
Pet Holding Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Pınar Köksal:

İş dünyası kültür ve sanata
destek olmalı

Pet Holding'in katkılarıyla Erbil ve Antalya'nın ardından şehrimizde
gerçekleştınlen Aşk Senfonisi konserlerinin üçüncü durağı olan Gaziantep

Universitesi'nde, konser sonrası kulise girdik ve Pet Holding Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Köksal ile besteleri ve iş yaşamına dair

keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. "Yaşam sadece iş yapmak değildir.
Ailesinde mutlu, huzurlu olan bir kadın iş yaşamında da başarılı
olacaktır" diyen KöksaL,özellikle iş kadınlarına kültür ve sanat

etkinliklerine vakit ayırmaları tavsiyesinde bulundu.
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ile i de mutlu olan
ir kadın

iş yaşamında da
başarılı olur

ÖRÜŞLERİNİ al-
dığımız ünlü sanat-
çılar Hakan Aysev
ve Umut Akyürek de
Gaziantep'in sanayi-
si ve yemekleriyle mü-
kemmel bir şehir oldu-
ğunu dile getirirken,
Gaziantepli işadamla-

rının kültür ve sanat projelerine daha
fazla destek vermelerini istediler.

Işte Aşk Sentonisi'nin kulisinde BOSS'a
özel kültür, sanat ve iş yaşamının bir

. arada olduğu keyif dolu bir sohbet.

Pınar Köksal
Adana doğumlu olan Pınar Köksal ba-
basının memuriyeti dolayısıyla çocuklu-
ğu Anadolu'da dolaşarak geçer. Artvin

ılkokulu, Nevşehir Orta Okulu ve Kayse-
ri Lisesi'nde okur. 1969 yılında Özel ıs-
tanbul Eczacılık Yüksek Okulu'nu bitirir.
Köksal'ın iki kızı ve büyük kızından 3 to-
runu vardır. Pınar Köksal halen Pet Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılı-
ğı görevini sürdürrnekte, bestekar olma-
sının yanı sıra sosyal projelere verdiği
desteklerle tanınmaktadır.

İş yaşamınızı kısaca özetler misi-
niz? İş yaşamınız ilk ne zaman baş-
ladı, bugüne kadarki süreçte hangi
görevlerde bulundunuz ve bugünkü
çahşmalannız hakkında neler söy-
lersiniz?
Mezuniyetimden sonra 13 yıl eczacılık
yaptım. Çocuklarım doğunca 6 yıl mes-
leğime ara verdim. Daha sonra eşimin
daveti ile 1988 yılından itibaren kendi
şirketimiz olan Pet Holding bünyesinde
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ola-
rak çalışmaya başladım.
Halen aynı göreve devam ediyorum. Ay-
rıca kendi vakfımız olan Köksal Eğitim
Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı ola-
rak görev yapıyorum.
2001-2007 yılları arasında Ceza ve Tu-
tukevleri Izleme Kurulu Üyesi olarak gö-
rev yaptım. Türkiye'nin ilk seçilen Kadın
ızleme Kurulu Üyesiyim.

Sosyal sorumluluk prolelermlz ve
bu projelerin ülkemiz açısından
önemini anlatabilir misiniz?
Öncelikle zamanımın büyük bölümü-
nü Başkanı olduğum Köksal Eğitim
Vakfı'na ayırıyorum. Bunun dışında do-
ğal afetlerde hem Pet Holding olarak
doğrudan, hem de STK'lar aracılığıyla
çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Hem
sanatsal etkinliklerde, hem de spor-
tif faaliyetlerde çeşitli sponsorlukları-

mız olmaktadır. Kendi bestelerimin icra
edildiği konserler dışında çeşitli konser
programlarına ve çok sayıda ressam ve
fotoğraf sanatçısının sergilerine katkıda
bulunduk.
Herkesin yapabildiği ölçüde bu tür pro-
jelere desteklerini ülkemiz açısından
çok yararlı buluyorum.



•••
Hakan Aysev ve Umut Akyürek'in Pınar Köksal'ın eserlerini seslen-
dirdiği, Kanun Virtüözü Göksel Baktagir ve saz arkadaşlarının bir-
birinden güzel eserlere enstrümanlarıyla eşlik ettiği gecede, Pınar
Köksal tarafından söz ve müziğini yazdığı "Seninle doluyum sensiz
bomboş" adlı 1982 yılında eşine hitaben yazdığı ilk bestesi olan
"Mutluluk Valsı" adlı AcemkürdT Fantezi eseri salonu dolduran sa-
natseverler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Aşk Senfonisi sizin için neden
önemli, Aşk Senfonisi konserlerı
ile neyi hedetlıyorsunuz, bu kon-
serlertn misyonu nedir?
Bestelerimin hepsi Türk Müziği forma-
tına uygun eserler olup birçok bestem
çok sesli müziğeuyarlandı ve çeşitli sen-
fonik orkestralar eşliğinde seslendiriidi.
Genellikle eserlerimin teması sevgi, aşk,
felsefe ve hayat üzerine ... Benim beste-
lerirnde hiç beddua. ah vah yoktur. Çok
duygu yüklü eserler olduğunu söyleye-
bilirim.
Günümüzde maalesef çok kısa vadeli,
bugünden yarına modası geçen eserler
üretiliyor. Bu bakımdan "Aşk Senfonisi"
benim için gerçekten çok önemli. Çün-
kü biz burada besteci-yorumcu ve uy-

Sanata ve musikiye olan ilginiz ilk
ne zaman başladı, sanatın ve musi-
kinin ne kadar içindesiniz?
Sanatçı ruhlu bir insanım. Sanat ve mu-
siki her zaman içimde olan bir duygu
idi. Son yıllarda bu duygularımı ortaya
çıkarma fırsatı bulabildim.

Beste yapmaya ne zaman başladı-
nız? Yaptığınız besteler hakkında
bilgi verir misiniz?
Ilk müzik dersierime dokuz yaşında iken
mandolin ve keman dersleri ile başla-
dım. Hatta ilk bestelerimi o zaman yap-
mıştım. Babamın memuriyeti dolayısıy-
la tayin olduğumuz başka bir şehre gi-
derken maalesef o bestelerimi kaybet-
tim. Ancak yıllar sonra (1982) piyano
dersleri aldığım yıllarda ilk bestelerimi
yaptım.
Çok çeşitli makarnda 120 kadar bestem
var. Bunlardan 82 tanesi TRT Repertua-
rında. 1600'lü yıllardan günümüze ka-
dar gelmiş olan 250 kadın besteci ara-
sında TRT Repertuarındaki eser sayısı-
na göre ilk üçe giriyorum. Müzik dışın-
dan gelen bir kişi olarak buralara ulaş-
mış olmam beni çok mutlu ediyor.
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gulamacılar olarak bir Doğu-Batı sen-
tezi yarattık. Biz bestekarlar besteleri-
mizi yapıyoruz, ama onlara sanatçıla-
rımız ruh veriyorlar. Türkçernizde çok
güzel atasözlerimiz var: "Bir elin nesi
var, iki elin sesi var." Müzik yönetme-
nrmiz. saz sanatçılarımız ve solistleri-
miz ile "Aşk Senfonisinde" gönül birlik-
teliği yaptık. Hepsi eserlerimi çok hisse-
derek ve gönülden seslendirdiler. Genç-
liğimize, Türk insanına bu uyumu, bu gö-
nül birlikteliğini sunabildiğimiz için çok
mutluyum. Bu konserin ve bestelerimin

yıllarca bıkmadan, usanmadan dinlene-
bileceğine ve modasının geçıneyeceğine
inanıyorum.

Gaziantep hakkında aklınızda neler
kaldı? Bize bfraz kendi pencereniz-
den Gaziantep'i anlatır mısınız?
Gaziantep'e yönelik başka projele-
rlnlz olacak mı?
Gaziantepliler çok çalışkan, üretici ve
coşkulu insanlar. Hatta Türkiye'nin yıl-
lardır en gel.işmişşehirlerinden bir tane-
sidir. Maalesef ilk defa bu konser vesi-



lesiyle Gaziantep'e gelme fırsatı bulabll-
dlm. ama inşallah en kısa zamanda tek-
rar gelmeyi düşünüyorum. Ancak kısa
bir şehir turu yapabildim. Tarih, kültür
her şey iç içe. Fotoğraf çektim ... Bir su-
num hazırlayıp sizlere de göndermek is-
tiyorum.
Inşallah gelecekte bu tür sanatsal faali-
yetlerde her zaman Cazıantep'e gelmek
veduygularımı paylaşmak isterim. Çün-
kü çok coşkulu bir izleyicisi var. Sanat-
çılarında en büyük gıdası alkış değil mil

Bir iş kadını olarak sizce ülkemiz
zenginleştikçe sanat ve kültür dün-
yamızda buna paralelolarak zen-
ginleşiyor mu?
Sadece ülkemizin zenginleşmesi sanat
ve kültür alanında gerekli eğitim yatı-

rımları yapılmadığı sürece bu zenginleş-
meyeparalelolarak gelişemeyecektir.

Önümüzdeki günler veya yıllar için
gerçekleştirrneyi planladığımz pro-
jeleriniz var mı?
Özellikle "Aşk Senfonisi" konserleri-
ni Türkiye genelinde yaygınlaştırma-
yı planlıyorum. Ayrıca yine eserlerimin
çok sesli senfonik orkestralar eşliğinde
eslendirilmesi ve yine bestelerimden

olu an bir müzikal esere dönüştürülme-
i gelecekteki projelerim arasında bu-

lunmaktadır.

Tecrübeli bir işkadını olarak genç
işkadın1arına hangi tavsiyelerde
bulunursunuz?
Gerek i gerekse sosyal yaşantılarında

zamanlarını çok iyi kullanmayı bılmeli-
ler. Her şeyi bir plan bir proje dahilinde
gerçekleştirmeleri ve iyi bir organizatör
olmaları çok önemli. Her zaman kendile-
rini geliştirebilmeli. kendi meslekleriyle
ilgili olarak gerek yurt içi ve gerek yurt
dışında güncel gelişmeleri takip etmeli-
ler. Günümüzde lısan çok önemli ... Dil
bilmiyorlarsa bir dil öğrenmelerini. bir
dil biliyorlaisa ikinci. üçüncü dili öğren-
meleri için gayret göstermelerini, genel
kültür anlamında da dünyadaki olayla-
rı takip etmelerini öneriyorum. Tabii ki
yaşam sadece iş değildir. Sanata kültü-
re. özel yaşamlarına ve ailelerine gere-
ken ilgiyi ve zamanı ayırmayı ihmal et-
memelidirier. Hayatın temeli aile ile baş-
lar. Ailesinde mutlu. huzurlu olan bir ka-
dın iş yaşamında da başarılı olacaktır.
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