A nkara'nın köklü ailelerinden biri olan Köksal
~lesi'nin
ikinci kuşak temsilcilerinden Zeynep Köksal Yaykıran. aile şirketi Pet Holding'deki
görevinin yanı sıra kurdukları Köksal Eğitim Vakfı ile kendini eğitime adamış. Yaykıran. amaçlarını 'fikri hür, vicdanı hür, Atatürkçü dü ünce yapısına sahip gençlerin eğitimlerine katkı sağlayabilmek ve mezun oldukları zaman akranlarırıdan
bir adım önde olmalarına destek olmak' olarak
belirtirken, "Öğrencileriyle birebir ilgilenerneyen, sadece para veren bir vakıf olmak istemiyoruz" diyor. Zeynep Köksal Yaykıran. vakıf çalı malannı ve aile ya antısını anlattı.
HELLO!: Pet Holding, Türkiye'nin en büyük
ve önemli şirketlerinden biri. Şirket içindeki göreviniz nedir?
Zeynep Köksal Yaykıran. Şirketlerde Yönetim
Kurulu Başkarı Yardımcılığı görevini yurutüyorum. Çocuklarım doğduktan sorıra saha işlerinden çekilip ofise geldim.
HELLO!: Aile şirketinde çalışmanın avantajlan ve dezavantajlan nelerdir?
Z. K. Yaykıran. Ben ailemle alışmaktan çok
memnunuru. Aile olarak birbirinin görüşlerine
değer veren, demokratik bir yapımız var. Dolayısıyla iş hayatında da eşit ağırlıklarla bu geleneğimizi sürdürüyoruz. İşin sizin olduğunu bilmek
büyük bir teşvik unsuru. Biz ikinci jerıerasyon
temsilcileri olarak, birinci jenerasyon ile birlikte
aile anayasnnızı oluşturduk. Bizden sonra şirketlerde çalışmak isteyen nesillere de bu çalışmayı
bırakmamız, irketin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından çok önemli.
HELLO!: Son dönemde Köksal Eğitinı Vakfı ile yoğun çalışmalar yapıyorsunuz? Bunlardan
bahsedebilir ınisiniz?
Z. K. Yaykıran: Köksal Eğitim Vakfı, kendisi
de devleı bursuyla okumuş olan babam Prof. Dr.
Güntekin Köksal tarafindan 1992 yılında kuruldu. 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerine burs
veriyoruz. 2015 yılından itibaren vakfın yönetim
kurulu başkanlığını. yürütüyorum. Vakıf olarak
en büyük gayemiz fikri hür, vicdanı hür, Atatürk-

çü düşünce yapısına sahip gençlerin eğitimlerine katkı sağlayabilmek ve mezun oldukları zaman
akranlarından bir adım önde olmalarına destek
olmak. Bunun için öğrencilerimizi, yurtdışı değiim programlanna katıldıkları zaman çift burs ile
destekliyoruz, öğrenim dönemleri boyunca staj
imkanı yaratıyoruz vt: ücretsiz eğitim seminerleri organize ediyoruz. Oğrencilerimizin Ankara'da
eğitim gördükleri süre içerisinde Ankara'nın kültür, sanat ve sosyal hayatından yararlanmaları ve
kendilerini geliştirebilmeleri için onlara ücretsiz
konser, bale, tiyatro, opera, sanat fuarları, farklı
sosyal etkinliklerden ücretsiz katılım bileti temin
ediyoruz. Farklı sivil toplum kuruluşları ve vakıflar ile ortaklaşa projeler yürütüyoruz. Okudukları mesleklerde duayenleşrniş insan larla bir araya
getirmeye gayret ediyoruz. Oğrencileriınize kapırnız hep açık, herhangi bir sorun yaşadıkları zaman bana ula uyorlar.
HELLO!: Kaç öğrenciye bıırs veriyorsunuz ve
öğrencileri neye göre seçiyorsunuz?
Z. K. Yaykıranı Yakla ık 50 kadar öğrencimiz
var. Ankara'da dört devlet üniversitesinin beliı-li bölümlerine burs verivoruz. Her sene 1000 kadar başvuru alıyoruz, ilk aşamada bu bölümler
dışında kalan öğrencileri eliyoruz. Burs verdiğimiz üniversite ve bölümlerde okuyan öğrencilere imkanları, okuyan kardeş sayısı, not ortalaması, hobileri, anne baba hayatta mı, sivil toplum
kuruluşlarında çahşrnışhğı var mı gibi konularda, ôlçtuğümüz
bir puaııtaj sistemiyle ikinci seçimleri uyguluyoruz. Son olarak öğrenciyle mülakaı yapıp, bizim ona kazandırmak istediğimiz
farkh kültürlere, sanata, spora, sosyal yardımla maya, sivil toplum kuruluşlannda çalışmaya, sta]
yapmaya açık, zeki, başaı-ılı ve duygusal zekası geli miş öğı-encileri seeiyoruz.
HELLO!: Vakıfla ilgili olarak beklentileriniz
nelerdir? İleride valcfı nerede görüyorsmıuz?
Z. K. Yaykıranı Biz Köksal Ailesi olarak vakfın en tabii destekçileriyiz. Ancak temennim
bizden sonra da vakfın sürekliliğinin sağ- ••••••..
lanabilmesi. Sadece para vermek hiçbir •••••.

zaman ba an değildir. Önemli olan Türkiye'nin bilim, sanat,
kültür, spor ve çevresine fayda
sağlamak yolunda ilerleyen, çalışkan Türk gençlerinin hayatlarına dokunabilmek. Bu uğurda
bize inanıp güven mi tüm bağı çılanrnız, gön üllülerirniz,
desıekçilerimiz ile birlikte vakfımızın ulaştığı öğrenci sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Ancak
bu noktada belirtmek isterim
ki, öğrencileriyle birebir ilgilenemeyen, sadece para veren bir
vakıf olmak istemiyoruz. O nedenle; kaliteli, destek ve katkı
sağlayan bir vakıf olarak büyümek ve öğrencilerimizle birebir
ileti imimizi sürdürmek idealindeyiz. Bizim gibi düşünen diğer
vakıflarla da i birlikleri içindeyiz, Beraber yürüttüğümüz farklı projelerimiz var.
HELLO!: Vakıf yaranna yıl
içinde yaptığınız kültürel ve sanatsal etkinlikIere değinebilir
•.•
;ı
mısınız.
Z. K Yaykıran: "Bazen de sanat eğitim içindir" diyerek çıktığımız bu yolda her sene farklı sergilere ev sahipliği yapıyor
veya farklı mekanlarda
yapılan sergiler aracılığıyla vakfıınıza katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar pek çok özel, gönlü eğitimle dolu sanatçırun desteklerini
aldık. Onlara tekrar şükranlarımızı sunuyoruz.
HELLO!: Ankara'daki sanatsal ve kültürel etkinlikIer sizce
yeterli mi?
Z. K Yaykıran: Bence Ankara kültürel ve sosyal anlamda
çok gelişti. Uluslararası sanat-

çılara ev sahipliği yapan etkinlikler oluyor. Dünyanın her yerinden sanatçılar geliyor. Her
zaman daha iyi olabilir. Gelişirne yer vardır. Biz büyürken
Ankara'da hep beraber ailece
gittiğimiz müzikli, yemekli. içkili, ailelerin bir araya geldiği restoranlar olurdu. Ben dans ettiğimizi hatırlıyorum. Sosyal kulüpler olurdu, o sosyal kulüp hayatı şu an yok. Spor yapıp günü
geçireceksiniz, akşamına müzik
olacak, dans edeceksiniz ... Binicilik Ihtisas, Atlı Spor Kulübü, Ankara Tenis Kulübü vardı.
Artık aile olarak gidecek yer bulamıyoruz.
HELLO!: Ankara'da
yaşamaktan mutlu musunuz?
Z. K Yaykıran: Ankara'yı seviyorum. Ankara'da hayat kolay. Kalabalık ama kaotik değiL.
Sakin, ulaşım kolay, düzenli bir
ehir. Istanbul, orada doğana
daha güzel sanırım. Hem çok
kalabalık hem çok karışıle Istanbul büyüleyici ama aynı zamanda insana bir güvensizlik veriyor. Bizim gibi Ankaralılar'a garip geliyor. Çocuk yetiştirmek
için çok güzel bir şehir Ankara.
HELLO!: Ankara'da en çok
keyif aldığınız yer neresi?
Z. K. Yaykıran: Evim. Yaşadığıın mahalleyi de çok seviyorum.
HELLO!: Çocuklarııı sağlıklı
beslenmesiyle ilgili olarak hazırladığınız 'Eline Sağlık Aıınişim'
kitabından bahsedebilir misiniz? Neden böyle bir kitap yazmak istediniz?
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Z. K. Yaykıran: 'Eline Sağlık Annişiru',
bebekler için katı gıdaya geçi hakkında
her evde bulunması gereken çok özel bir
kitap. Bebeklerin beşinci ayından itibaren ona her öğünde ne hazırlanabileceği sorusunun yanıtı, pratik tariflerle veriliyor. Kitapta Akdeniz, Ege, Türk ve di ınya mutfaklarından örneklerle kendi tarif:
lerim yer alıyor. Kitap, her öğün için düzenlenmiş baftalık ve aylık örnek menülerle anneleri "Bugün ne pişirsem?" derdinden kurtarıyor. Bebeklerimi memeden mamaya geçirirken yaptığım yemekleri, uyguladığım teknikleri ve tecrübelerimi detaylarıyla aktarıyorum. Meyve
ve sebze püreleriyle başlayan tarifler, bebeklerin ya i ilerledikçe çocuk ve yeti 'kin yemeklerine. tüm ailenin afiyetle yiyeceği hafif, besleyici ve sağlıklı bir mutfağa dönüşüyor.
20l5'de, "Vakıf için gelir getirici ne
gibi etkinlikler yapabiliriz" diye düşündüm. Işte o sırada aklıma böyle bir kitap yazma fikri geldi. Kitap, 20lTde Dr.
Emel Atmaca, gastronomi yazarı Faruk
Şüyun , çocuk beslenmesi yazarı Zümrüt Özkan'ın da kontrolleri ile tamamlandı. 2018'de Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınlan 'ndan çıkıp" okuyucuyla buluşacak. Bu kitabın tüm telifıni Köksal Eğitim
Vakfı'na (KEV)bağışlayacağım. Yazdığım
ocuk hikayelerim de var. Bu hikayeleriri
de tüm telif hakkını KEV'e aktaracağım.
HELLO!: Çocuklar hayatınızı değiştirdi mı."
Z. K. Yaykıran: Olumlu yönde çok deği tirdi. Anne-baba olunca bir insanın yeti mesinin ne kadar zor vceemek gerektirdiğini çok daha iyi anlıyorsunuz. O insanı yeti tirrnek, üniversiteye göndermek
ve çok daha fazlası. .. Insana yaklaşımınız
çok deği iyor. Daha önce bunun farkında
değildim. Çocuklarım doğduktan sonra
benim vakfa yakla ımım çok deği tl.
HELLO!: Eşiniz çocuklar konusunda
size yardımcı oluyor mu?
Z. K. Yaykıran. Emrah çocuklar konusunda çok yardımcı oluyor. Hepimiz üstümüze dü en görevleri yapıyoruz. Yardımcı olmak deyince "Bu zaten kadının görevi, erkek sadece yardımcı oluyor" gibi bir
sistem var. Biz i bölümü olmasını istiyoruz. Benim babam da hiç annem e yardım
etmemi; çünkü hep seyahatteymiş. Biziın
jerıerasyon çok daha farklı.
HELLO!: İki çocuk annesi bir iş kadım olarak hayatınızı nasıl programlıyorsu- .
nuz?
Z. K. Yaykıran: Güne erkenden başlıyoruz. Kahvalıı yapıp dağılıyoruz. İ e erken geliyorum ve ak amuzerine kadar i lerimi tamamlıyorum. Sonra büyük oğlumu okuldan alıp eve geçiyorum. Akşamüzerini bir toplantım veya çok önemli bir
işim yoksa çocuklarımızla geçiriyorum.
Eşim de ben de evimizde vaki t geçinn eyi
çok seviyoruz. Haftasonları da ailece spor,
yemek ve çe itli sosyal, kültürel etkinliklere katılıyoruz. Çocuklarım henüz çok küçük oldukları için genellikle seyahat
gerektiren işleriıni devrettim.
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