tüm akrabalarıma eşime, dostuma mektup yazdım.
‘Bana eğitimim süresince biraz yardım edebilir misiniz, size daha sonra ödemek isterim!’ dedim. Nurlar içinde uyusun sadece teyzemin kızı Süreyya
Abla’nın kocası Nurettin Madran Ağabey bana cevap verdi ve destekleyeceğini söyledi. Devlet memuru olmasına rağmen, tüm zengin akrabalarımın
yanında bana destek veren tek kişi oldu. Nitekim o bursu da almama gerek
olmadı. 1953 senesinde İTÜ’de ikinci sınıfta okurken bir arkadaşım, devletin sınav ile Avrupa’da okuma bursu açtığını söyledi. Sınav 3 gün sonraydı.
Sınava girmek için belgeleri hazırladık. Sınav salonuna girdiğimde içeride
bine yakın kişinin olduğunu gördüm. Sadece 7 kişi alacaklardı. Nitekim sınavı kazananlardan biri ben oldum ve böylece Avusturya’ya devlet bursu ile
gitme imkânı yakaladım. İşte bu olay, ileride mutlaka imkânları kısıtlı olan
öğrencileri okutmam için bana vesile oldu.”

KEV’İN DÜNÜ

Köksal Eğitim Vakfı’nın Başkanlığını 1994 yılından 2016 yılına kadar Pınar Köksal yürüttü. Bu süre
zarfında bir eğitim neferi gibi çalışan Pınar Hanım, vakıf çalışmalarını her zaman huzur ve mutluluk
veren bir gönül işi olarak tanımlar. Köksal ayrıca çağdaş geleceğimizin, “Atatürk Devrimleri” ışığında
gençlerin omuzlarında yükselerek, sonraki nesillere aktarılacağına inanır. KEV’in var olma nedenini
ise “Ortak gayemiz elden geldiğince eğitimli ve kültürlü gençler yetiştirmek ve onlar için yeni
fırsat ve olanaklar yaratmaktır” diye açıklar. Gençlere ise nasihatı şudur: “Bugünün gençleri olan
sizler bütün bilgi ve birikimlerinizi genç kuşağa aktararak, yeni genç nesiller yaratacak ve yarının
büyükleri olacaksınız.”
Kurulduğu günden bugüne KEV, yüzlerce üniversite öğrencisine burs imkanı tanıyıp ve yüzlerce
öğrenciye karşılıksız kitap yardımında bulundu. Ayrıca birçok öğrenciye de sosyal yardım sağladı.
Vakıf, kuruluşunun ilk 22 yılında karşılıklı olarak burs vermiş olup, başta Köksal Ailesi ve Pet Holding’in
katkıları olmak üzere, gönüllülerinin ve mezun olan bursiyer öğrencilerin geri ödemeleri ile varlığını
devam ettirdi.

www.kev.com.tr

AŞKIN SÜREDİR
DEVAM EDEN
BİR GÖNÜL İŞİ
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20 YILI

www.kev.org.tr
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TÜRKİYE’NİN

AYDINLIK
YARINLARI İÇİN
VARIZ

KEV, bu zamana kadar birçok mühendis, avukat, idareci, hakim, doktor ve iş insanının yetişmesine
önayak oldu ve olmaya da devam ediyor. KEV mezunları, Türkiye’de ve dünyada birbirinden farklı
şirketlerde ve pozisyonlarda başarılı bir şekilde çalışıyorlar. Bu başarı tesadüf değildir. Çünkü KEV,
bursiyerlerini belirlerken, öğrencilerin aydınlık Türkiye için artı değer sağlayacak, güvenilir, dürüst
ve öncü bireyler olmasını göz önünde bulunduruyor.
“Köksal eğitim vakfı sizden mükemmel bir öğrenci olmanızı beklemez. İdeolojik olarak da
sorgulanabileceğiniz mülakatlara katılmanızı şart koşmaz. Ayrıca burs alabilmek için karşılarında
ezilip büzülmenizi istemez. Sadece burs istemeniz yeterlidir.” Ali Akkuş
“Ailemin zor durumda olduğu bir dönemde KEV’den burs aldım. Miktar olarak çok fazla görünmeyen
bu bursların, bir öğrencinin yaşamını kolaylaştırmada çok büyük bir yer kapladığını düşünüyorum.
Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde KEV aracılığıyla burs vererek öğrencilere destek olmak isterim.”
Burak Alkan
“Tıp eğitimimin 5. ve 6. sınıfında maddi olarak çok zor durumdaydım. Son çare olarak KEV’e başvurdum
ve başvurum kabul olunca çok sevindim, çünkü çaresiz olduğum bir dönemde benim için umut kaynağı
oldu aldığım burs. Bu sayede eğitimime devam edebildim. Ve şu an doktorum.” Nadiye Atlı

KEV’İN
BUGÜNÜ

KEV’İN YARINI

KEV, 2015-2016 Eğitim yılı itibariyle karşılıksız burs vermeye başlayarak hedeflerini bir basamak daha
yükseğe çıkarıyor. Böylelikle KEV, bursiyer öğrencilerinin hayatlarına daha fazla dokunmayı amaçlıyor.
Bu eğitim yılında, üniversite 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden toplamda 31 öğrenciye karşılıksız burs
veren KEV, bu sayıyı her yıl artırmayı planlıyor.
2016 yılında başkanlık bayrağını annesi Pınar Köksal’dan devralan Zeynep Köksal Yaykıran, KEV’in
sadece maddi destek veren bir kurum olmaktan çıkıp, gençlerle yakından ilgilenen bir aile yuvası
olacağını belirtirken, şu sözlerle KEV’in yarınına ışık tutuyor: “Her sene düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz
bursiyer toplantılarına devam edecek ve öğrencilerimiz için çeşitli mentörlük programları organize
edeceğiz. Köksal Ailesi ve PET Holding olarak vakfımızın en büyük bağışçısı olmaya devam edip;
maddi manevi katkı sağlayan gönüllülerimizle birlikte eğitim ağımızı genişletmeyi amaçlıyoruz. Yıl
içerisinde çeşitli organizasyonlarla vakfımıza gelir sağlayacağız. 2015 yılı ile birlikte müzik, plastik,
resim ve sahne sanatları öğrencilerine de burs vermeye başladık. KEV olarak mühendislerimizin,
sosyal bilimcilerimizin, sanatın ve sanatçının yanında bulunmak bizim için mutluluk. Çünkü, KEV ailesi
olarak bilim ve sanatın yükseldiği ülkelerin kararmayacağına inanıyoruz.”

www.kev.org.tr

BURS İLE
BİR BASAMAK
YÜKSEĞE
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KARŞILIKSIZ

TAKIM

RUHUNA İNANIR,
EMPATİ YAPAR,
EĞİTİME KATKI SAĞLAR

İLKELER

HEDEFLER

Türkiye’yi ileri medeniyetler seviyesine ulaştırma yolunda fayda sağlayabilmek için;
• Başarılı olup maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilere burs sağlar,
• Bursiyer sayısını her yıl artırır,
• Bursiyerlerinin “Hayatlarına dokunur”,
• Sadece para vermez, öğrencilerine farklı ihtiyaçları konusunda da yardımcı olmaya çalışır,mentorlük
yapar,
• Sosyal sorumluluk projelerine destek verir.

VİZYON

Bağımsız, dinamik, şeffaf, güvenilir bir kurum olmak.

MİSYON

Başarılı olup imkanları kısıtlı çalışkan, güvenilir, dürüst ve öncü gençleri öğrenimleri süresince
desteklemek.
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KEV yurttaşlarının mutlu olduğu laik, çağdaş ve modern Türkiye’yi hedefler,
Güvenilir ve dürüsttür,
Atatürk ilkelerine ve devrimlerine gönülden bağlıdır,
Hukukun üstünlüğüne inanır,
İnsan, doğa ve çevreye saygılıdır,
Değişime ve gelişime açıktır.
Sürekli daha iyiyi kovalar,
Takım ruhuna inanır,
Empati yapar,
Eğitime katkı sunar.

www.kev.org.tr
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•
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KEV’E
BAŞVURU

KEV BURSLARI
Burs verilecek öğrencilerin nitelikleri

Burs verilen öğrencilerin devam ettiği üniversiteler

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bursların yükümlülüğü
KEV bursları karşılıksızdır.
Öğrencilerin seçimi
Burs başvuruları her sene Eylül ve Ekim aylarında
veya duyurularda belirlenen tarihlerde kabul edilir.
Köksal Eğitim Vakfı’nın resmi web sitesi;
www.kev.org.tr adresinden “KEV Burs Başvuru
Formu” çıktısı alınıp doldurularak Köksal Eğitim
Vakfı sekreteryasına posta yolu ile veya elden teslim edilir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi

Burs verilen öğrencilerin devam ettiği bölümler
•
•
•
•
•
•
•
•

Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
İşletme
İktisat
Müzik Sanatları
Güzel Sanatlar
Sahne Sanatları

www.kev.org.tr

•

T.C vatandaşı olmak,
Demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke
ve inkılaplarına bağlı olmak,
Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyaç duymak,
Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
Başka bir resmi veya özel kurumdan burs
almamak,
Uzaktan eğitim öğrencisi olmamak,
Müracaat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,
Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.
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KARŞILIKSIZDIR

GÖNÜLLÜLÜK
www.kev.org.tr
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TOPLUMLAR İÇİN
CANDIR
Nasıl gönüllü olabilirsiniz?

KEV Eğitim Gönüllüleri arasına girmek için sadece istemeniz yeterlidir. Gönüllülük, kendiniz ve aileniz
dışında kalan insanlar için, hiçbir maddi yardım beklemeden, toplumun yararına olacağına inandığınız
projelerde çalışmak demektir. Gönüllü yapılan işler insanın iç huzuru bulmasına, mutlu olmasına,
paylaşmanın değerini anlamasına, çözümün bir parçası olduğunu hissetmesine, bekleyen değil;
harekete geçen kişi olmasına yardımcı olur. Gönüllülük toplumlar için candır.
Nasıl katkı sağlayabilirsiniz?
KEV, vakfa gelir sağlamak amacıyla her yıl birçok organizasyona ev sahipliği yapar. Bu amaçla
çoğunlukla kendi bünyesinde barındırmış olduğu KEV Sanat Galerisi’ni kullanan vakıf; müzik
dinletileri, resim ve heykel sergilerinin yanı sıra, eğitim, söyleşi, seminer gibi birçok farklı alanda
etkinliklere kapılarını açar. Siz de etkinliklerimize katılarak veya sergilerde yer alan eserleri satın
alarak KEV’e katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca doğum, doğum günü, yıldönümü veya yakınınızın vefatı
durumunda vakfımıza bağış yapabilir, böylelikle eğitim seferberliğimize katkıda bulunabilirsiniz. KEV
yararına satılan müzik CD’leri ve kitaplar ile de vakfımıza gelir kaynağı sağlıyoruz. Arzu ederseniz bu
yayınlardan satın alabilirsiniz.

KEV
GÖNÜLLÜSÜ

GENÇLERİMİZİN
HAYATLARINA
DOKUNMAK
İSTER MİSİNİZ?

Nasıl bağış yapabilirsiniz?

T.C. ZİRAAT BANKASI - GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ
IBAN No: TR48 0001 0009 2054 1373 6150 01 - SWIFT Kodu: TCZBTR2A
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. - EMEK ŞUBESİ
IBAN No: TR05 0001 2009 4010 0016 0000 05 - SWIFT Kodu: TRHBTR2A
Online bağış için;
http://www.kev.org.tr/payment.php
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı için bir öğrencinin aylık bursu 350 TL’dir. Öğrencilerimize 9 ay burs
verilmektedir.

www.kev.org.tr

Banka adreslerimiz;
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Siz de bu özel zincirin bir parçası olmak, gençlerimizin hayatlarına dokunmak isterseniz banka adresimize havale ve EFT yoluyla yada internet sitemizden kredi kartınızla online olarak istediğiniz miktarda
bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca hafta içi hergün Pet Holding binasındaki merkezimize gelerek bizimle
tanışabilir ve elden bağış yapabilirsiniz.

KEV’İN
SOSYAL HALİ
KEV Başkanı Pınar Köksal’ın besteleri Anıtkabir’de
Atamızın huzurunda seslendirildi.

KEV yöneticileri ve öğrencileri TRT3’te Pazar günleri yayınlanan
“Sağlıklı Gençlik Sağlıklı Gelecek” programına katıldı.

21
www.kev.org.tr

Anıtkabir Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda
Anıtkabir’de gerçekleşen konsere, besteleriyle destek verdiği için Vakfımız Başkanı
Pınar Köksal’a teşekkür plaketi sundu.

2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı bursiyerlerimizle keyifli
bir tanışma toplantısı gerçekleştirdik.

www.kev.org.tr
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bazen de
sanat, eğitim
içindir

KEV Sanat Galerisi’nde gerçekleşen her etkinlik birçok gence burs olarak dönüyor. Değerli
sanatçılarımızı, nezih bir ortamda kaliteli etkinlikler için yıl boyu KEV Sanat Galerisi’e bekliyoruz.
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KEV - Köksal Eğitim Vakfı
Filistin Caddesi No: 16 G.O.P 06700 ANKARA / TÜRKİYE - Tel: 0312 446 67 67 (pbx)
Bağış: Türkiye Halk Bankası A.Ş.-Emek Şb.-IBAN:TR05 0001 2009 4010 0016 0000 05
T.C Ziraat Bankası- Gaziosmanpaşa Şb.- IBAN: TR48 0001 0009 2054 1373 6150 01

kev@kev.org.tr
www.kev.org.tr | facebook.com/KEV-Köksal-Eğitim-Vakfı | instagram.com/koksalegitimvakfi

