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Sanatsever is kadını,
dogal bir anne
Z Yaykıran
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ÜYESİ VE KÖKSAL EGİTİM
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KÖKSAL YAYKlRAN İLE
RENKLİ BİR KAPAK çEKİMİ
VE KEYİFLE OKUYACAGINIZ
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Sizi yeni tanıyacak okurlarmuz için
kendinizden bahseder misiniz?

19!:l1.vnkara doüumluvum. 1\·Ii. :2 t:ocuk
annesi ve is kaduuvım. 1·:clelJb·alı.~iiri. spor
yapııı'ı\"!. ~'eıııek yapııHl\"1 ve ıııisalir ai:(ır·
laııı,ı\'1 cok severim. Iksiııı. lıcvkcl. plusıik
sanalları takip etmek. sanat ıuüzc-ruarlan
L\ezıııek.se~'ahal etmek. klasik ıııüzik dink:
ınck hohllcrinı arasmeta. nilkenl Cni\"l'rsile
si Turizııı ve Otel isleııııecili~i Hiilüıııünclen
ıııczııııuııı. Dalıa sonra t.ondrada bulunan
I;Llropcaıı Husiness Selıoorela C;iri~iıııci h
IClıııtTilik \·C \\"e!)sler Cııi\ersiıesi'ncle \II~,\
musurlannu ıaıııaııılaclıııı. \ lasur le/.iıııi
"Türkiyı'tll' .\ill' ~irkl'Lll'l-j"ııin I\uruııısalla~'
ıııası YC Sürclürülebilirlitli" üzerine vuzdun.
ıüksekiitlrl'niıııiıııi tamumludrktan sonru
Türki~'e\'e dönüp aile sirkeliıııiz olan !'el
IlolelinL\'cle c:alısııı,ı\"a basladun. )irkeLleri
ıııiz ..ı:l vrldu: pelrol arama ve üretimi. ıucr-
ıncr ve elo~alla~ üretimi. arsa L\elislirıııl'.
insaal konulannda raalhd L\iislerıııekleelir.
Ilen ele soıı 13 sene iccrixindc ıüm raali~"l'l
alanlarumzda ve lirıııalarııııızcla lurklı L\iirl'\'
ve sorumluluklar alelıııı. Son,. yılclır vönc-
Liııı kurulu ü~'elitli uörcvini ~ürül(b()l"llııı. ILLL
xcnc I'iiksall·:tliliııı \<lkIH\I'Yiıı IJaskanlıtlıııl
annem i'ınal' Köksal'dan dcvnıklun. nu be-
niııı icin inanrlmaz büxül: bil' mulluluk, hcvc-
can \"l' onur "'ı\·n<ı~ı.

Anne olduktan sonra lıayatınızda neler
değişti?
ilk ı:ocLl~uıııu do~urıııadan önce sirketleri-
nıizclel,i sorumluluklaunu i~'il"c ,v.allıp. ko
nulannda uzman. prorcxxuncl kadromuza
dcvrcunistim. nauf lO avhk olduktan sonra
tekrar çalı~ımı\"a baxlunusum ki. ltau I·I.) ,l\'-
lıkkcn tekrar hamilc kalelun. Dolavısıvla so-
rumluluklarıını çok arturmadan devarn cı-

Liııı.Su an Sinan i ~-asıııcla\l' hen son :l a\"elli"
calısııı,ı\"a buxladun.
l laxutımda en hü~ük iinl"elitliııı hep aik-m
olmusuu: .\ıınl'lik hana haxuunu "0100 kont-
rol l'dl'nıl'~"l'("ei:(iıııi (ıtlrelli. Tcvckkülü. sah-
relıııe~·i. inunmuvı. sÜkreLıııeyi. candan öıc
se\ıııl'~'i anne olduktan sonra özümscclim.
(;elecetle dair luıxallcrlmdc arlı i; kendimden
önco hep cocuklarnn L\eli~uı:"İnsanu ~'akla
sıııııın farklıla~lı. Kalbinde se\"L\ibanndırun.
kcndixinc ve ccvrcsinc kalkı satll,ı\",uı. du-
~',ırlı insan ~l'lisLirıııenin IK' kadar zor oldu-
tlıııııı unludun,

iş dünyasında kadın olmanın avantajlan ve
dezavantajlannı sizden dinleyebilir miyiz?
i~ lı,ı\"alııııcla kadın olduınun için lıerlıanL\i bir
enL\eIH'~'a zorluk ~·<l.'"iaıııadıııl..vksinc. erkek
eL\emen bir elüINıela. ~ünelit:i kadın olarak
cok duhu l"'lI.la S'l\~I L\iir(bursunuz. I\eneli
xirkctlcrimlzd« vönctim ve büro se\"i~derin
ele kadın erkek e~iLlitli mevcut. 1\11.cocuklan
olmanuza ratlıııl'lı. babanı \"l' annem l'tlilim-
Il'rimizi lıep aile 'iirkeLll'riıııizi devam cıurcbi
lecek scvivcdc almunnza elestek oklulaı:

Üyc olduğunuz derneklerde aktif rol aldığı-
ilizl güzlemliyoruz, Şimdi de Köksal Eğitim
Vakfı Başkanlığı'nı devraldımz. Bize biraz
yeni gdreviuizden bahseder misiniz?
Si\'il toplum kuruluslan. vukıl' H' dernekler
insamn iurk nıralahill'cetli. sesini duvura
hilecetli. birlik olup ku\"\"eLll'nehill'cl'tli plat
lormlardu: Tek hasııııza ~'ül"üLeıııl'~"l'cl'tliniz
pl"Ojelel"icin. toplumun bir kesimine H'ya ui-
münc kutkı satll<ı\'ahilıııek adma. bu tip phu
formlarda c:alı'imal; L\l'l'ekir. ~alısl'n pek cok
STI\'cla I'arklı zamanlarda. akUI" 1"01alelıııı.
:loo.) zoıo vıllan arasında TCd. \\) \ ler
kez \"l' TÜ;i.\\) .vnkara )ulwsi'llele ~üneUm
kurullarında xccilip baskun vurduucıhklan.
koorcünuıörtük L\ibi I"arklı L\iire\"ler vürüt
tüm. :lOIO-:lOI:l vıllar: arusmdu .\.\ci. \\) ı(i
nclim kurulu Ila~kan lürdııncılıtlı L\ün.!\-iııi
vürüuüm. zou ~'ılıııcla Türki~'e Celll:ll'ri'ni
lemsilen' \ lüııilı Cüwıılik I\onsl'~i ccrccvc-
sinde \ lünilı (;l'lll: lklcrlcr Zinl'si'lle davet
edildim H' .\lünih Cem' lidcri oldum. Ilu
sene. Köksul Hiliııı \'al\l"ı Haskanlıtlı·nı. :l:l
yılclll" üzen. Sl'\·L\i. ~ünül ve basan ilc xü-
rütcn annem I'ıııar Köksul'dan cle\Talelıın.»
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2016 yılı içerisinde
benim iki ayrı kitap

çalışmam olacak. Biri
bebekler için J"emek
kitabı, diğ'eri kendi

şiirlerimden derlediğim
şiir kitabım. Bu

kitapları vakıf yamrına
satışa sunacağız.

Ayrıca annem Pınar
Köksal'ın miizik CD'leri

de cokfınu» J'Ylmrına
safilmaya devam

etmektedir:
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» 1,I'Y :u,Iı.Il)C):l senesinde ba)arılı olup im-
kanları kısıllı olan üuivcrsiıc ül(rencileriııe
11ursvermek amacıyla, !'el Ilolclin~ ıiineLiın
ı-urulu Ha)kanı. babarn. i'rol'. Dr, Cüntckin
Köksul taranndan kuruldu, \ akrmuzın kuru-
cu-u I\üksal Iky'de de\lel bursu ilc cl(ilimi-
ni tumamlunustu. Kuruldudu uündcn hul.(ünc
I\ı,y vüzıcrcc üniH'rsile öl.(rencisiııc hurs
imkum laıuvrp. kitap xurrlumnda bulundu.
Hasla I\üksal _\ilesi ve !'el ltoklinqin kal-
kıları olmak üzere, ~ünüllülcl'in ve mezun
olan bursivcr iiQrcncileriıı ı.(el'i ödemeleri
ilc \'arlı~ıııı devanı ctılrtli. 1\I~\"e1e:lOl.j-:ıoI6
1':QiliınYılı itiburtvlc kal')ılıksız burs verme-
ye IJasl,ıyarak hcdcllcrimiz! bir basamak
daha vukurıva la)ı~urtız, ller seııe daha
f,lZla iil(reneinin lı<ıyaLlarıııadokunmuxı. hcl'
sene daha I'azla ilıli~-acsahibi l.(enceulaşnm-
yı lıeelelli~uru/" Bunun icin I\üksal ailesi \l'
I'et l loldlnsi'in dcslcklcrtrun vaıu sıra maddi,
muncvi destck verecek daha fazla eQilinı l.(ö-
nüllüsünr- ııla~m<LYIumuchvoruz, 1\1,:\"in sa,
CIt'lT maddi destek veren btr kurum olmak-
lan (:ıkıp, ~ell(:leriınizll' xukuıdan ill.(ilenen
bir aile yunısı olmasun islivoruz. ller sene
düzenli olarak l.(lTı:eklesLirdil.(ilııiz bursivcr
toplanulanna devarn edecek \"C bursivcrlc-
rimiz icin mentörlük prouramlun OI"ı.(anize
ecleceQiz, \ül;fımıza katk: sal(laınak ic-in bu
sene ve l.(elcceksenelerde cil' ıwk cok lurkh
or~anizas~'()na cv salıiplil(i ~-apaca~ız,1\1·:\
Sanal Calt'risi olarak adl,lIldırdlQııııız I'el
l loldinu Ser~i Salonu'ncla I\I~\' vararına pek
çok r()l()~rar. resim \L~hcvkcl sel'l.(isi acaca-

~iz, l.:e~iLli c;alı~ına l.(l'llpları (workshop) \L~

seminerler amcllıı;I~;la vakı! xuıuruuı 01'-

l.(anizas)'onlar düzenle~'eceiJiz, llkbahar ve
sonhalıarda iki <l\TI konser orı.(ünizas~unu-
muz olacak, ,\\Tıca :ıo16 ~'ılıiccrixindc benim
iki '1.\TIkilap calısmam olacak, I~il'i bebekler
ic;in vcmck kiıubı. diQeri kendi şilrlcrimdcn
dcrlcdiüim ~iir kitabuu. I~u kitapları da va-
kıı' xururuuı salı!)a suııacaliız, ,\yrıca unncm
I'ınal' Köksal'ın müzik Cüleri cil' ndSınıız
vararına salılnı,l\'a devanı etmektcdie Tüm
l.(önüııülerimiz ucrck bu ol'ı.(anizasyonlarda
ver alıp eser salın alarak, l.(ereksc nıııLlu \'C

üzel ı.(Cınlerindcvakünuza baüısıa bulunarak
üQrcIll'ilcrimizc destck olıııayı sürdürcbilc-
ccklcr;

'Iürkiye'de ye yurt dışında bir çok dev projeye
imza atnuş bir aileden gellyorsunuz. Anneniz
Pınar Hanım ve babanız Güntekin Bey'in size
bıraktığı en biiyiik ınanevi miras ne oldu?
13ai)alıı,candan. l.(üH'nilil: dürüst, cncriik ve
calıskan bil' l.(iri~iıııc:icliı:i) konusunda ~iizü
karadn: Düııyacla lık; bir slrkctln ~il'lııcdi-
~i !ıüIl.(elcrl' ilkaircn \'C prolc l.(cli)liren bir
llrma olduk, Bu babanun risk almaktan cc
kinmcvcn. hilcli~i doürudun )<I)m,ıyan, larını
csirqcmcvcn. cQillllCyelı, bükülmcvcn yapı-
sl~'IH ill.(ilicliı: Ondan ilk olmaklan cekinme-
Ill('~-i.risk alahilııı('~'i, boxun l'l.(1lll'Illeyi, para
k,ıyl)('cliııcc üzülmeıııcyi ve haval kurup. plan
~'<ıpınaI;Lan hiç \'(1Zl.(cçnıcmek l.(erl'kliliini
!ilirenelinı, .vnncm. scYı.(i dolu, liliz, çalı!)-
kan. korurucu. dokunduüu herkese nıüLlıi)>>
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Ankam'da işimin dışında
hemen tüm vaktimi çocuklarım

ve eşime ayırıyorum. Ayrıca
haftada 2-3 gün spor yapmaya

özen §'österi)'OrUln.Hafta
sonları ai/ecek yemek yiyoruz

ve sergitere kahlıyoruz.
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»pozilil" bir cncrii veren bir kaclmdu: annedu.
'llukivcnln ~di~lircli~i en iyi kaduı bestekur-
lurdan biri \"l' Türk .\ıüzii:(i Dcvrimclsidir. c,'aJı~-
kanlı~ı ve lilizli~i s,M'sinde ba~ladıt(1proiclcıi
mükcrnmclbctc ıusu: Deı,ı\'ları lık: bir zaman
atlamaz, Ondan bir ~e~' isterseniz, o konuvu
anında unutubilirxiniz. Hilirsiniz ki. () i~ en ivi
sekilde lıallcdileC'ckliı: Ondan deı,ı\'ları alla-
mumavı. en i~'isi iL:in hep dalıa I",ızlac.;alı~ınak
~erekli~ini. c!:(iliınin Iık,' hlr ~'a!'il olmadrüuu,
seu\i ile ~di!'ilirilen insanluruı toplum» vurar
sat(l'ı\'aC'aklarınl. size xupılan kiilülü!:(ü ancı-
IlK'yi ama unutmamavı öürcndun. konularında
bu kadar basarıh iki insanın cvladı olmak be-
niın içln henı çok büvül: bir !\ul'lll: hem cle I)Ü,
yük bir sorumluluk. I':n ,iz onlar kadar ba~arılı
olabilmevi dilerim.

Annenlz Pınar ilamili her yıl bir çok sanatsal
projede yel' alıyor, Peki sizin sanaıla aranız
nasıl? İcra ettiğiniz bil' sanat dalı ml' mı?
.vnncmin Tlukivc ~enclifl(le pek (:ok konseri
oluvoı: ,\\TILa Pel i lokliıu; olarak Iıcr sene <;ok
lurkh konser; ser~i. i'eslh'al ~ibi ()r~anizas~un-
laru sponsor oluvoruz. Ben sanalın ıcınde bü-
~fıclünı di~'c1)ilirinı, .vnncm H' babaın h(l\'aLları
boxuncu hep tablo, Iıe~'kl'i \'S. topladılar; ~inıcli
ise harika bil' kolckslvonlan var. Ben de resim
H' lıcvkcl sanalına izb'ici olarak cok i1~idu-
vuvorum, .wnca kendim de ~iir vazıvorum.
,\iıekim bu sene hT\' vuranna bil' şiir kitabı
('lkarIlHl\'1 hcdcl livorum.

Ankara'da işiniz dışında nasıl vakit gcçiriyorsu-
nuz? Şehrin stresinden uşaklaşıp nefes almak
için gittiğiniz özel bir yer nu mı?
.vnkura'da işimin dısmcta tıcmen ıüm vuktimi
cocuklanm ve csunc uvınvorum. ,\\TIC,I halla-
da :2-3 ~ün spor vupnuıva üzen !\ösleri~orıınl.
i lalla sonları ailecek vcmck ~'i~'()rıızve ser~i-
tcrc kaulıvoruz. Yazlun I~!\c sahillerini scvivo-
ruııı. Çocuklarmuz henüz çok küçük oldukları
icln sevahat cırncxt henüz tercih cunivoruz.

Moda ile aranız nasıl? Gardırobunuııın vazge-
çilmez parçaları neler?
hiın ~('I'Ci:(ipantolon- ceket. etek ceket takım-
ları (:01,ıcrcıh cdivorum. i lalta sonları ise koı
ve rahat kazak. ıixôrı ıcrcihim. i lcrncn hemen
her zaman clüz <ı\'Clkk,ıbltercih cdivorum. (;i-
virn konusunda ruhauma cok düskünüm. hızla
akscsuur ve ınal;~',ıiıscvnuvorum. J)o!%ül.rahat
ve spor !'iII; olııı<ı\'ıscvivorum .•
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Köksal Eğitim Vakfı, 1992
senesinde başarılı olup
imkanla"ı kısıtlı olan
üniversite öğPencilerine
burs vermek amacıylo, Pet
Holding Yönetim Kurulu
Başkanı, babam, Prof. Dr.
Güntekin Köksal tarafından
kunıldu
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