
LifeBUSINESS

Pet Holding tarafından madencili faal!}'etlerini

yüıütmek üzere arnılan PfTI,IA termer Şirketi ,

T ~. e beı menner üretimine

'•.•.•••'-"-'-'.-LI-ceolarak şirket Genel Müdürü Zeynep

Yaykıran ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

5tone&life: Öncelikle sizi tanıyahrn.
Zeynep Köksal Yaykıran. 1981 Ankara

doğumluyum. Üniversite eğitimimi Bilkent Turizm

ve Otel işletmeciliği'nde tamamladım. Daha sonra

Londra'da European Business School'da Girişimci

İşletmecllik Mastın ve Londra Webster

Üniversitesi'nde MBA işletme Mastırlarımı

yaptım. 2005 yılından beri aile şirketimiz olan Pet

Holding'in çeşitli fırmalannda. çeşitli

pozisyonlarda görevimi sürdürrnekteyim.
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Marble Company, founded by Pet Holding in

order to carıy out its mining activities, began

marble production in Turhal region of Tokat.

As Stone&life, we interviewed Zeynep Köksal

Yaykırarı. the General Manager of the company.

5tone&life: Let's get to know you first.

Zeynep Köksal Yaykıran. i was born in

1981 in Ankara. i got my college degree from

Bilkent University, Tourism and Hotel

Management. Later, i finished my Entrepreneurial

Management Masters in European Business

School and MBA in London Webster University

in England. i have been working in various

positions in various compantes of our family

enterprise, Pet Holding since 2005. Pet Holding

was established in i 974 and has been active in

petroleum exploration and production, oil field

services, mining, construction, project and land
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PET Holding, 1974 yılında kurulmuş, petrol

arama ve üretimi, petrol sahası servisleri.

madencilik, inşaat, proje ve arsa geliştirme

konularında aktif olarak çalışan, uluslararası pek

çok projede ülkemizi başanyla temsil etmiş, halen

yürüttüğü pek çok projede çok uluslu çok ortaklı

yapısını "karşılıklı güven ve kazan-kazan" esasına

dayandnmış bir firmadır.

Son 2 senedir ise Pet Hodling' in madencilik

faaliyetlerini yürütmek üzere kurduğumuz

PETMA Mermer, Doğal taş ve Madencilik

şirketimizin Genel Müdürlüğü görevini

yürütmekteyim.

SEKTÖRDE GÜÇLÜ BiR SOLUK "PETMA"

S&L: Mermer sektörüne yeni giriş

yap!)'orsunuz. Nasıl karar verdiniz mermer

çalışmaya?

Z.K.Y: PETMA, PET Holding'e gelen çeşitli

doğaltaş projelerinin fizibilite çalışmalarının

yapılıp, değerlendirilmesi veyatırıma uygun

development. Pet Holding has successfully

represented our countıy in various international

projects and proceeds with its multi-national

structure basing on 'rnutual trust and win-win'

approach.

For the past two years, i have been working as

the General Manager of PETMA Ltd. Co., which

we established in order to conduct Pet Holding's

mining activities.

'PETMA', A STRONG BREAT IN THE MARKET

S&L: You are rıewly entering the marble market.

How did you decide to go into this field?

Z.K.Y: Petma was established upon the

feasıbılity studies of several natural stone projects

and upon the positive results of the geological.

geophysical studies of our belge marble Quarry in

Turhal region of Tokat. we made the reoulred

investments and began working in our beige

marble area in Aprll, 20 iO.
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S&L: Ocağın verimliliği hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Z.K.Y: 2012 senesi için 3. kademeyi
hazırladık. 20 i i senesinde i. kademedeki ocak
verimi %8'e ulaşmıştır. 2. ve 3. kademelerdeki
ocak verimliliğimizin bu sene % i0-% i 5 arasında
olacağı inancındayız.

PETMA "TURNALiT BEJ" iLE SEKTÖRE HıZlı
BiR GiRiş YAPTı

S&L: Taşınızm özelliklerini anlatır mısınız?
Benzeri bej mermerlerden farkı nedir? Mantolama
ve epoksiyapıyor musunuz?
Z.K.Y: Taşmuz ismini bölgenin antik
isimlerinden olan "Turnallt" adından alıyor.
"Turnalit Bej" açık bej renginde, homojen, proje
taşı niteliğindedir. Sertliği diğer bej taşlardan
oldukça fazla olması sebebiylel-l.O Mohs}
mantolama veya epoksi ıhtiyao duyulmamaktadır.
ihracat için kesilen plakalarda müşterinin talebi
doğrultusunda epoksi yapılmaktadır.

S&L: Tokat Turhal da üretim yapıyorsunuz,
başka bölgelerde de üretim yapma planınız var
mı?
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S&L: What canyou say about the productivity
of the ouarry?
Z.K.Y: We are preparing the third level for the
year 2012. The productivity of the first level in
20 i i was 8%. We predict that the productivity of
the second and third layers will be around
10-15%.

S&L: Canyou teli about the characteristics of
your stone? How is it different from the other
beıges in the market? Do you do shielding and
epoxy?
Z.K.Y: Our stone takes its name 'Turnallt'

from the ancient name of the region. 'Tumalit

Belge' is light beige colored, veıy homogeneous
and possessesproject stone oualtty. As the
hardness of our stone is outte high (4.0 Mohs)
compared to the other belge marbles in the
market, it does not reouire shielding or epoJ0'.
For our export blocks, we do epoxy depending
on the customer demand.
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Your production is in Turhal region of Tokat. do

z. gerektiğini, S&L: What are your plans for buildingymı

. . ~ fact0'Y.?
anı ince- . =. ,;:,-..;:'''".z:ı<. Y. i woufct-~ e to answer this Questio;

kurmamız gerektiğini haber verecek. işte o zaman using the veıy own words of some of the doyens

da fabrika kurmayı değerlendireceğiz. of natural stone industıy. Our Quarry itself will teli

us when to build our own plant when the time

comes. Then we will decide how to proceed. You

will be exhibiting at ızmir Marble Fair for the fırst

time. What are your expectations?

So to speak, we are showcasing our stone for the

first time and we are veıy excited about it. We

believe that after this falr, our marketing activities

will speed up and our stone will take its place in

the world market.

S&L: izmir Mermer Fuarına ilk kez

katılıyorsunuz. Fuardan beklentileriniz nelerdir?

Z.K.Y: Tabiri caizse ilk defa taşırmzı görücüye

çıkanyoruz. Dolayısıyla çok heyecanlıyız. Bu

fuardan sonra uzun zamandır süren satış ve

pazarlama çalışmalarımızın hızlanacağını ve

taşırmzın dünya piyasalannda yerini alacağını

düşünüyoruz.

S&L: Özellikle hedeflediğiniz iç veya dış pazar

var mı?

Z.K.Y: Hem iç hem de dış pazarda taşırruzın

sıklıkla kullanıldığını görmek lstiyoruz. Ülkemizin

en büyük zenginliklerinden biri olan doğal taş

sektöründe olmak çok heyecan verici. Özellikle

ülkemizin taşını pek çok emek ve yatırım ile

çıkarıp, ihracat yapabilmek, ülkemize döviz girdisi

sağlayabilmek çok muhteşem bir duygu.

S&L: Mermer sektörünü kendi gözünüzden

değerlendirebilir misiniz?

Z.K.Y: Mermer sektörü Türkıye'nın petrolüdür.

En büyük zenginliğimiz olan bu sektörü çok !)ri

değerlendirebilmemiz, ülke olarak mermer

piyasasında taşırruzın "kalite algısını"

arttırabilmemiz, uluslararası piyasalarda "marka

değeri" yaratabilmemiz ve sektör olarak birlik

halinde hareket edebilmemiz çok önemli. Bunun

için de eğitimli, "kazan-kazan" ilkesine dayalı,

yabancı dil konuşabllen, ticari ahlaki değerlere

bağlı, müşterilerini velinimet olarak gören ve

büyük veya küçük alıcı ayrımı yapmadan,

gerektiğinde para kaybetmeyi göze alabilen.

sektörümüzün "Marka değerini" arttıran firmalar

olmalıyız. Biz de PETMA ile bu irna]a katkı

sağlayabilmekten çok memnunuz.

S&L: Is there a specflc dcrnestle or

international market that you are targeting?

Z.K.Y: We would like to see our stone used

freouently in both national and international

projects. It is exciting to be in the natural stone

business which is one of the most significant

prosperities of our countıy. It is particularly a

wonderful feeling to ouarry the stones of our

country with hard work, then export it and

accuire foreign currency for our country.

S&L: Can you describe the marble industry

from your point of view?

Z.K.Y: Marble industıy is the petroleum of

Turkey. It is essential for the natural stone

industıy to act in unison and be able to improve

the 'cualtty perception' of the Turkish stone and

create the 'brand value' in international markets.

Achieving this reouires educated, 'win - win'

approach based. multilingual and cornmercially

moral companies that value each customer

without discrimination and that can risk losing

money when necessaıy. Only, such companies

can help increase the brand value of the business.

As Petrna, we are pleased to be contributing to

this image. 45


