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Pet Holding olarak bu sene 40. yılımızı kutluyoruz. 1974 
senesinde kurduğum bu şirket benim çocuklarımdan 
biri olmuştur. Her gün ona gerekli olan, ihtiyaç duyduğu 
ve bazen de daha fazla ilgiyi, çabayı ve sevgiyi verdiğime 
inanıyorum. İşte tüm bu emeklerin karşılığını, orta 
yaşlara yeni girmiş bu delikanlı şirkette görüyorum.

Çok farklı sektörlerde faaliyet gösteriyoruz. Benim 
karakter özelliklerim yıllar içerisinde Pet’in kültürüne 
dantel gibi işlenmiştir. Risk almaktan hiçbir zaman 
çekinmeyen cesur ve öncü, girişimci bir grubuz. En 
büyük prensibimiz ise dürüstlüktür. 

Hayatımı şekillendiren temel ilkem “Her şeyi 
kazanabilirsin, itibar hariç”tir. İşte bu nedenledir ki, 
itibarımızı maddi tüm kazanımlarımızın önünde tutan 
çok çalışkan bir kuruluşuz. Boyun eğmeyen, doğru 
bildiği çizgiden şaşmayan, her esen farklı rüzgarda 
rotamızı değiştirmeyen bir ekibiz. Özel sektörde, Türkiye 
gibi girdapları çok olan bir ülkede, tertemiz bir sicil ile 
dimdik ayakta durabilmek ve fırtınalardan güçlenerek 
çıkabilmemizin en temel ögelerinden biri de budur.

Kazandıkça paylaşan, paylaştıkça çoğalan bir grubuz. 
Tüm çalışanlarımızla birlikte nice başarılara imza atmış 
olmamız benim en haklı gururumdur. 

Türkiye’den çıkıp, küreselleşen dünya ekonomisinde, 
dünyanın en büyük enerji kuruluşları ile ortaklıklar 
kurmakta, bayrağımızı daima yurt dışında 
dalgalandırmaktayız. Pet Holding ve iştirakleri Türkiye 
ekonomisinin yurt dışına açılan önemli bir kapısı 
olmaya devam edecektir. 

Daha nice seneler ve jenerasyonlar boyunca Pet 
Holding’in güçlenerek büyüyeceğine, büyüdükçe daha 
çok paylaşacağına olan inancım tamdır. 

Bugünlere gelmemize benimle beraber çalışarak 
yardımcı olan aileme ve tüm mesai arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. 

Çok büyük enerji zenginliklerini ve dış sermayeyi 
ülkemize getirerek, çeşitli yatırımlar yaparak, kültür 
sanat, eğitim ve sporu her daim destekleyerek, 
Türkiye’mizin gelişmesine katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz. 

Ayrıca bu kitabın hazırlanmasında başta kızım Zeynep 
olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
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İçinde doğup büyüdüğüm Pet Holding ve Şirketleri 
hakkında yazmak benim için çok büyük bir mutluluk 
ve onur oldu. 10 yılı aktif olmak üzere, hayatımın her 
köşesinde şirkette çalışmışlığım, bulunmuşluğum oldu. 
Çocukluğumda evimizde hemen her akşam beraber ye-
mek yedik. İşte bu ev yemeklerinde babam, annem ve 
ablamla sadece havadan sudan konuşmazdık. Babam ve 
annem işlerin gidişatını paylaşırdı. Şirketin projelerinin, 
başarılarının, başarısızlıklarının, durulma ve canlanma-
ları gibi pek çok olayın uzaktan da olsa tanığı oldum. 

Gazetelerde, dergilerde, web sitelerimizde yazan, şirke-
timizi, işlerimizi, babamı, annemi, ablamı, yöneticile-
rimizi tanıtan veya toplumu bilgilendiren her yazının 
aslında birinci ağızdan dinleyicisi, bazılarının da birebir 
tanığı oldum. İşte bu tecrübelerimi, tanıklıklarımı ve 
hislerimi kullanarak 40.yıl kitabımızı hazırladım. 

Bu kitabı hazırlarken aslında babamın ne kadar da öngö-
rülü, cesur ve lafını esirgemeyen biri olduğunu gördüm. 
Defalarca basın aracılığıyla yapmış olduğu uyarıların 
devlet kademelerinde pek de anlaşılmadığını anladım. 
Özellikle Türkiye’nin petrol ve enerji politikaları konu-
sunda yapmış olduğu “Türkiye’nin Enerji Politikasının 
olmadığı ve oluşturulması gerektiği” uyarılarının, bütçe 
açığının en büyük sebebinin petrol ve doğalgaz ithalatı 
olduğu ülkemizde, dikkate alınmadığını daha iyi algıla-
dım. Bu uyarılar daha dikkatlice dinlenmiş ve değerlen-
dirilmiş olsa idi Türkiye’nin bugünkü borçlanmasının 
bu kadar yüksek olmayabileceği kanaatine vardım. 

Sevgili patronumu kendi evinde 30 yıl boyunca tah-
lil etme şansım olduğu için, eşi,canım annem Pınar 
Köksal’ın kendisine ne kadar da iyi bakmış olduğunu, 
kendisinin işi dışında başka hiç bir şeyi düşünmesine ge-
rek olmadığını ve bu nedenle de çok başarılı olduğunu 
gördüm. 

Türk yatırımcıların ve girişimcilerin aslında Köksal 
Bey’in de deyimiyle “baldırı çıplak fedailer” gibi olduk-
larını ve pek çok imkansızlıklara rağmen, tüm dünyada, 
en ücra köşelerde dahi, harikalar yaratabildiklerine şa-
hit oldum.
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Daha önceden de yazdığım gibi, ben ve ablam aslında 
şirketlerimize yöneticiler olarak hazırlandık. Eğitimleri-
mizi bu doğrultuda aldık, kendimizi bu doğrultuda ge-
liştirdik. Bugün 40. yılını doldurmuş, köklü gelenekleri 
olan, yarı kurumsal yapıda ve bir aile gibi işleyen bu şir-
ketlerin 2. jenerasyon temsilcisi olmanın ve şirketlerimi-
zin geleceğinin sorumluluğunu taşımanın bilincindeyiz. 

Yaykıran ve Çetin Aileleri olarak geleceğimize güvenle 
bakıyoruz, çünkü biliyoruz ki, şirketlerimiz gelecekte 
de parlamaya, yükselmeye devam edecektir. Eşlerimiz 
Emrah ve Serdar’ın her konuda sınırsız desteklerini 
alıyoruz. Babamız, annemiz, tüm yönetici ve çalışma 
arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi ve eğitimlerle ve en 
önemlisi birbirinden değerli, kaliteli, bilgi ve donanımlı 
kadrolarımızla, Pet Holding ve Şirketlerini 2. Jenerasyon 
olarak geleceğe taşıyacak, bizden sonra gelen jeneras-
yonlara devredeceğiz. 

Bu kitapta işte bu 40 yılın, özel ve genel anılarla bezenmiş 
hikayesini bulacaksınız. Bizimle beraber şirketlerimizde 
uzun yıllar çalışmış, emek vermiş mesai arkadaşlarımızın 
yaşanmışlıklarını okuyacaksınız. Pet Holding’in geçmişi, 
bugünü ve yarınından beklentilerini bulacaksınız. Pet 
Holding’in her tür arşivinin oluşturulması için her daim 
çalışan sevgili annem, Yön. Kur. Bşk. Yrd. Pınar Köksal’a; 
tüm basın haberlerini, arşivi tarayarak, dijital olarak 
arşivleyen, çıktılarını alan, dosyalayan, fotoğraf arşivini, 
sosyal-kültürel-eğitim ve spor aktivitelerine verilen 
desteklerin arşivini oluşturan, başta Sefer Yanık olmak 
üzere, Yeşim Harmani, Meltem Türker, Ömer Eryılmaz 
ve Işıl Kurmuş Atakan’a teşekkürlerimi sunuyorum. 
Kitabın tasarımını ve konseptini yapan Canan Yalım ve 
CY Tasarım ekibine teşekkür ediyorum. 

Kitabın redaksiyonunda katkıları bulunan Pet Holding 
Genel Müdürü Yekta Türkcan’a ve Gazeteci Mehmet 
Çetingüleç’e, anılarını paylaşan Pet Holding Ailesi’nin 
üyelerine çok teşekkürler. 

40 yıl içerisinde birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımı-
za, çözüm ortaklarımıza ve iş ortaklarımıza, bize mecra-
larında yer veren tüm Ulusal ve Yerel medya mensupla-
rına Başkanımız ve Şirketlerimiz adına teşekkürü borç 
biliyoruz. 

Pet Holding ve Şirketleri’nin tüm kadrosu ve 2. jenerasyon 
adına çok değerli kurucumuz Prof. Dr. Güntekin Köksal 
ve eşi Başkan Yardımcımız Ecz. Bestekar Sn. Pınar 
Köksal’a yarattıkları istihdam ve çalışma ortamı için en 
içten şükranlarımızı sunuyoruz. 

Aynı zamanda geçmişteki ve mevcut tüm Yönetim Ku-
rulu Üyelerimize, Yönetici ve ekip arkadaşlarımıza tüm 
emekleri ve katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. 
Biz beraber büyüyen ve genişleyen bir aileyiz, aile olarak 
da kalacağız. 

Eğer kitaba katkılarından ötürü anmayı atladığım bir 
isim oldu ise aflarına sığınıyorum. 

Bu kitabın gerek gelecek Pet Holding Ailesi nesillerine, 
gerekse, Türkiye’de yetişen, girişimci ruhlu, idealist ve 
çalışkan gençlere yararlanabilecekleri bir eser, bir örnek-
lem, olarak niteleneceğini umut ediyorum. 

Sizi Pet Ailesi ile Köksal Ailesi’nin  son 40 yılına göz 
atarken keyif almanız dileklerimle kitapla baş başa 
bırakıyorum.

Saygılarımla,
Zeynep KÖKSAL YAYKIRAN

Pet Holding Yönetim Kurulu Üyesi
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1931 yılının 6 Haziran tarihinde doğan Köksal, ilk orta ve 
lise eğitimini İzmir’de, daha sonra üniversite ve yüksek lisans 
eğitimlerini devlet bursu ile Avusturya Leoben Üniversitesi’nde 
tamamladı. Mezuniyetini takiben Türkiye’ye dönen Köksal, 
1959 senesinde Türkiye Petrolleri’nde çalışmaya başladı. 
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“TPAO’da 11’i Batman’da olmak üzere 
yaklaşık 16 senedir çalışıyordum. 1974 
senesinde kurumumda Genel Müdür Yar-

dımcılığı açıldı. 2 Master tamamlamış, 2 lisan bi-
len, ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversite’sinde 7 se-
nedir Petrol Mühendisliği dersleri veren girişken,  
biri olarak, Genel Müdür Yardımcılığı’na benden 
daha iyi bir aday olmayacağını düşünüyordum. 
Ancak benim yerime başka bir arkadaşımız bu gö-
reve getirildi. Ben de hal böyle olunca kızdım ve 
aldım şapkamı çıktım.” 

Güntekin KÖKSAL

Güntekin KÖKSAL

“Bu büroda hiç iş yapamadım. Baktım aç-
lıktan öleceğim, cenazemi de belediye kal-
dıracak; işi temsilcilik ve müşavirlik alanı-

na kaydırdım. Zaten şirketin odacısı da, sekreteri 
de, yöneticisi de bendim.” 

(Ekonomik Panorama, 10.12.1989, Devletten Holding’e, 
Muzaffer ŞAHİN). 

1974 yılının Ağustos ayında TPAO’dan ayrılan Köksal, 
aynı sene Tunus Caddesi’nde bir ofis kiralayarak ‘Pet 
Ticaret Bürosu’nu Petrol Mühendisliği konusunda 
çalışmak üzere kurdu.  

Daha sonra Billur Gündoğdu Köksal Bey’in sekreteri 
olarak çalışmaya başladı ve 20 yılın sonunda ailesinin 
sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldı. 

Köksal’ın ilk işi Güneş Sigorta temsilciliği olmuştu. Bu 
temsilcilikten yaptığı ilk işte parasının yarısını tahsil 
edememiş, ancak kendi tabiriyle hiç üzülmemişti. Bu 
işi tamamladıktan sonra temsilcilik ve müşavirlikte iyi 
para kazanabileceğini anlayan Köksal bu sektörde 10 
sene kadar devam edecekti. 

Köksal sırasıyla Sondaj Mühendisi, Sondajlar Müdürü 
ve Üretim Müdürü olarak Batman’da; Mühendislik Şube 
Müdürü, Sondaj ve İstihsal Grup Başkan Yardımcısı, 
Makine İkmal Grup Başkanı olarak Ankara’da toplam 
16 yıl boyunca çalıştığı Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı’ndan 1974 yılının Ağustos ayında ayrıldı. 
TPAO’dan ayrılmasında en büyük etken, beklediği 
terfiyi almamış olmasıydı. 



 büyük aşk
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31.12.1974 tarihinde Köksal sevgili eşi Pınar Çopuroğlu 
ile nişanladı. 1975 senesinin 21 Nisan günü evlendiler. 
Pınar, genç, güzel, varlıklı bir aileden gelen, eczacı bir 
hanımdı. Etlik’te bulunan kendi eczanesini işletiyordu. 

1972 yılında Güntekin ve Pınar bir kayak seyahati sıra-
sında tanışmışlardı. Güntekin kayak yapmak, Pınar ise 
2 kız arkadaşıyla birlikte gezmek için oradaydı. Pınar  
ve arkadaşları Güntekin’in konakladığı Devlet Su İşleri 
Misafirhanesine gitmişlerdi. Pınar daha lobiye girerken 
Güntekin’i farketmiş ve kendi tabiriyle ona vurulmştu. 

Kız arkadaşlarına “O’na asılmak yok, o benim” de-
mişti. Güntekin ise kızların otele girdiğini görünce he-
yecanlanmış ve saatlerdir kayak yapmış olmasına rağ-
men canlanmıştı. 

Aynı akşam eğlencede horon teperlerken Güntekin 
Pınar’ın eline şöyle bir dokunmuş, Pınar ise elini tut-
muş ve bir daha bırakmamıştı. Pınar kendisinden 15 
yaş büyük olan Güntekin’e ismiyle hitap edemeyecek, 
“Tatlım” diyecek ve yıllar sonra O’na “Tatlım” isimli bir 
beste yapacaktı...

14



Köksal 1976 yılında Meşrutiyet Caddesinde bir ofise ta-
şındı. Ofis binanın 7. katındaydı. Gerçek bir girişimci 
olan Köksal bir ara halı ticareti yapmak istedi. İşte o za-
man Meşrutiyet Caddesinin 7. katındaki ofisine halıları 
sırtında taşımak zorunda kalmış, müşterileri de 7 kat 
yukarı çıkartamayacağını anlamıştı. 

Ahmet UYDURAN
 (Petoil Sondaj Müdürü)

Köksal Bey Batman’da bulunduğu za-
man içerisinde bir Chevrolet arabası var-
dı. Nereden ne zaman çıkacağı hiç belli 

olmazdı. Gece gündüz, yağmur, çamur, kar dinle-
mezdi. İnanılmaz yüksek bir enerjisi vardı. Biz o 
dönemin gençleri olarak gıptayla bakardık. Özel-
likle o dönemin Jeoloji Müdürü Sait Şahankaya, 
Köksal Bey’e her zaman “Canavar” diye hitap eder-
di. Biz de Canavar derdik.”

“Benim çocukluğum TPAO’nun Tuzla kam-
pında geçti. Biz o zaman Köksal Bey’e cana-
var amca derdik

Cüneyt ŞAPÇIOĞLU
(Petma Genel Müdürü)

Nitekim Güntekin’e, Avusturya’da okurken de adıyla hi-
tap edemiyorlar, telaffuzu daha kolay olduğu için Köksal 
diyorlardı. Batman’da çalışırken iki petrol mühendisi 
vardı. Güntekin Köksal, Gültekin Yüksel… İsim benzer-
liği olunca arkadaşları Köksal ve Gültekin olarak ken-
dilerine hitap etmeye başladılar. Köksal’ın bir de lakabı 
vardı; Canavar. Hem üniversite yıllarında Avusturya’da, 
hem de Batman’da ‘Canavar’ lakabıyla anılıyordu. 
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1976 yılının 3 Mart günü Köksal ve Pınar’ın Ayşe adında bir kız 
çocukları dünyaya geldi. Köksal’ın ilk evliliğinden Burak adında 
bir oğlu vardı. 

Ayşe, sonradan babası gibi mühendis olacak, üzerine işletme 
ve hukuk mastırları yapacak, kariyerine babasının yanında, Pet 
Holding’de devam edecek ve şirketin geleceği olacaktı. 

merhaba ayşe
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Türkiye’de ve dünyada gelişen inşaat sektöründeki ha-
reketlenme değerlendirilmek istenmişti. Günümüzde 
de devam eden Petkontur Konut, İnşaat ve Turizm Şir-
keti kuruldu. Yine aynı yıl mevcut şirketlerin faaliyet-
lerini tamamlamak ve desteklemek amacıyla Gözetim 
Ekspertiz Servis Limited Şirketi kuruldu ve1981 yılında 
Pet-Madencilik İmalat Limited Şirketi adı altında çalış-
malarını sürdürmeye başladı.

Aynı yıl içinde, Petkök Gıda Maden Ve Sanayi Ürünleri 
İhracat İthalat Ve Pazarlama Limited Şirketi kuruldu ve 
1986 yılında Petmer Maden Ürünleri Sanayi Ve Ticaret 
Limited Şirketi’ne dönüştürüldü. 1992 yılında ise ünva-
nı Pet Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ya-
pılmak suretiyle ticari faaliyetlerini devam ettirdi. 

Köksal 1974 yılından itibaren yaklaşık 10 sene mü-
messillik ve müşavirlik islerini yürüttü. Bu işler için 
Rusya başta olmak üzere, Almanya ve Amerika’dan, 
Japonya’dan pek çok firmanın temsilciliklerini yaptı. 
1980 yılına geldindiğinde Köksal bu işlerinden yaklaşık 
1,5 milyon dolar gelir elde etmişti. 

Pet, 1979 senesinde, inşaat
işlerine girmeye karar verdi

MİT, CIA, KGB
Köksal Moskova’ya ilk defa 1975 senesinde gitti. 
TPAO’da çalıştığı dönemden kendisini tanıyan Rus 
Elçiliği’nden iki Rus Ticaret Temsilcisi, Köksal’a gelip, 
kendileriyle çalışıp çalışamayacaklarını sordu.  

“O dönemde Rusya adı bile geçse insan-
lar çok korkuyordu. Ama ben düşün-
düm, taşındım, dürüstüm, çalışkanım 

ve temiz bir insanım, ticaret yapmaktan bana bir 
zarar gelmez deyip kabul ettim. Devamlı telefonla-
rım dinlenirdi. MİT, CIA, KGB benim büroda bulu-
şurdu. Biri gelir, biri gider arada karşılaştıkların-
da birbirlerine selam verirlerdi.”

Daha sonra İzmir Rafinerisi’nin tevsii projesinde 
Rusya’nın temsilciliğini Köksal yaptı.

Güntekin KÖKSAL
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 Pınar Köksal o düneme ait anılarını şöyle anlattı:

“Asıl mesleğim eczacılık. 13 yıl eczacı ola-
rak çalıştım, eczanemi kapattıktan sonra 6 
yıl çalışma hayatıma ara verdim. 1988’den 

itibaren fiilen Pet Holding’te çalışmaya başladım. 
1974’te Köksal Bey’le nişanlanmıştık. Belki ilk yıl-
larda Pet Holding bünyesinde çalışmıyordum, ama 
tüm gönlüm ve beynimle Pet Holding’in içindey-
dim.

Eczanemde çalıştığım 1979 yılında Ayşe’nin küçük 
olması nedeniyle eczaneye sabahları biraz gecik-
meli gidiyordum. Evlenmeden önce ilk kazancımla 
genç kızlık soyadıma kayıtlı bir araba almıştım. İki 
kişi eczaneye gelip, eczacı hanımla görüşmek isti-
yoruz deyip beni bulamayınca geri gidiyorlarmış. 
Kalfamıza, “Lütfen bir daha geldiklerinde beni ara-
yın, kendilerine randevu vereyim,” dedim. 

Ertesi gün geldiler, kimliklerini gösterdiler. MİT’ten 
iki sivil polis… Bana Pınar Çopuroğlu adına ka-
yıtlı Kırmızı Anadol arabam olup olmadığını sor-
dular. Ben de olduğunu söyledim. “Peki, o zaman 
bu arabanızın Rus Sanayi Müsteşarlığında ne işi 
var?” diye sordular. Arabamı yenileyince Kırmızı 
Anadol’u şirkette kullanılmak üzere Pet’e vermiş-
tim. Hemen Güntekin Köksal’ın eşi olduğumu, 
Ruslarla işlerimiz nedeniyle bu arabanın Pet bün-
yesinde kullanıldığını söyledim. Olay aydınlanmıştı. 

Biraz sohbetten sonra teşekkür edip ayrıldılar. Ak-
şam Marmara Otelinde Rus Büyükelçiliğinden mi-
safirlerimizle yemeğimiz vardı. Bizler ön tarafta bir 
masada oturuyorduk, çaprazımızdaki ön masada 
ise sabah eczaneye gelen iki görevli MİT mensubu 
ve arkadaşları oturuyorlardı. Masalarına gittim. 
“İyi akşamlar, sizinle burada da buluşmamız kıs-
metmiş.” deyip kendilerini masamıza davet ettim. 
Tabii ki teşekkür edip gelmediler.”

Pınar KÖKSAL
Pet Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
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Pınar KÖKSAL
Pınar KÖKSAL

1977 senesinde Köksal’ın Moskova seyahatlerinden 
birinde eşi Pınar da yanına gidecekti. Köksal Pınar’ı 
havaalanından karşılayacaktı. Aksilikler nedeni-
yle Pınar binmesi gereken uçağı yakalayamadı ve 
Moskova’ya bir gün gecikmeli vardı. Havaalanında 
uçağı bekleyenleri bir salona, uçaktan inenleri farklı 
bir salona aldılar ve Pınar, Köksal’ı göremeyip tedir-
gin oldu. 

Uçakta beraber uçtuğu Hintli bir hanım ile aynı tak-
siyi paylaşan Pınar, kalacakları otele geldi. Bu otel o 
dönem dünyanın en büyük oteli olan Hotel Russia 
idi. Doğu, Batı, Kuzey, Güney olmak üzere 4 ayrı 
kapısı ve 4 tane ayrı resepsiyonu olan otelde, resepsi-
yonist Güntekin Köksal adına kayıt bulamadı. Pınar 
gitgide daha çok endişeleniyordu.

Neyse ki, Köksal’ın odasını buldular. Pınar odaya 
girdiğinde eşinin eşyalarını görmüş ve çok mutlu 
olmuştu. Bavulunu taşıyan yaşlı Rus otel görevlisine 
20 Dolar bahşiş vermişti.

“O kişinin gözlerindeki mutluluk ifadesini 
hiç unutamadım”

O gece Ruslarla birlikte yemek yediler. Pınar mut-
luluktan “Dodna! Dodna! (Şerefe, Şerefe)” diyerek 
biraz fazla içince üç gün yataktan kalkamadı. 

Yine aynı seyahate dair anılarını Köksal şöyle anlattı:

 “Moskova’da otomatik saatler çıkmıştı. 
Pınar ile arkadaşlarımıza söz verdiğimiz 
saatleri almak üzere kuyruğa girmiş 

idik. O dönemde Rusya’da her yerde, her şey için 
uzun kuyruklar olurdu. Kuyruklarda saatlerce 
beklenirdi. 

Yüzlerce insan kuyruktayken tiril tiril giyinmiş, ji-
let gibi iki Rus Subayı sıranın önüne geçti. Haksız-
lığa dayanamayan Pınar kendine hakim olamadı 
ve bildiği iki kelime Rusça’yı bir araya getirerek 
“Gaspodin, Gaspodin, Niet, niet!!” yani “Beyefendi, 
Beyefendi,  hayır, hayır!” diye bağırdı. Komunizmin 
en hızlı olduğu, askere veya devlete karşı gelmenin 
en iyi ihtimalle Sibirya’da sürgün olduğu bu yıllar-
da, yüzlerce kişilik sırada çıt çıkmıyordu, herkes 
dikkat kesilmiş, bir Pınar’a bir subaylara dönüp 
bakıyorlardı. Subaylar Pınar’a baktı, kızardı, bo-
zardı ve sıradan ayrılıp çekip gitti, ben de derin bir 
nefes aldım. İnsanların yüzündeki şaşkınlık ifadesi 
halen aklımdadır.”
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arsa yatırımları
Köksal 1961’de Urfa’da sondaj yaparken maaşının dü-
şük olduğunu fark etti. Avusturya’da devlet bursu ile 
okurken aldığı bursun geri ödemesi sadece kendisinden 
kesilmiş, burslu okuyan diğer arkadaşlarına böyle bir 
kesinti uygulanmamıştı. Bu haksızlığa dayanamayarak 
istifa etti, ancak istifası kabul edilmedi ve o güne kadar 
25.000TL’yi bulan geri ödemeleri kendisine iade edildi. 

O zamanlar Şarköy değerlenmek üzereydi ve Köksal arsa 
almak istiyordu. Ancak dönemin TPAO Genel Müdürü 
“Ayıp sana, bu memleket seni arsa spekülatörü olasın 
diye mi okuttu” dedi. Coca Cola’ya rakip olarak Mr. Cola 
adlı bir şirket kuruluyordu. Oradan hisse verelim dedi 
ve Köksal ‘da tüm tazminatını buraya yatırdı. İki sene 
sonra Mr. Cola 5 kuruş vermemek üzere battı. Köksal’da 
böylelikle arazi alamadı. 

O arazilerin metrekare fiyatı 1 liradan tam 1.000 (Bin) li-
raya çıktı. O günden sonra arsanın ne denli değerli oldu-
ğunu anlayan Köksal, 1975’li yıllardan itibaren Türkiye 
genelinde çeşitli arsalar almaya ve yatırım aracı olarak 
arsa toplamaya başladı. (Özgür Gök, Kızıl Milyarder ile 
Petrolden Sanata, Bitter Dergisi, Mart 2014) Nitekim gü-
nümüzde de Pet Holding ve şirketlerinin çok büyük bir 
arsa portföyü bulunmakta, arsa hala en iyi yatırım araç-
larından biri ve olası krizlere karşı en sağlam güvence 
olarak değerlendirilmektedir.  
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Dünya Gazetesi | 14 Mayıs 1992
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petya tatil köyü
1988 yılında, doğal ve tarihi zenginlikleri ile ünlü 
Muğla - Datça’da 107 dönüm arazi üzerinde 600 yatak 
kapasiteli ve 230 yazlık villadan oluşan Petya Tatil 
Köyü Projesinin inşaatına başlandı. 1989 yılında 62 
konut tamamlandı ve Petya’da hayat başladı. Petya 
Tatil Sitesi’nin her türlü servis hizmetlerini yürütmek 
ve işletmeciliğini yapmak üzere Petis İşletmecilik Servis 
Turizm Anonim Şirketi kuruldu. Petya’da yerleşim 
ünitelerinin yanında yarı olimpik yüzme havuzu, fitness 
center, snack bar, restoran, havuz bar, tenis, basketbol, 
mini golf sahaları, çocuk parkı, alış veriş merkezi ve 
çarşı restoran bulunmaktadır.

Daha sonraki yıllarda Petya’da devremülkler inşa 
edildi. Bu devremülklerden kendisine ait olanlar apart 
otel olarak da işletilmeye devam edilmektedir. 1989 
yılında tüm müteahhitlik hizmetleri ile ilgili işlemlerini 
ve gerekli temin, tedarik ve pazarlama hizmetlerini 
yürütmesi amacıyla SEK-Marketing Tourismus und 
Handel GmbH kuruldu. Datça’da inşa edilen villaların 
Almanya’da pazarlanması bu şirket aracılığıyla 
yürütüldü.  

hoş geldin Pet Holding 
hoş geldin Zeynep
1981 yılına gelindiğinde Köksal’ın sayısı artan 
şirketlerinin bir çatı altında toplanması için 
Pet Holding A.Ş. kuruldu. 1981 yılı sadece 
Pet Holding A.Ş.nin kurulmasına değil, 
aynı zamanda Köksal Ailesinin ikinci kızları 
Zeynep’in doğumuna da tanıklık etti. Zeynep, 
ileride Turizm okuyacak, üzerine Girşimcilik 
ve İşletme masterları yapacak ve doğumu ile 
aynı yıl kurulan şirketin geleceği olacaktı.

1981 yılında Pet Boya Vernik Sentetik Reçine 
Sanayi Limited Şirketi kuruldu ve 1992 yılında 
Pet Trans Uluslararası Nakliyat Ve Ticaret 
Anonim Şirketi adı altında çalışmalarına 
devam etti. 1982 yılında Özyurt Kimya Sanayi 
Anonim Şirketi’ne ortak olundu, daha sonra 
şirketin adı Diper Kimya Endüstrisi Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirildi ve 
1994 yılında ortaklara devredildi.
1984 yılında Pet-Gün Boya İmalat Sanayi 
Limited Şirketi kuruldu. 

1981 yılında Giresun’da Barit Madeni Ruhsat 
Sahası alındı. Üretime geçen saha, Pet Holding 
için ihracatçılığın başlamasına ve sermayenin 
oluşturulmasına vesile oldu. 1986 yılına kadar 
50 bin ton ihracat yapan Pet, 1986 yılında 
Giresun’da Petma Madenciliği kurarak yeni 
bir barit fabrikası inşaatı tamamladı ve yıllık 
öğütülmüş barit ihracatını 35 bin tona arttırdı.
Petma’nın barit ihracatının büyük bir bölümü 
Rusya’ya, kalanı Almanya, Arnavutluk, İtalya, 
Fransa, İsrail, Yunanistan ve Avusturya’ya 
yapıldı. Barit madeninin ve öğütülmüş barit 
üretim ve ihracatının dış ticaret işlemlerini 
yürütmek amacıyla, 1988 yılında Peteks Dış 
Ticaret Anonim Şirketi, Tempa Dış Ticaret 
A.Ş.nin hisseleri de satın alınarak kuruldu. 
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milenyumun son on yılı
1990 yılında Pet’e katılan Aysen Bozdoğan, o dönemle 
ilgili bir anısını şöyle paylaşıyor: 

“1990 Yılında Pet Holding iş başvurumun 
ardından, Pınar Hanım ve Saim Ertürk Bey 
ile ilk görüşmemde çeşitli sorular arasında 

yakın zamanda çocuk düşünüp düşünmediğim 
sorulmuştu. 2 yıllık evliydim fakat yeni bir işe 
başlayacağım için o dönem düşünmüyordum ve 
‘hayır bir süre çocuk düşünmüyoruz.’ demiştim. 
Fakat işe başladıktan bir süre sonra hamile 
olduğumu öğrendim. İş hayatımdaki acemiliğin 
ve tecrübesizliğin verdiği heyecanla ben böyle bir 
söylemde bulundum ancak tam tersi olaylar gelişti 
diye yanlış anlaşılacağım düşüncesi beni o dönem 
bir hayli üzmüştü. Kendi kendime yarattığım bu 
stresle katıldığım Pet Holding Ailesi’nde bugün 23 
yıl 3 ayımı doldurdum.”

Aysen BOZDOĞAN
Pet Holding Genel Muhasebe ve Finans Müdürü
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Dünya İnşaat | Şubat-Mart 1990
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sscb’de işler gelişiyor

Petkontur A.Ş. 1989 yılı sonunda anahtar teslimi olarak 
yapımını üstlendiği 500 yataklı Novokuznetsk Genel 
Cerrahi Hastanesi inşaatı ile Sibirya’da iş yapan ilk Türk 
şirketi oldu. Yaklaşık 41bin m² toplam inşaat alanına 
sahip olan projenin bedeli ise 70 milyon ABD Doları idi. 

1990 yılında Moskova’da Pet Ticaret Merkezi hizmete 
girdi. 1200 m² lik bir alanı kapsayan 2 katlı Pet Tica-
ret Merkezi’nin bir kısmında BİS Dış Ticaret A.Ş. daimi 
sergisi açıldı. Bu sergiye ilk etapta Bisder üyesi çeşitli 
sektörlerden 20 firma katıldı. 

15. kuruluş yılında Pet, BE-ZE Group (Medya Takip Plan-
lama) sahibesi Bengü Bilik ile çalışmaya başladı. Bilik 
hem o yıllarda hem de ihtiyaç oldukça günümüze kadar 
Pet Holding şirketi ve Köksal Ailesinin iletişim danış-

manlığını üstlendi. Köksal “Yıllar içinde seyahatlerde, 
ropörtajlarımızda gazeteci arkadaşlarımızla çok 
güzel dostluk ilişkilerimiz oldu ve bugünlere kadar 
saygı ve sevgi ile devam etmiştir” diye belirtmiştir. 
1990’lı yılların başlangıcında grubun lokomotif şirketi 
olarak 

Petkontur A.Ş.  Sibirya’daki faaliyetlerine poliklinik, loj-
man binası, ekmek fabrikası, kafeterya, betonarme te-
mel inşaatları ve çelik montaj işleri gibi çeşitli inşaat ve 
montaj işlerini dahil ederek büyüdü.

23 Eylül 1991 tarihinde Türkiye ve Rusya arasında ti-
careti düzenlemek gayesiyle, Türk ve Rus Şirketlerinin 
ve Köksal’ın girişimiyle, Rostürk – Rus-Türk İşadamları 
Derneği kuruldu. Dernek Ankara’da şubesini açtı. Der-
neğin Yönetim Kurulu Başkanı Köksal oldu. Dernek Rus 
ve Türk İş Dünyasına koordinasyon görevi yanında bir 
bilgi bankası kurarak servis verdi. 
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dünya değişiyor – duvar yıkılıyor

3 Ekim 1990 tarihinde Doğu ve Batı Almanya’nın 
birleşmesi, dünyada büyük bir değişimin başlangıcı 
oldu. 

sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği’nden 
(sscb) bağımsız devletler topluluğu’na (bdt)

1 Temmuz 1991 tarihinde Varşova Paktı dağıtıldıktan 
sonra Rusya Federasyonu bölge ve dünya siyasetin-
deki konumunu koruyabilmek için yeni bir oluşuma 
ihtiyaç duydu. Bu ihtiyacı karşılayan Bağımsız Dev-
letler Topluluğu, Sovyetler Birliği’nde yer almış 
olan 15 devletin 11’inin katılımı ile aynı yılın aralık 
ayında kuruldu. Bu rakam daha sonra Gürcistan ve 
Ukrayna’nın ayrılmasıyla 9’a düştü. 

O dönemde gerek Rusya’da artan ticari faaliyetleri, 
gerekse Rostürk Başkanlığı ile Köksal, basında yer 
alan pek çok haberde, Sovyetler de yaşanan 

gelişmelerin, Türk Hükumetinin gerekli tedbirleri 
almadığı takdirde, orada çalışan Türk Şirketleri’ni 
zora sokacağını ve Türk iş dünyasında büyük bir fela-
kete yol açabileceğini belirtti. Köksal tedirginliğinde 
malesef haklı çıkacak ve Türk şirketleri, 10 Aralık 
1991 tarihi itibariyle ödemelerini alamayacaklardı. 

Sabah Gazetesi | 19 Aralık 1991
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Gözlem Gazetesi | 27 Ocak 1992
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almanya’da işler büyüyor

1990 Yılında Doğu Almanya, Dresden’de ilk Türk- 
Alman ortaklı Petplan Baugesellschasft mbH ku-
ruldu ve faaliyete geçirildi. Özellikle Eski Binaların 
Onarım Ve Yenilenmesi Faaliyetlerinde Bulunan Bu 
Şirketin Karşılaştığı yüksek talepten, 1992 yılında 
yine Dresden’de Petcos Liegenschaftsverwaltungs 
und Dienstleistung GmbH’nin kuruldu ve 3.Türk-
Alman firması olarak yerini aldı.

1992 yılında Frankfurt’ta Heppenheim Belediyesi’nin 
202 konutluk 75.000.000 Mark’lık inşaat ihalesini 
kazanan Petbau Baugesellschaft mbH hayata geçti.

1993 yılında Sibirya’da alınan işlerin ve Almanya’daki 
faaliyetlerin gerektirdiği proje hizmetlerini sağlamak 
üzere Petproject Gesellschaft für Planung von Hoch-
und-Tiefbau mbH kuruldu.

Petplan firması, faaliyetlerinin karlılığının 
azalmasıyla tasfiye aşamasına geldiğinde kalan 
imkanları değerlendirmek üzere 1995 yılında REGO 
Baugesellscahft mbH, kuruldu. 
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“Bizi AT (Avrupa Topluluğu)’ye asla almaz-
lar, Batı hala Haçlı ruhuyla hareket ediyor. 
Haçlı seferleri devam ediyor” 

(Güntekin KÖKSAL, 
Türkiye Gazetesi, 23 Aralık 1991)

Dünya Gazetesi | 31 Mayıs 1993 Türkiye Gazetesi | 23 Aralık 1991
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petoil sahnede
1990 yılında, petrol konusunda yapılan çalışmaları yü-
rütmek üzere Petoil Petrol Ve Petrol Ürünleri Ulusla-
rarası Arama Ve İşletme Anonim Şirketi kuruldu. Ku-
rulduktan sonra ilk petrol ruhsatını “Eşmeli-Adıyaman” 
sahası ile alan Petoil, 1992 senesinde bu ruhsat sahasın-
da TPAO ile %50-50 oranında ortaklıkla çalışmak üzere 
anlaştı. 

Petrol bu sahada önceki yıllarda Shell tarafından bulun-
muş ağır petrol olup, Shell için fizibl olmadığı gerekçe-
siyle terk edilmişti. TPAO ile 2 sene süren ortaklıktan 
sonra, bölgede devam eden terör olayları nedeniyle bu 
saha terk edilmek zorunda kalındı. 

Tempo | 17-23 Kasım 1991
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dünyanın azerbaycan’da petrol 
sahası alan ilk firması, petoil
Güntekin Köksal Pet Holding’in Azebaycan’da petrol sa-
haları almasının hikayesini şöyle anlatıyor: 

“Allah rahmet eylesin, olabildiğince pozitif, 
iyi niyetli ve zeki biriydi Turgut Özal. Baş-
bakanlığı döneminde iş adamlarıyla bera-

ber Bakü’ye yaptığı bir geziye katılmıştım. Bu gezi 
sırasında uçakta ayaküstü planlarımı paylaşma 
şansı yakaladım. 

Ben ona Azerbaycan’a petrol sahası almaya gidi-
yorum dediğimde çok heyecanlandı, hemen özel 
kalem müdürü Engin Bey’i çağırdı ve not ettirdi. 
Uçuşun ertesi günü konuyu gıyabımızda Azeri yet-
kililerle görüşmüş ve anlaşmanın sağlanmasında 
önemli katkılarda bulunmuş. 

Azerbaycan gezimizin ikinci günü Azerbaycan’ın 
milli gazetesinde Pet Holding ile Azneft sahaları-
nın işletilmesinde anlaşıldığı yayınlandı. Yani bizim 
proje bir anda devletlerarası bir protokole dönüştü. 
Yurda döndüğümüzde de bir ay içinde bizim Resmi 
Gazete’de yayınlanmasına ön ayak oldu. Bu işe yar-
dım ediyorum, ne derler, diye bir düşüncesi olmadı.

Çünkü Türkiye’nin geleceğini petrolde gören bir li-
derdi. Biz de Özal’ın desteğini kazanan bu projeyi 
zaman içinde geliştirdik ve 700 civarında petrol 
kuyusu işleterek, Türkiye’ye ciddi girdiler sağladık.”

(İcazetli Sondajcı, Forbes, 2006, Yekta Kılıç)
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Ticaret Gazetesi | 16 Nisan 1994
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1991 yılında Azerbaycan Ulusal Petrol Şirketi 
AZNEFT ile %50-50 paya sahip olunan Azerpetoil 
Ortak Girişim Şirketi kuruldu ve bu ortaklıkla Petoil 
Azarbeycan’da petrol arama ve üretme hakkı elde 
eden ilk şirket oldu. 

Petazer Deri Fabrikası

1990 yılında Azerbaycan’da, Azerittifak şirketi ile 
deri ve deri ürünleri üretmek amacıyla Petazer Or-
tak Girişim Şirketi kuruldu. 
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BDT ülkelerindeki petrol ve doğalgaz imkanları 
nedeniyle bölgedeki çalışmalara ağırlık verildi. Pet 
Azerbaycan’da deri konfeksiyon fabrikası inşaatı, 
petrol arama ve üretim işleri yapıyordu. Nitekim 
Azerbaycan’da açılan deri konfeksiyon fabrikasının 
açılışına tüm Köksal Ailesi ve basın mensupları bir-
likte uçtular. 

Köksal Ailesinin kızları Ayşe ve Zeynep bu seyahate 
dair hatırladıkları anılarından, Aeroplot uçaklarının 
çok eski olması nedeniyle, yolcuların önce arkada 
oturanlarının, sonra önde oturanlarının uçağa alın-
ması ve inişte de tam tersi şekilde uçağın boşaltılma-
sını aktaracaklardı. Ayrıca Azerilerin misafirperver-
liği, Köksal Ailesi’nin yüreğine işleyecekti. Ayşe ve 
Zeynep çok güzel ve çok zengin bir ziyafetin arkasın-
dan Azeri bir beyin kendilerine elleriyle mandalina 

soyup yedirmiş olmasını ve doymuşluktan patlama 
hislerini bugün bile tebessümle hatırlıyorlar.  Bu se-
yahatin dönüş yolunda Pınar Hanım, gazeteci Zey-
nep Göğüş ile sohbet ederken Göğüş’e “Amerika’lı 
Armand Hammer’ın Sovyetler’de çok iş yapması 
nedeniyle, adına Kızıl Milyarder isimli bir kitap ya-
zılmıştı. Köksal Bey de 2. Kızıl Milyarder olacak.” 
dedi. 

Zeynep Göğüş köşe yazısında Köksal için “Kızıl 
Milyarder” diye yazdı ve bu “KIZIL MİLYARDER” 
lakabı Güntekin Köksal’ın hayatı boyunca defalarca 
tekrarlandı. Yine aynı seyahatte Osman Arolat 
Köksal Ailesini çok hareketli ve çok güzel dans eden 
bir aile, diyerek tanımlayacaktı. 
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Hürriyet Gazetesi | 29 Ocak 1992
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Nisan 1994’te Azerpetoil kendi petrolünü üretmeye 
başladı. Pet Holding’in 20. yılı nedeniyle düzenle-
nen kokteyl’de Köksal “Ben petrole gereken ehem-
miyetin verilmesini istiyorum. Çünkü Orta Asya 
Petrolleri ve petrol gelecekte çok büyük kavgalara 
neden olacaktır. 20. yüzyılın başında yaşanan pay-
laşımda bunun önemini kavrayamadık. Ama artık 
bunu anlamak durumundayız”(Ticaret Gazetesi, 
16.04.1994) dedi. Gelecek senelerde bu söylemini  
belki 100 defa tekrar edecek, TPAO’yu ve bazı özel 
firmaları bu sektöre yatırım yapmaları konusunda 
teşvik edecekti. 

Azerbaycan’da üretim tüm hızıyla devam etmektey-
di. 150.000 Ton Üretim Yapan Petoil A.Ş.’ye Petrol 
Sanayisinde servis vermek amacıyla, 1998 Yılında, 
Petoil Baki Limited Şirketi Kuruldu. 900 personeli 
ile Kemaleddin ve Mishovdağ Sahalarında petrol 
üretip, 2002 yılına kadar bu sahalarda üretime de-
vam etti. Petoil burada ortak olduğu Amerikalı firma 
ile pek çok anlaşmazlığa düşecek, tüm arbitrasyon-
lardan galip gelecek, ancak ortağı ile çalışma imkanı 
kalmadığından, hem ortağı, hem de kendisi hisseler-
ini başka bir petrol şirketine devredeceklerdi... 

“Tahkim davaları sırasında Londra’ya git-
miştik. Londra’da St Paul kilisesinin yanın-
da bulunan Allen & Overy Avukatlık ofisin-

de tahkim davamız sırasında karşı tarafın avukatı 
çıktı, başladı konuşmaya, ABD’li Avukat aynen 
filmlerdeki gibi heyecanlı heyecanlı konuşuyor, sü-
rekli bizi suçluyordu. Ben o sırada çok korktum ve 
ticari hayatımızın bittiğini düşündüm. Gözyaşları-
mı o an tutamayacağımı hissedip kendimi dışarıya 

attım ve St Paul kilisesine gidip mum yakıp dua 
ettim. Sonra davaya geri döndüm. Arbitrasyon 3-4 
gün sürdü ve sonuçta biz kazandık”

Ayşe KÖKSAL ÇETİN

Nitekim bu tecrübe Ayşe’yi, Londra’da “Uluslarası 
Anlaşmalarda Anlaşmazlıkların Giderilmesi” konu-
sunda Hukuk Masterı yapmaya yöneltti. Ayşe, West-
minster Üniversitesi’nde bu bölümde Hukuk geçmişi 
olmamasına rağmen sınıf birincisi olmayı başardı. 
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Ticari çalışmaları desteklemek amacıyla, Rusya 
Federasyonu’na bağlı Başkırya Cumhuriyeti Ul-
usal Petrol Şirketi BAŞNEFT ile BAŞPETOİL OR-
TAK GİRİŞİM ŞİRKETİ 1991 yılında oluşturuldu. 
1992 yılında Pet Holding Genel Müdürü Mümtaz 
Pehlivanlı “Orta Asya’da söz verip yapmazsak treni 

kaçırırız” (Politik ve Ekonomik Bülten, Yeni Reh-
ber, 22 Haziran 1992) diyerek, Türk firmalarının 
Sovyetler’den ayrılan Türki Cumhuriyetlere daha 
ciddi ve daha yoğun girmeleri gerekliliğinin altını 
çizdi. 
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dünya gazetesi okurları güntekin köksal’ı 
“yılın işadamı” seçti.

Dünya Gazetesi | 31 Aralık 1991

Köksal, “Yılın işadamı seçilmek, beni en az yap-
tığım işler kadar gururlandırdı. Başarımın teme-
linde “dürüstlük” ilkem var. Ben dürüstüm, ilişki-

lerimiz dürüstçe gelişti, birbirimize güvendik ve 
bugünlere geldik” dedi.
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1993 yılında Petimpex Dış Ticaret Ve Yatırım Limited Şirketi Bulgaristan’da Peteks A.Ş.nin Doğu Bloku ül-
kelerine olan ihracatını kolaylaştırmak için kuruldu.

Dünya Gazetesi | 19 Nisan 1994
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Kazakistan Cumhuriyeti’nde 
petrol arama ve üretim hakkı alan ilk firma: Petoil
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1993 yılında Köksal’ın şahsi gayretiyle Kazaktürk-
munay Ortak Girişim Şirketi, petrol arama ve üreti-
mi amacıyla, Kazakistan Jeoloji ve Doğal Kaynakları 

Koruma Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı ve Petoil A.Ş.’nin iştirakı ile kuruldu. 

Yeni Avrasya Dergisi | Kasım 2000
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Dünya Gazetesi | 09 Aralık 1992
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“pet holding: üzerinde güneş 
batmayan şirket”

1994 yılında CAP-G şirketinin ortaklığı ile Kara-
kudukmunay Ortak Girişim Şirketi, Kazakistan- Ak-
dau petrol sahasında petrol arama ve üretim faali-
yetlerinde bulunmak üzere kuruldu ve 1995 yılında 
Pet hisseleri ortaklara devredildi.

Pet Ticaret Bürosu ile Pet Gıda Sanayi Ve Ticaret 
Anomim Şirketi 1994 yılında birleştirilerek Pet Sig-
orta Acentaliği Anonim Şirketi oluşturuldu.

Birleşik Krallık için yapılan “üzerinde güneş bat-
mayan ülke” yakıştırmasını Köksal “Bir zaman-
lar üzerimizde güneş batmıyordu, bünyemizde 
24 şirketi barındırıyorduk. Colorado Denver’dan 
Yakutistan’a kadar şirketlerimiz vardı. Sonra baktım 
güneş batmıyor, ama biz batıyoruz, frene bastık, 
şirketlerimizi azalttık ve kontrol edilebilir hale get-
irdik” şeklinde özetliyor. Böylelikle 1997 yılına 

gelindiğinde, birleştirilmesinde ve faaliyetlerinin 
devamında yarar görülmeyen şirketler tasfiyeye tabi 
tutuldular. 

Dinamik bir yapıya, hızlı bir karar verme 
yeteneğine ve zorunlu olmadıkça yabancı kaynak 
kullanmaksızın kendi öz kaynakları ile faaliyetler-
ini yürütecek mali güce sahip olan Pet Holding 
Grubu şirketleri, değişen, gelişen, sık sık ekonomik 
krizlerin yaşandığı ülkemizde, şirketlerin faaliyet 
konularını ve ünvanlarını kısa sürede uygulanabilir 
ve kâr sağlayabilir bir yapıya kavuşturdu. Bu duru-
mu oluşturamadığı şirketlerin ise faaliyetlerini sona 
erdirdi.

Bir zamanlar müşavirlik mümessillik şirketlerinin 
fon yaratarak lider şirket olduğu, zaman zaman 
Madencilik Şirketi’nin ve 1990 yıllarının ilk yarısında 
İnşaat Şirketi’nin aynı görevi üstlendiği, bir dönem 
İhracat Şirketi’nin fon yarattığı grupta, bu görevi 
1995 yılından itibaren Petoil taşımaktadır. 
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rusya’dan çıkış, pet holding 
küçülüyor...
1995 yılına gelindiğinde Pet Holding ve iştirakleri 
Rusya’da yaşanan rejim değişikliğinden ötürü işlerini 
sonlandırmaya karar verdi. Petkontur’un %90’ı tamam-
lanan işlerden, Rus hükümetinin ise %10’u eksik kalan 
taahhütlerden alacakları kalmıştı. 

Rusya’daki belirsizlikler, Petkontur’un Rusya’dan çıkar-
ken, tüm makine ve ekipmanını ve alacaklarını bırak-
masına ve şantiyeyi kapatmasına neden oldu. Petkontur, 
kendi şirket merkez binasını satmak pahasına tüm kre-
dilerini, borçlarını ve personelinin tazminatlarını ödedi.

O dönemde şirketin Genel Müdürü Yekta Türkcan, ol-
dukça üzüntülü olan Köksal Bey ve Pınar Hanım’a; 

“Pek çok şirket, alacaklarımı ben de alamadım de-
yip, tazminat ödemezdi, iflas ilan ederdi,  ancak siz 
kendiniz de mağdur olmanıza rağmen tüm tazmi-
natları ödediniz. Bugün bu şartlar gerekti, ancak 
ileride tekrar büyüdüğümüzde inanın tek bir dü-
dük çalsak personelimiz koşarak tekrar yanımıza 
geleceklerdir.” dedi.  

Nitekim bu dönemde Yekta Bey’in sıkı para politikaları 
Pet Holding ve iştiraklerini tekrar toparlayacak ve içinde 
bulunduğu krizi en az hissedilir şekilde atlatmasını sağ-
layacaktı. Personel, bu sıkı rejim süresince çok tutumlu 

ve titiz olan Yekta Bey’in kapısının önüne “Yok para 
mara! Ağaçtan mı topluyoruz biz paraları!” yazan 
bir karikatür asacaktı.  İşte bu şartlar altında Pet Hol-
ding yeniden yapılanma sürecine girdi. 

1996 etkin ekonomik krizlerin yaşandığı Türkiye’de, 
Banka – Vergi – S.S.K. ve Piyasa borcu olmaksızın ya-
şamını sürdüren Pet Holding, ekonomik ve bürokratik 
yükleri azaltmak, vergi avantajlarını korumak, gerekli 
sinerjiyi yaratmak amacıyla Pet Demir Çelik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi, Pet Trans Uluslararası Nakliyat 
Ve Ticaret Anonim Şirketi, Pet Mühendislik Müşavirlik 
Mümessillik Anonim Şirketi ve Pet Sigorta Acentalığı 
Anonim Şirketi’ni iltihak yoluyla infisahsız tasfiyeye 
tabi tutarak Peteks A. Ş. ile birleştirdi. 

1996 yılında unvanı Peteks Patent Marka İşlemleri ve 
Dış Ticaret Anonim Şirketi olan bu şirket ile Petma Ma-
dencilik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi de aynı 
yöntemle 1999 yılında Petkontur A. Ş. ile birleştirilerek 
Petkontur Konut İnşaat Turizm Madencilik Ve Dış Tica-
ret Anonim Şirketi yaratıldı. 
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pınar’ın ilk türk sanat müziği 
bestesi
Pınar, Datça’da yaşadığı ve Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak Petya’yı işlettiği Pet’in kargaşalı küçülme 
döneminde, 1996 yılında ilk Türk Sanat Müziği cinsinden 

bestesini “Şarkılar söylüyorsan”ı yaptı. Bu beste, daha 
sonra gelecek yüzlerce Türk Sanat Müziği bestesinin ilki 

oldu. 

köksal sürekli seyahatte...

“01.08.1990 tarihinde Pet Holding’de çalışmaya 
başladım. O zamanlar patronumuz kim diye çok 
merak ediyordum. Ama nerde o güzel yüzünü 
görmek? Azerbaycan, Almanya, Sibirya’da sürekli 
koşturuyor... Tam 5 ay sonra görebildim. Ne 
göreyim, yüce Mevla’mın nuru Köksal Bey’de, 
temiz kalpli, dürüst ve mükemmelin de ötesinde 
bir insan. Tam 24 yıl oldu. Daha nice 24 yıllara 
inşallah...” 

Mehmet Üremiş, Güvenlik

babayı daima özleyen çocuklar
Zeynep ve Ayşe tüm çocuklukları ve ergenlikleri boyunca 
babalarına hasret büyüdüler. Zeynep bu isyanını bir 

keresinde annesine “Babamı o kadar az görüyoruz 
ki, bir gün kapıyı açtığımda ve babam geldiğinde 
tanıyamayıp, anne kapıda bir amca var, seni 
soruyor diyeceğim” demişti. 

Gerçekten de Köksal o zamanlar seyahate bir çıkar 
2-3 haftadan önce dönemezdi. Yine bu seyahatlerden 
birinden döndüğü zaman, o zaman Balgat’ta bulunan 
şirket binasının asansöründe Zeynep’le karşılaşmış, 
ona ne yaptığını sormuş, o zamanlar 7-8 yaşında olan 

Zeynep’ten gururlu bir “Ayak İşleri Müdürüyüm ben 
baba” cevabını almış, meşhur kahkahalarına engel 
olamamıştı. Şirkette 25. yılını doldurduktan sonra 
emekliye ayrılan Muhasebe Müdürü Cemal Tunay, 
Zeynep’e bu görevi vermişti. Aradan 20 sene geçip de 
Zeynep aktif şekilde çalışmaya başladıktan sonra Cemal 
Bey ve Zeynep bu günleri tebessümle anacaklardı. 

Yine bir defasında Zeynep babasına, “Sen ne biçim 
patronsun. Seninle hiç tatile gidemiyoruz!” demişti.

geçmişten günümüze,
pet’e yıllarını verenlerin anıları
2009 yılında 25.yılını doldurduktan sonra emekliye 

ayrılan Cemal Tunay ilk mülakatını şöyle anlattı: “Şirkete 
mülakata gittim. Saim Bey ve değerli ağabeyim 
Erol Teksöz’le ön görüşme yaptık, olumlu geçen 
bu görüşme sonrası Erol Bey beni Köksal Bey ile 
tanıştırmak istedi. Köksal Bey, Nenehatun Cad.53 
numaradaki iki katlı binanın ikinci katındaki 
odasında deri kaplı L koltukda güleç ve samimi 
bir tavırla bizi karşıladı. Kendimi tanıttım, kısaca 
özgeçmişimi sıraladım. İki kaşını yukarı kaldırarak 
bana; “Okuduğun okulları ve mezuniyet tarihlerini 
söyle bakalım”, dedi. Hoppala! Okullar tamam da 
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tarihleri nereden hatırlayayım! Kibarca okulları 
sıraladım ama tarihleri tam hatırlamadığımı 
belirttim. Bak dedi ben bu tarihte şu ilkokulundan, 
şu tarihte bu ortaokulundandan, şu tarihte bu 
lisesinden, şu tarihte de diye sıralamaya başladı 
ve bitirince soru sorarcasına anlamlı bir şekilde 
yüzüme baktı? Hemen cevap verdim; Köksal bey 
sizin kadar zeki olsaydım şu an oturduğunuz 
yerde ben olurdum! Pek hoşuna gitti, o meşhur 
kahkasını savurarak sert bir şekilde elimi sıktı ve 
“hayırlı olsun ne zaman başlıyorsun”dedi. 

1987- 2002 yılları arasında Pet Holding’de çalışan 
ve Köksal Ailesi’nin manevi kızı olan Fatoş Şeremet 

Youseffi: “Pet Holding’de çalıştığım yıllarda Köksal 
Bey’in güvendiği bazı üst düzey yöneticiler bir süre 
Pet Holding için çalıştıktan sonra projeleri kendi 
adlarına alıp, kendi firmalarını açtılar. Bir gün 
sohbet ederken bunu dile getirdiğimde Köksal Bey 
dedi ki, “Ben sadece para kaybettim, ama onlar 
itibarlarını, güvenilirliklerini kaybettiler ki, bir 
daha geri kazanmaları mümkün değil, ben parayı 
her zaman kazanırım” şeklinde oldu.

Gerçekten de geriye baktığımızda bunun doğru 
olduğunu hep birlikte gördük. Malesef insanlar 
bir süre sonra kendilerini dev aynasında görmeye 
başlıyorlar. Arkalarındaki güçlü, oturmuş, 
finansal olarak kuvvetli firmayı ve itibarını 
unutuyorlar. Güntekin Köksal değişikliklere açık, 
kişileri arkasından sürükleyebilen ve doğuştan 
lider nadir bir kişi.  Ben kendisinden çok şey 
öğrendim. Kendime güvenmeyi ve sınırlarımı 
zorlamayı, bir şeye inandığında önünde sonunda 

gerçekleştirebileceğimi öğrendim. Tabi ki her 
başarılı erkeğin arkasında ki kadını unutmamak 
lazım. Pınar Köksal’ın şirketteki emeği, şirketin 
şimdiki sosyal konumu, Güntekin Köksal’a verdiği 
destek, Pet Holding’i bugünlere getirdi. 

1995 yılından itibaren ETAP Temizlik Firması 
kadrosundan Pet Holding’te kat hizmetleri görevinde 

çalışmakta olan Günay Bağcı “Bana Pet Holding 
yönetimi sanki şirketin elemanı gibi davrandı. 
Hiçbir zaman ayrım yapmadı. Hem maddi hem 
manevi olarak burada görev yapmaktan çok 
mutluyum. 18 yıl içinde birçok hatıram oldu. Bir 
akşam Köksal Bey’in odasına temizliğe gittiğimde 
masasının üzerinde bir miktar paranın unutulmuş 
olduğunu gördüm. Personel Müdürümüz Tekin 
Bey’e haber verdim. Beraber saydık ve ertesi gün 
kendisine iade etmek üzere yanına gittik. Köksal 
Bey çok teşekkür etti. “Gel bakalım, evladım. Senin 
hiç Doların oldu mu? diye sordu.” Ben de “Hayır!” 
dedim. 100 USD banknotu çıkarıp bana verdi ve 
teşekkür etti. Ben de çok mutlu oldum” 

1997 yılından beri Pet Holding ‘de çalışan Olcay Acar 

(Sekreter): Bir gün Yekta Bey’in telefonu çaldı. 
Yekta Bey yerinde olmadığı için telefonu ben 
aldım. Arayan Köksal Bey’di. Yekta Bey’in yerinde 
olmadığını söyledim, “tamam evladım” dedi 
kapattı. Kapattıktan hemen sonra tekrar aradı. 
“Evladım bir dakika gelir misin” dedi. Eyvah dedim 
acaba ne oldu? Ne diyecek? Heyecan korku karışık 
çıktım yanına. Odasına girdiğimde güler yüzle 
oturmamı söyledi. Halimi hatırımı sordu. Eşimi, 
çocuğumu sordu. 
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Uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz, senden çok 
memnunuz, güvendiğimiz bir personelimizsin 
gibi beni onore eden sözler söyledi. Son olarak bir 
istediğimin olup olmadığını sordu, teşekkür edip, 
ayrıldım yanından. Hem çok mutlu olmuştum 
hem de çok şaşırmıştım. Bana zaman ayırarak 
hakkımdaki düşüncelerini söylemesi ve ilgilenmesi 
çok büyük incelikti.  Galiba iyi bir yönetici 
olmasının en önemli nedenlerinden biri çalışanları 
ile yakından ilgilenmesi ve onlara değer vermesi. 
Çalışanlarına verdiği değer için tekrar teşekkür 
ederim Köksal Bey’e.

İbrahim Yılmaz (İdari İşler Personeli): Pet Holding’te 
acısıyla tatlısıyla 23 seneyi doldurdum. Köksal 
Bey, Ayşe Hanım ve Zeynep Hanım’ı ilk kez 
havaalanından 1991 yılında karşılamaya gittim. 
Dönüşte, eve gelirken 90 km hızla arabayı 
kullanıyordum. Köksal Bey bana burada hız limiti 
kaç km diye sordu?  Ben de 70 km, dedim. O anda 
“olur mu”, diye sert çıkıştı. Ben de fırçayı yedik, diye 
içimden geçirirken, “burada hız 70 olur mu hiç! 
Bas oğlum, bas!” dedi. 

Sefer Yanık (Pınar Köksal sekreteri): Askerlik görevim 
sonrası 1998 yılında Pet’e iş başvurumu yaptım. 
Mülakatta ortamı görünce burada çalışmayı çok 
arzu ettim. Çünkü iş dünyasında fakülte 2. sınıftan 
itibaren yaptığım 4-5 yıllık muhabirlik ve bir işçi 
konfederasyonunda kısa bir çalışmışlığım dışında 
pek tecrübem olmamıştı.
Ancak muhabirlikten dolayı Ankara’da girip 
çıkmadığımız yer yoktu. Pet Holding bu bakımdan 
Ankara’daki firmalar arasında çok özel bir yere 

sahipir… Ortam sizi büyülüyor, bir sanat galerisi 
havasında, her yer ve her taraf pırıl pırıl… 
Seferiniz Başkanlık katına kadar uzanıyorsa adeta 
çarpılıyorsunuz. 

On beş yıl çalışmışım Pet Holding’te ve bu 15 yıl 
bana 15 gün gibi kısa geldi. Bir yandan nezih bir 
atmosferde çalışmak, diğer yandan patronların 
sıcaklığı, seni kendinden bilmeleri ve mütevazı 
kişilikleri diğer yandan tam donanımlı ve kendilerini 
geliştirmiş entelektüel kişilikleri benim ne kadar 
özel bir yerde ve şanslı biri olduğumu gösteriyor.

Avukat Mehmet Gümüş: “1997 yılının 14 Ocak günü 
mesai saati sonunda Sayın Prof. Dr. A.Lale Sirmen 
Hocamın referansı ile Köksal bey ile iş görüşmesine 
gittim. Köksal Bey’in odasına girmemizi takiben 
Lale Hoca beni Kösksal Bey ile tanıştırdı ve 
akabinde hadi siz konuşun diyerek odadan ayrıldı. 

Köksal Bey; bana birkaç soru sorduktan sonra 
“Lale Hn. bizim aile dostumuzdur ve hukukçu 
kişiliğine çok güvenirim, şayet o bize birisini 
önermiş ise, artık ben fazla düşünmem ve o kişi ile 
çalışmak isterim” dedi.  Ben de, hocamın yaptığı 
bir değerlendirmenin üstüne ekleyecek herhangi 
bir şeyim olmadığını kendilerine söyledim. Bunun 
üzerine Köksal Bey tamam bizimle çalışıyorsun, 
yarından itibaren avukatımızsın dedi. 

Köksal Bey, şu anda Petkontur’un İstanbul’da 
bulunan bir kooperatif ile yaklaşık 8 yıldır devam 
eden bir davasının bulunduğunu, bu davanın 4 
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klasörden ibaret dosyasını dikkatli bir şekilde 
okuyarak hakim olmamı ve bu davayı dikkatli bir 
şekilde takip etmemi önemle ikaz ederek, bana 
başarılar diledi. Devamında Pınar hn. ile tanıştırdı. 

Pet Holding ve bağlı şirketlerinin avukatlık 
hizmetini yürüttüğüm sürece Köksal Bey’in bana 
olan inanç ve desteğini daima arkamda hissettim. 
Pınar Hanım’ın sevgi dolu,  dengeleyici ve disiplinli 
tutumu da her zaman bana güç vermiştir. Bu arada 
Yekta Bey’in yöneticilik karakteri, devamlılığı ve 

şirketlerin hukuksal sorunlarının değerlendirme ve 
tahlilinde bana verdiği güç ve desteği benim için 
ayrı bir şanstır. 

risk seven işadamı

Pet Holding’in başarısının en önemli 
unsurlarından olan, öncülük ve ilk olmak, 
aslında Köksal’ın kişiliğini çok açıkça 

yansıtmaktadır. Nitekim Köksal için Bilkent 
Üniversitesi İşletme Masterı öğrencisi Cemil 
Direkçi 1995 yılında “Risk Alan İşadamı” konulu 
bir tez yazmıştır. 

İnternet Haber Eko | Haziran 2004 Oda | Haziran-Temmuz 1998
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Pet Holding ve şirketleri gelecekte de risk alma 
kabiliyetini devam ettirdiler. Hatta dönem dönem 
Köksal’ın risk iştahı çok artmış, kızları, eşi ve 
Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, Köksal’ı tersine 
ikna için çalışmışlardır. Tam bir girişimci olan 
Köksal, yeni iş alanlarında çalışmaktan hiç bir 
zaman korkmamış, ticarette kâr ve zarar ikiz 
kardeşlerdir demiş, kazandığı zaman sevinmiş, 
ama kaybettiği zaman hiç kendini hırpalamamış ve 
kendi tabiriyle “Hatamı gördüğümde dönebilecek 
kadar esneğim” demiştir.

(Arzu ÇAKIR,
Oda, Risk seven işadamı, Haziran Temmuz 1998) 

ayşe köksal ve cumhuriyet 
tutkusu

O zaman 22 yaşında olan Ayşe’nin verdiği ilan çok dikkat 
çekici. Ülkemizin sürekli karışıklık ve tedirginlik içinde 
olduğunun aynası gibi... 

Genç Ankara| Aralık 1998
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petrolcü pet holding, sağlık 
turizmi sektöründe 
Ege ve Akdeniz’in birleştiği nokta olan Datça’da kurulan 
Petya Tatil Sitesi 1994 yılında şekil değiştirmiş ve sadece 
yazlık villa ve devremülkten, “sağlıklı tatil” imkanı su-
nan bir “Sağlık Turizmi” merkezine dönüştürülmüştür.

1996 yılında, Petya Tatil Sitesini daha iyi değerlendirmek 
amacıyla, Almanya’daki şirketlerin katkısı ve yabancı 
sermayeyle Petcos-Petya Sağlık Turizmi ve Kür Merkezi 
Anonim Şirketi kuruldu. Sağlık Turizmini ülkemizde ilk 
uygulayan firmalardan biri olan Petcos-Petya Farm’da 
tatil diyalizi, anti-stres programı, gençleşme programı, 
fitness programı, romatizma kürü ve diyabet kürü, me-
tabolizma ve zayıflama kürü ile solunum kürü uygulan-
dı. O zaman bu sisteme çok yabancı olan Türkiye için bu 
çok farklı bir yenilik oldu. Nitekim ziyaretçilerin çoğu 
Almanya’dan geliyorlardı. 

1996 senesinde Alman sigorta yapısında değişiklik oldu, 
Alman Hükumeti vatandaşlarının  kür masraflarını si-
gortadan çıkarttı ve bu da Petcos Petya’nın iç pazara yö-
nelmesine yol açtı. 

1999 yılından günümüze kadar Petya’da İşletme Müdür-
lüğü görevini yürüten İlker Koskos, Köksal Bey ile ilk 

tanışmasını şöyle anlattı:

“1999 yılı Ağustos ayı idi. İşe başlayalı 5 ay ol-
muştu. Bodrum medikal iş ortaklığımız nedeniyle 
haftanın belirli günleri Datça’da belirli günleri de 
Bodrum’da bulunuyordum. Bu ortaklık nedeniyle 
Köksal bey ve Pınar Hn.;  Dr. Zeki Malkoç ile top-
lantı yapmak için Datça’dan geliyorlardı. Onları 
karşılamak amacıyla feribot iskelesine gelmiştim. 
Kalabalığın içinde feribottan yolcular inerken, 

Köksal beyin neşeli kahkahasını duyduğumda yer-
lerini hemen fark ettim. Bir taksiye bindik. Otel 
Samara’nın yolunu tuttuk. Toplantımızı yaptık,  
Köksal Bey ve Pınar Hn ertesi gün Datça’ya döne-
cekleri için Otel Samara’da konakladılar. 

Sabah kahvaltısından sonra taksi ile feribot iskele-
sinin yolunu tuttuk. Yolda işlerin gidişatı ve neler 
yapabileceğimizi konuşurken, Köksal bey birden 
taksiciye “ evladım taksi ücretlerine zam mı geldi” 
diye sordu. Taksici, “ evet efendim dün gece 24.00 
itibariyle taksi ücretlerine zam geldi” diye yanıt 
verdi. Biz feribot iskelesine ulaşana kadar sohbeti-
mize devam ettik. Bu arada ben içimden düşünü-
yordum. “Dünyada kaç kişi iki ayrı günde taksiye 
binip bir taraftan sohbet ederken, diğer taraftan 
taksimetreyi gözleyip durumun (zam geldiğinin) 
farkında olabilirdi acaba?” 

2003 yılına gelindiğinde, Petcos-Petya Sağlık Turizmi ve 
Kür Merkezi Anonim Şirketi de Petkontur A.Ş. bünyesi-
ne alınarak infisahsız tasfiye edildi. Günümüzde Petya 
Tatil Köyü işletilmeye devam edilmektedir. 
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Marie Claire| Ağustos 1998
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17 ağustos 1999 – kara gün 

17 Ağustos 1999 sabahı Türkiye tarihinin en korkunç 
doğa felaketlerinden birine uyandı. Marmara Bölgesi’nde 
binlerce vatandaşımız depremde, enkaz altında kalarak 
can verdi. “Sesimi duyan var mı” sorusu insanların be-
yinlerine mıh gibi kazındı ve tüm ulus derin bir sarsıntı 
yaşadı. 
İşte bu derin sarsıntıdan sonra yaralarını sarmaya ça-
lışan depremzedelere ülke genelinde onbinlerce yardım 
eli uzandı, bunlardan biri de Petcos-Petya Tatil Köyü 
oldu. Diyaliz Hastası olan 30 kişi, 4 kişilik aileleri ile top-
lam 100 kişi Eylül 1999- Haziran 2000 yılları arasında 
tüm konaklama ve diyaliz bedelleri Pet Holding tarafın-
dan karşılanarak misafir edildi. Depremzedelere gerek 
konaklama, gerek diyaliz desteği ve gerekse Yardım Se-
venler Derneğine deprem bölgesine yapılacak olan yurt 
inşaati için maddi destek verildi ve Cumhurbaşkanı Sü-
leyman Demirel Petcos-Petya’ya, Pınar Köksal’a Yardım 
Sevenler Ödülü verdi. 

Sabah Gazetesi| 23 Şubat 1998 Hürses Gazetesi| 28 Ağustos 1999
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yeni milenyum – 2000’li yıllar

Dünyada yeni bir bin yıl içerisine girmenin yoğun bir 
heyecanı vardı. En büyük korku, bilgisayar sistemlerinin 
çalışıp çalışmayacağı, tüm bilgi bankalarının iflas edip 
etmeyeceği, bankalarda hesapların silinip silinmeyeceği, 
kısacası dünyanın bir kaosa sürüklenip sürüklenmeye-
ceğiydi. Bu korkulanların hiç biri dijital olarak gerçek-
leşmedi. Dünya yine dönüyor, dönüyordu. 

Ancak bazı hissedilir farklılıklar vardı. Öncelikle dünya 
her geçen gün daha dijital bir hale bürünüyordu. 1990’lı 
yıllarda arabalarda taşınan araba telefonları küçülmüş, 
cebe girmişti. Özel ve genel yazışmalar artık e-posta 
aracılığıyla yapılıyor, kağıt ve mektuplar kullanılırlığını 
gitgide yitiriyordu. Şirketler de yeni Milenyuma ve diji-
tal çağa ayak uydurmak zorundaydılar. Nitekim uyduru-
mayanlar, gitgide küçülüp, yok olacaklardı. Firmaların 
sanal dünyada vitrini olan web siteleri gitgide daha çok 
önem kazanıyordu.

Dünya’da ve Türkiye’de şirketler daha fazla ‘Kurumsal-
laşma’ eğilimindeydiler. Dijital çağ ile daha da hızlanan 
küreselleşme, şirketleri daha büyük pazarlarda ve daha 
büyük rakiplerle rekabet etmeye zorluyordu. Küresel 
devler daha da büyüyor, dünyanın pek çok noktasında 
küçük üreticiler pazarla rekabet edemeyip, batıyorlardı. 

Dolayısıyla çağa daha kolay uyum sağlayan, ayakta ka-
labilecekti. Daha küresel bir dünyada çalışmak demek 
çok büyük zorluklar yanında, çok daha büyük imkanlar 
da getiriyordu. En önemli unsur ulaşılabilir pazarın kat-
lanarak büyümesiydi. Dünyanın pek çok dev firmasının 
çeşitli birleşme ve satın almalarla değiştiğine tanıklık 
edilecekti. 

Artık mega dev firmalar vardı. Bu milenyumun en ilginç 
sürprizi yaşları 18 ile 25 arasında değişen gençlerin kur-
dukları dijital firmalarla 2-3 yıl içerisinde multi milyar 
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dolarlar kazanması ve 100-150 yıllık dünya devi firmala-
rı cirolarıyla geride bırakması olacaktı. Masaüstü bilgi-
sayarlar önce dize, sonra cebe, sonra da tabletlere indir-
genecekti. Hızlı gelişen teknoloji ile insanların gerçek ve 
sanal hayatları oluşacaktı. 

Bu yoğunlukta insanlar hayata yetişememeye başlaya-
caktı. Daha fazla bilgi, daha hızlı ulaşım, daha yoğun 
paylaşım insanların gözünü açacak ve dünyada pek çok 
ülkede daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi ara-
yışları artacaktı. 

Artık ulaşım eskisi gibi zor değildi. 1980’li yıllarda 
Ankara’dan Rusya’ya gitmek için, önce Almanya’ya git-
mek gerekirken, artık İstanbul’dan dünyanın her nok-
tasına rahatça ulaşılabiliniyordu. Bu da iş insanlarını 
sürekli daha farklı noktalara gitmeye zorluyordu. Türk 
firmalar artık sadece Türkiye’de kalarak iş yapamayacak, 
özellikle doğu, Asya ve Afrika ülkelerinde fırsatları kol-
layacaktı.

 Türkiye’den çıkamayan firmalar ise zamanla satın alı-
nacak veya yok olacaklardı. Türkiye’de ithalat öyle arta-
caktı ki, üretilen ve ihraç edilen çoğu ürününün %80’e 
yakını ithal parça olacaktı. Çin dünyanın lojistik üssü 
olacak, ABD ile siyam ikizleri gibi bir ekonomik denge 
kuracak, Avrupa Birliği üretim kabiliyetini pahalılık ne-
deniyle doğu ülkelerine bırakacak, Brezilya, Hindistan, 
Rusya ve Çin dünyanın yükselen yıldızları olacaktı.

Türkiye’de bu küresel rekabette kendine iyi bir yer al-
mak için çalışacak, Türk girişimcileri dünyanın dört bir 
yanına dağılacak ve en gidilmez, en olmaz yerlerde çalı-
şacaklardı. 

Türkiye 21.yy’ın gelişim hızından nasibini alacak, bilgi 
akışı ve teknoloji hızı durdurulamaz şekilde ilerleyecek-
ti. İş dünyasında artık gece gündüz, hafta içi, hafta sonu 
kavramları kalmamış, insanlar ceplerine inen postalar-
la ve uluslarası görüntülü yüzyüze konuşmalarla, her 
daim, her yerden, her koşulda işlerini takip edebilecek-
lerdi.

İşte Pet Holding’de öncü yapısına uygun bu bin yıla çok 
iyi ayak uydurabilecekti. Zaten ikinci jenerasyon da bu 
yıllarda şirkette aktif rol oynamaya başladı. Tüm bu 
değişim ve gelişimler, kurumlarda toplum algısının da 
gelişmesine, kazanımların çeşitli aktivitelerle toplumla 
paylaşılmasına vesile oluyordu. Artık daha kurumsal, 
daha hızlı, daha dijital, daha sabırsız  daha sosyal bir 
Pet Holding vardı. Pet Holding yeni milenyumda 25 yıl-
lık kültürünü, ikinci jenerasyon ile birlikte geliştirdi ve 
çağa ayak uydurmayı başardı.

sigara yasağı
Köksal hayatı boyunca 3 adet sigara yakmış, yaktığı si-
garaları bitirmemiş ve sigaradan da hep nefret etmişti. 
Ayrıca sigara konusu ne zaman geçse, anılarını anlatırdı. 

“1940’lı yılların sonunda İzmir Karşıyaka’daydım, 
o zaman sigara her yerde içilirdi. Vapurlarda, ma-
kine dairesinin yanında küçücük, camsız bir odayı 
sigara içmeyenlere ayırırlardı. Bazen bu odalarda 
dahi sigara içenler olur ve ben de onlarla yumruk 
yumruğa kavga ederdim. Daha sonraları da sigara 
yüzünden pek çok defa tartıştım.” 

1990 yılında ne dünyada ne Türkiye’de sigara yasağı 
uygulanmazken, Pet Holding’de böyle bir uygulamaya 
geçildi. Köksal Bey ve Pınar Hanım şirketlerinde sigarayı 
bırakmaları için tüm çalışanlarını teşvik ettiler. Sigarayı 
bırakanlara hediyeler aldılar. Balgat’ta bulunan şirket 
binasında her kata bir sigara odası yaptılar ve de sigara 
içenler sadece bu odaları kullanabiliyordu. Gazeteci Zey-
nep Göğüş Hürriyet Gazetesindeki köşesinde çok güzel 
bir yazı ile bu uygulamaya destek verdi. 
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1993 yılından beri Muhasebe’de çalışan Adem Bedir

“Pet Holding Balgat Merkez Ofisi’nde çalışma 
ortamında sigara içerken Sn.Güntekin Köksal ta-
rafından yakalanmış, çok korkmuştum. Köksal 
Bey içeride sigara içilmesine çok kızgın olmasına 
rağmen beni sadece çalışma ortamında içmemem 
konusunda uyarmaştı. Bunu unutamam” diye bu 
dönemi anlattı. 

Bugün Petoil’in Genel Müdürü olan Ali Ak, Köksal Bey’i 
ilk olarak Bakü uçuşunda gördüğünü, kendisinin o za-
manlar sigara içtiğini ve önde birinin hostese sigara 
içildiği için söylendiğini anlattı. Bu söylenen kişiye çok 
bozulan Ali Bey o zaman TPAO’nun Bakü projesinde 
çalışıyordu. Yanındaki arkadaşı da Köksal Bey’i tanımış 

ve Ali Bey’e “bak işte Azerbaycan’da sahaları olan, 
TPAO kökenli, meşhur Köksal O” demişti. Kaderin 
güzel bir cilvesi ile Ali Bey de 1995 yılındaki o uçak se-
yahatinden sonra 2001’de Genel Müdür olarak Petoil’de 
çalışmaya başladı. Ali Bey artık sigara içmiyor. Ali Bey 
gibi birçok Holding çalışanı da yıllar içinde sigarayı bı-
raktılar.   

Ayşe, Koza Sokak’ta yer alan ofislerinde sigaranın kapalı 
alanda içilmesini 2000’li yıllara gelindiğinde tamamen 
yasakladı. Nitekim artık batı dünyası da bu yönde attığı 
adımları kuvvetlendirmişti. Bundan böyle Pet Holding 
ve iştiraklerinin hiç bir ofisinde içeride sigara içilmeye-
cekti. 

azerbaycan ve sonrasında 
petrol sektöründe yeni pazar 
arayışları
2000 yılında, Azerpetoil Ortak Girişim Şirketi, Azerbay-
can Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), SOCAR 

Oil Affiliate, Karasu Development Company ve Petoil 
A.Ş. arasında Azerbaycan’da imzalanan ilk üretim pay-
laşım anlaşmasına (RPSA) dönüştürüldü. Bu anlaşma 
ile Petoil A.Ş. operatör olarak petrol üretimine Karasu 
Operating Company’yi kurarak devam etti. 

12.09.2000 tarihinde Petoil, Socar ve Moncrief Oil Ame-
rika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray’da, Azeri Cumhur-
başkanı Haydar Aliyev’in katılımlarıyla PSA (Üretim 
Paylaşım Anlaşması) imzaladı. Daha sonra bu sahada 
Moncrief Oil ile çok çeşitli anlaşmazlıklar yaşandı ve bu, 
işletmeyi çalışamaz hale getirdi. 

Azerbaycan’daki petrol üretimine ilişkin haklar, taah-
hüt ve borçlar üçüncü bir şirkete devredilerek, Azerbay-
can’daki petrol üretimine ilişkin faaliyetler sona erdiril-
di. Bu nedenle, Petoil Baku Ltd. Şirketi’nin sahip olduğu 
varlıklar da satılarak şirketin tasfiyesi tamamlandı.

dünyada kuzey ırak’a giren ilk 
petrol şirketi, petoil
Petoil, Azerbaycan’da işlerin ters gitmesinden dolayı 
yeni Pazar arayışlarına başlamıştı. 2000 senesinde Kök-
sal veYekta Türkcan Irak’a gitmişler, ancak bir sonuç 
alamamışlardı. 2002 yılında dönemin Kürdistan Yurtse-
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verler Birliği Başkanı Celal Talabani bir Ankara ziyare-
tinde Türk firmalarıyla çalışmak istediğini belirtmiş ve 
kendisine önerilen ilk firma Petoil olmuştu. 

Köksal sahaları çok beğenmişti. Dışişleri, Genelkurmay, 
Başbakanlık’tan icazet aldı. Bu süre zarfında kendisine 
ilk önerilen saha başka bir gruba tahsis edildi. Köksal 
pes etmedi ve çalışmalarını ısrarla devam ettirdi. 

2002 yılının son günlerinde Talabani’nin Genelkurmay 
ile temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelişini değer-
lendirerek, Talabani ile tekrar görüşme fırsatı yakaladı. 

Daha sonra Talabani ile birlikte Süleymaniye’ye seyahat 
edildi ve ilk müzakereler yapıldı. Hatta bu ilk müzakere-
de saha koordinatları ve detaylı harita olmaması nede-
niyle, kırtasiyeden bir harita alınmış ve bu harita üzerin-
de sınırlar çizilerek ilk anlaşma yapılmıştı.
2003 yılında yapılan “Interim Joint Regional Administ-
ration of Northern Iraq” adına “Regional Government of 
Sulaimaniyah”(Governorate) ile anlaşmada belirtilen bu 
sahalarda petrol ve doğalgaz arama ve üretimi yapmak 
üzere bir anlaşma (PSA) gerçekleştirildi. Şirketin çalış-
malarının ağırlığı bu anlaşmanın yürütülmesi üstüne 
yoğunlaştırıldı. 

Zaman Gazetesi| 15 Haziran 2003
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Köksal, Ali Ak ve Yekta Türkcan ile ilk Irak seyahatle-
rinden birinde sahaları gezerken başlarından geçen bir 

anıyı “Ali Bey ve ben heyecanla sahaları geziyor, je-
olojinin inanılmazlığı konusunda şaşırıyorduk. 50 
yıllık petrolcü olarak ben böyle bir jeoloji ve uygun-
luk görmemiştim.Bizim o zaman güvenliğimizden 
sorumlu peşmergeler biz sahada dolaşırken bize 
biraz daha uzak tepelerden bakıyorlardı. 

Onlara siz niye orda duruyorsunuz, niye gelmiyor-
sunuz diye sorduk, bize o zaman, büyük bir sakin-
lik ve soğukkanlılıkla oralar mayınlı sahalar, Sad-
dam oraları mayınlamıştı, dediler”diye anlattı. Daha 
sonra ABD’li bir grupla anlaşan Pet, %50 Pet, %50 Prime 
Natural Resources (Houston- ABD) ortaklığıyla 2004 yı-
lında Pet Prime International Oil Company Ltd’i kurdu 
ve Kuzey Irak’ta alınan bu sahalarda ortak çalışılmaya 
başlandı.

Forbes| Ocak 2006
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19 nisan 2003 – ölümden dönüş
Köksal ve arkadaşları sürekli olarak Süleymaniye’ye gi-
diyorlardı. 2003 senesinde, ABD Irak’ı işgal etti. O za-
man sınırın öte tarafına geçmek oldukça zordu. Uçakla 
Diyarbakır’a daha sonra arabayla Silopi kapısına ve ora-
dan da arabayla Süleymaniye’ye gidiyorlardı. İşte yine 
bu yorucu ve uzun seyahatlerden birinde Köksal kendini 
yorgun hissediyordu. 

Nedenini bir gün önce oynadığı 3 saat tenise bağladı. 
Seyahatin bir molasında Köksal kendini bayılacak gibi 
hissetti. Süleymaniye’ye vardıklarında yorgunluğu art-
mıştı. Otelde tuvalete girdiğinde mide kanaması geçirdi-
ğini anladı. Süleymaniye’de tam teşekküllü bir hastane 
yoktu, poliklinik dahi yoktu, ABD işgali tüm hızıyla de-
vam ediyordu. Köksal’ı askeri hastaneye aldılar. 

“O Kürtler ellerinde olmayan kanı verdiler bana 
imkanları çok ama çok kısıtlıydı.”

Güntekin KÖKSAL

Bir ara Köksal’ın eline takılan damar yolu çıkmış, yere 
düşmüş, doktor gelip damar yolunu yerden alıp, üfleyip 
tekrar Köksal’ın eline takmıştı. Köksal çok kan kaybedi-
yordu. Pınar’ı aradı, durumunu izah etti, askeri bir he-
likopterle aldırılıp aldırılamayacağını araştırmasını iste-
di, çünkü normal yoldan gidemeyecek kadar halsizdi. 

Türk helikopteri gönderilemedi, çünkü ABD kendi işa-
retini taşımayan taşıtları vuruyordu. Genelkurmay 
Harekât Başkanı Korgeneral Köksal Karabay bunun 
üzerine, Köksal’ın sınıra getirilmesi için Amerikan ordu-
sunu devreye soktu. Bir savaş helikopteri eşliğinde bir 
ambulans helikopterinde Köksal Silopi’ye getirildi. 

Ordan da Diyarbakır’a getirildi. Köksal, Diyarbakır’da 20 
gün kadar tedavi edildi ve daha sonra ambulans uçak ile 
Ankara Güven Hastanesi’ne taşındı. Mide kanaması sı-
rasında beyni kansız kalmış, kan gitmeyince de beyinde 
pek çok kumanda yeri zarar görmüştü. Köksal uzun bir 
süre idrar zorluğu, çift görme, felç, yürüyememe, hafıza 
kaybı, denge kaybı, konuşma zorluğu yaşadı. 

İnatçı ve pes etmeyen kişiliği, aldığı iyi tıbbi ve manevi 
destek ve geçmişte kendine çok çok iyi bakmış olması 
nedeniyle, bu dönemlerini de atlattı ve 1-2 yıl içerisinde 
eski sağlığına kavuştu. Ancak artık 2-3 saat tenis oyna-
ması yasaktı. Kurtulmasında sigara içmemesi ve sporcu 
kişiliğinin de çok önemli rolü olmuştur. 
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Gözlemci|2003
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Petoil Kuzey Irak’ta ilk ofisini Süleymaniye’de açtı. 2003 
yılında, halen savaş devam ederken, açılan bu ofis, dün-
yanın pek çok petrol firması için öncü özelliğini taşıdı. O 
dönemde bu bölgede pek çok imkansızlık vardı. Öncelik-
le ulaşım çok kısıtlıydı. Ya Mardin’e, ya Bağdat’a uçakla 
gidilecek, oradan arabayla geçilecekti. Bağdat savaş ne-
deniyle imkansız bir opsiyondu. Petoil Genel Müdürü 
Ali Ak ikinci Kuzey Irak seyahatinde yaşadıklarını şöyle 
anlatıyor: 

“Üretim Paylaşım Anlaşmasını müzakere 
etmek ve imzalamak üzere 2003 yılı Ocak 
ayının başlarında ikinci Kuzey Irak seya-

hatimiz yapıldı. Köksal Bey, Yekta Bey ve benden 
oluşan üç kişilik ekip halinde, ancak bu defa askeri 
helikopter yerine kendi imkanlarımızla yola çıktık. 

Önce uçakla Diyarbakır’a geldik. Orada, önceden 
ayarladığımız bir taksi bizi karşıladı ve dört saat-
lik yolculuktan sonra Habur sınır kapısına getirdi. 
Yaklaşık iki saatte sınırı geçmeyi başardık ve Irak 
topraklarına ayak bastık. Habur’un Irak tarafın-
daki karşılığı olan İbrahim Halil kapısında bek-
leyen Irak plakalı taksilerden birini kiralayarak 
Süleymaniye’ye doğru yola çıktık. Tabii ki şöförü-

müz tek kelime Türkçe veya İngilizce bilmediği gibi, 
bizler de Arapça ya da Kürtçe’den nasibimizi alma-
mıştık.

İbrahim Halil - Süleymaniye arası karayolu ile ge-
nelde 6-7 saatlik bir yoldur. Tahminen dört saatlik 
meşakkatli bir yolculuktan sonra ve hava tamamiy-
le kararmışken, derme çatma bir kulübeden başka 
insan elinden çıkma hiçbir yapının bulunmadığı 
ıssız bir noktada yolumuz askeri parkalar giymiş 
silahlı adamlarca kesildi.
Arabadan inmemizi ve kulübeye gelmemizi el kol 
işaretleriyle anlatmaya çalıştılar. O anda düşüne-
bildiğim olasılıklardan biri de, PKK tarafından alı-
konuyor olabileceğimizdi.   

Kulübeye girdik, silahlı grubun komutanı olduğu 
anlaşılan kişinin karşısına oturtulduk. Yine kar-
şılıklı olarak bildiğimiz lisanlar uyuşmadığından 
dolayı, elimizden geldiğince, Türk petrol şirketi 
mensubu olduğumuzu, Celal Talabani’nin misafiri 
olarak geldiğimizi anlatmaya çalıştık. Anlatabil-
miş olmalıyız ki, komutan gülümsemeye başladı. 

Bu kez de bizden adam başı 25 Irak dinarı geçiş 
parası istedi. Tabii, bu arada biz de onların PKK 
militanları değil, KYB (Kürdistan Yurtseverler Bir-
liği) peşmergeleri olduğunu anlayarak rahatlamış-
tık. Üzerimizde Irak dinarı olmadığını, onun yerine 
dolar verebileceğimizi söyledik. Kabul etmedi.

Irak dinarınız yoksa ancak pasaportlarınızı bı-
rakarak geçebilirsiniz, dinarları getirdiğinizde 
pasaportlarınızı alabilirsiniz dedi.Bu hiç işimize 
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gelmedi. Memnuniyetsizliğimizi, şimdi hatırlaya-
madığım bir takım işaretlerle belli ettik. Bunun 
üzerine sanıyorum komutan halimize acıdı. “O za-
man bari biriniz pasaportunuzu bırakın” dedi. 

Allahtan yanımda Köksal Bey gibi, Yekta Bey gibi 
çok değerli iki büyüğümle seyahat ediyordum. İkisi 
birden aynı anda atıldılar: “en gencimiz bıraksın!..” 
Satışın böylesine pes demekten başka yapacak bir-
şey yoktu...

Büyüklerimin pasaportları iade edildi, benim pa-
saporta el konuldu, hep birlikte yola koyulduk. 
Bütün yol boyunca, pasaportumu geri alamazsam 

Türkiye’ye nasıl döneceğimi düşündüm. Gece yarısı 
Süleymaniye Palas otelimize vardığımızda bizi kar-
şılayan ve sonradan çok iyi dost olduğumuz

Sherko beye durumu anlattık. Nasıl hallettiyse, 
ertesi sabah peşmergenin biri benim pasaportu 
otele kadar getirerek teslim etti. İşin aslı sonradan 
anlaşıldı.  Kur farklarından dolayı peşmergelerin 
herhangi bir yasa dışı gelir elde etmelerini önlemek 
için KYB yönetimi, Irak dinarı dışındaki paraları 
kabul etmemeleri talimatını vermiş.”

Petoil Genel Müdürü
Ali AK
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Böyle bir bölgede çalışacak personel bulmak da çok 
zordu. Türk mühendisler korkusuzca giderken, batılı 
mühendisler gitmek istemiyor, sigorta şirketleri bölge-
ye giden makine ekipmanı sigortalamıyor, kamp için 
gereksinim duyulan her parça ithal ediliyordu. İşte bu 
dönemi, Petoil, KRG Bölge Müdürü Erdal Ahıska şöyle 
anlatıyor: 

“Pulkhana sahasında ilk lokasyonumuzun 
inşaati devam ederken, çalışmaları kontrol 

amacıyla gittiğimiz sahadan Sülemaniye’ye Ker-
kük üzerinden dönüyorduk. Kerkük’ün içerisinde 
aracımız yerel gruplar arası silahlı çatışma arasın-
da kalmıştı. Sadece Türkiye telefonlarının çalıştığı 
Irak-Kerkük’den silah seslerini Köksal Bey’i araya-
rak dinletmistim. Neyse ki sağ salim bir şey olma-
dan Kerkük dışına çıkabilmiştik. Yine bu lokasyon 
çalışmalarını kontrol amacıyla gittiğim bir günde 
lokasyona 4-5 km. uzaklıkta yolun kenarında dev 
bir kertenkele ile karşılaştık. Kertenkele vücudunu 
iki ayağı üstünde kaldirmiş, bize saldıracak gibi 
bakiyordu. Şöförümüz derhal gaza bastı ve biz ora-
dan hızla uzaklaştık.” 

Gerek patlamamış mayınlar, gerek devam eden silahlı 
çatışmalar, gerekse vahşi doğa şartları (insanın eli bo-
yutunda simsiyah akrepleri unutmamak gerekir) Petoil’i 
durdurmadı. Aksine daha da çok teşvik etti ve daha çok 
çalışmasına vesile oldu. 2003 yılında yapılan PSA(Üretim 
Paylaşım Anlaşması) revize edilerek, Petoil Shakal saha-
sında çalışmaya başladı. Daha sonra Bina Bawi (2006), 
Pulkhana (2009) ve Chia Surkh (2009) sahalarında ça-
lışıldı. Petoil çalıştığı tüm bu sahalarda zaman zaman 
operatör oldu, ortak olarak bulundu ve hepsinde büyük 
petrol keşifleri yaptı.

The Oil and Gas Year, Kurdistan Region of Iraq|2009
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Seyir Defteri|2008
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hürriyet  gazetesi sürmanşet’ten yayınlıyor;
“ölümden döndü, pes etmedi kuzey ırak’ta petrol çıkardı”

Hürriyet Gazetesi|19 Temmuz 2006
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Petoil’in 4 yıl süren, canla başla devam eden çalışmaları, 
Temmuz 2006 senesinde çok güzel bir haberle duyuldu. 
Petoil, tüm yaşadığı imkansızlıklara rağmen, çalıştığı 
Pulkhana sahasında çok büyük bir petrol keşfi yapmış, 
Hürriyet başta olmak üzere, Türkiye’den ve dünyadan 
pek çok basın kuruluşunda bu haber ile yer almıştı. 

Zeynep, Hürriyet’ten Özgür Ekşi ile gidilen bu seyahat-
te, baretine hayırlı olması için sürülen petrolden sonra 
“kurban kanı gibi” benzetmesi yapmıştı. Dünya petrol 
şirketlerinin ilgisi bu haberlerle bölgeye daha da yönel-
di. Petoil tüm bölgede yeni saha arayışlarını sürdürdü, 
Türkiye Irak, Kürt Bölgesel Yönetimi arasında ekono-
mik, kültürel, sosyal bir bağ kurulması için çok çalıştı.

2006 yılında Irak’ta Hükumet kuruldu ve yeni Anayasa 
yürürlüğe girdi. Türkiye Devleti o dönemde Kürdistan 
Bölgesel Yönetimini tanımıyordu. Bu konuda Köksal’ın, 
Türkiye’nin Kürdistan Bölgesel Yönetimini tanımamak-
la çok yanlış yapıldığına dair pek çok beyanı olmuş-
tu. 29 Mayıs 2006 tarihli Bugün Gazetesi’nde yapılan 
röportaj’da Köksal: 

“Kürt Bölgesel Yönetimini şimdi tanımasanız ne 
olur? Hadise bitmiş, Bugün Irak ABD işgalinde, 
koalisyon işgalinde, anayasayı da koalisyon yapı-
yor, babayasıyı da koalisyon yapıyor, anayasaya 
göre de Federal bir devlet oluşturma durumu var. 
Dolayısıyla bizim anayasayı kabul etmememiz ki-
min umrunda? Akıllı davranmamız lazım. Eğer be-
nim memleketimin menfaati, benim Kuzey Irak’la 
iş yapmamı gerektiriyorsa, artık bunu yapmam la-
zım. Gerçekçi olmak lazım. Tanımadın ne olacak, 
bütün dünya tanımış. Kim vardı biliyor musunuz 
Kürdistan Yerel hükumeti’nin açılış töreninde, 
İran, Amerika, İtalya, Hollanda, Polonya, Çin Bü-
yükelçileri. Bizden hiç kimse yok. Beni Türkiye tem-
silcisi olarak takdim ettiler”  dedi. 

Yine 31 Ocak 2007 tarihli Radikal Gazetesi’nin ekonomi 
haberleri sayfasında “Petrolcü Köksal ‘Kürt Yönetimiyle 
diyalog kurulmalı çağrısı yaptı” haberi yer aldı. 
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Kavga- gürültüyle sorunların çözülemeyeceğini, ekono-
mik ilişkilerin güçlendirilmesi ile toplumların birbirle-
rine daha çok gereksinim duyup, daha iyi anlaşmak zo-
runda kalacaklarını defalarca yineledi. Özellikle petrol, 
gaz üretimi gibi uzun vadeli devam edecek ekonomik 
anlaşmaların çok önemli olduğunu söyledi.  

Yeni Petrol Yasa’sının Irak Anayasası’nda kabulüyle tüm 
gözler bölgeye çevrildi. Dünyanın pek çok petrol firması 
bölgede saha almak için yarışıyorlardı. Chevron, Total, 
Exxon, Gazprom, Repsol gibi dünya devi firmalar da bu 
bölgeye girdiler ve çalışmaya başladılar.  

2006 yılında Petoil A.Ş. Kuzey Irak’ta Bina Bawi sahasın-
da ilk sondaja başladı. Avusturya OMV şirketiyle ortak 
oldu.

Radikal Gazetesi|31 Ocak 2007
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2009 yılında Kuzey Irak’ta Petoil tarafından işletmeye 
farklı sahalar açıldı. Shakal ve Bina Bawi’de jeolojik ça-
lışmalar ve sondajlar neticesinde petrol sahaları keşfe-
dildi. 

2012 senesinde Petoil Bina Bawi sahasında bulunan his-
selerini Genel Enerji’ye 175milyon ABD Doları’na sattı.
Petoil şu anda Chia Surkh, Kuzey Irak sahasında çalış-

maktadır. Nisan 2013 tarihinde Chia Surkh sahasında 
CS10 kuyusunda, ortağı olduğu Genel Enerji ile günlük 
yaklaşık 12.000 varil petrol üretilebileceği keşfedilmiş-

tir. Bu haber özellikle Türkiye’de “İki Türk Petrol Şirket-
ten Dev Petrol Keşfi” şeklinde basına yansımıştır. 

Petoil halen Orta ve Güney Amerika, Orta Doğu, Afrika’da 
yeni saha arayışlarına devam etmektedir

Finans | Nisan 2009 Sözcü Gazetesi | 11 Nisan 2013
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Ekonomist | 26 Mayıs 2013
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ayşe köksal ; “yılın iş kadını 
dünya gazetesi”
Ayşe babasının Irak yolunda mide kanaması geçirdiği 
21 Nisan tarihinde şirkette çalışıyordu. Babasının mide 
kanaması geçirmesinden sonra işlere dört elle sarıldı. 
2003 yılında henüz savaş devam ederken, Pet’i ve Köksal 
Ailesi’ni temsilen Ayşe Süleymaniye ve Erbil’e, sınırın 
öte yakasına geçti. 

Bu seyahatlerinden birinde Celal Talabani ile yüzyüze 
görüştü. Kuzey Irak Bölgesini koruyan peşmergeler ile 
elinde kalaşnikofla fotoğraf çektirdi. O zaman henüz 26 
yaşında olan Ayşe, cesareti, çalışması ve girişimciliğin-
den ötürü “Dünya Gazetesi” tarafından “Yılın Başarılı 
İşkadını” ödülüne layık görüldü. 

petoil yemen’de
Petoil, 2004 yılında Yemen Cumhuriyeti’nde 3.Blok’ta 
petrol arama ve üretimi için anlaşma (PSA) imzaladı. Bu 
anlaşmayı takiben, Oil Search Ltd. (Avustralya) Şirketiyle, 
Petoil arasında katılım anlaşması imzalandı.

2011 yılına gelindiğinde Petoil Yemen’de bulunan his-
selerini, Yemen’de süregelen iç karışıklıklar nedeniyle 
Avusturya’lı OMV’ye devretti ve Yemen’den çıktı. 
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petrolcü babanın müteahhit 
kızları

Köksal’ın büyük kızı Ayşe 2005 yılının Temmuz ayında 
Serdar Çetin ile evlendi. Serdar, ODTÜ İnşaat mezunu, 

Fransa’da HEC Universitesi’nde master yapmış, kariyeri-
ne Londra Meryll Lynch’te Yatırım Bankacısı olarak baş-
lamıştı. Daha sonra, şimdiki işi olan Novator firması’na 
girdi ve Novator’un Doğu Avrupa ve Balkanlar’da sü-
regelen projelerinde hem ortak, hem de yönetici oldu. 
Ayşe ile Serdar evlendikten sonra Ayşe eşinin yanına, 
Londra’ya yerleşti. 

Uzun yıllardır Pet Holding’de çalışan ve Yönetim Kuru-
lu üyesi olan Ayşe, Pet Holding’in aktivitelerini Birleşik 

Krallığa taşıdı. Bir süre yapılan araştırmalar ve değer-
lendirmelerden sonra, Ayşe İngiliz Yatırımcı bir grup 
buldu ve grup ile Pet Türkiye’de, İngilizler arasında çok 
popüler olan Turgutreis, Bodrum’da lüks yazlık konut 
projesine girdi. 
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2005 yılının sonlarına doğru, İngiliz firma ile %50-%50 
ortaklıkla, Ottoman Life Gayrimenkul Alım Satım, İn-
şaat ve Turizm Tic. Ltd. Şti. kuruldu. Bodrum’un Tur-
gutreis beldesinde arsa alındı ve Konak Evleri projesine 
dönüştürüldü.Konak Evleri inşaatı Kasım 2006’da baş-
ladı ve Temmuz 2007’de tamamlanıp, evler sahiplerine 
teslim edildi. 

Konak Evleri açılışı dünyaca ünlü Jazz Gitaristi Al-Di 
Meola ve dörtlüsü ile gerçekleşti. Türkiye’nin çok fark-
lı şehirleri, ABD, BAE, Azerbaycan, Irak, İran, Almanya 
ve Birleşik Krallık’tan gelen ev sahipleri, bu konserde ilk 
defa bir araya geldiler.

& Building | Mayıs 2007
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2007 yılının ilk aylarında ABD’de başlayıp, ikinci çey-
rekte Avrupa’yı vuran “Mortage Krizi – borç krizi” ne-
deniyle ortak olunan İngiliz firma hisselerini Ottoman 
Life’a satarak projeden ayrıldı.

Toplam 57 adet 1, 2 ve 3 odalı konut ve havuz, sauna, 
spor salonu, restoran ve sosyal tesisten oluşan Konak 
Evleri’nde, proje çiziminden, inşaatın yapılması, evlerin 
satışı ve satış sonrası servis verilmesine kadar tüm hiz-
metler Ottoman Life tarafından yürütüldü. Bu projede 
satışlar tamamlandı.

Ottoman Life’ın Konak Evleri tamamlanırken, Köksal 
Ailesi üyeleri bu evleri çok sevdi ve de kendilerine de sa-
tın aldılar. Son yıllarda artan torun sayısı ile de Köksal, 
Yaykıran ve Çetin Ailelerini torun, torba, dede, nine, pek 
kalabalık olarak burada görmek mümkün oluyor. Petoil 
Genel Müdürü Ali Ak ve eşi de Konak Evleri sakinlerin-
den. Görünen o ki, yazlıkta da işler devam ediyor. 

Şamdan Plus | 15 Ağustos 2007
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“işadamı prof. dr. güntekin köksal’dan
 başbakan’a açık mektup - ülke bölünüyor” 

(Serpil Yılmaz, Milliyet Gazetesi, 17.02.2008)

Genç cumhuriyetin rahmetle andığımız sanayi öncüle-
rinden Vehbi Koç’un başbakanlara gönderdiği mektup-
ları, Sakıp Sabancı’nın medya önünde iktidarlara yöne-
lik eleştirilerini anımsatır, “ciğerden” gelen bir ses, onu 
sizinle paylaşacağım.

“Başbakan Erdoğan’a açık mektup” yazan Pet Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güntekin Köksal’ın 
sözcükleri yer alacak burada. Mektuba köşemde yer ver-
memdeki en önemli kriter; samimi bir vatandaş olarak 
gördüğüm Köksal’ın adının bugüne kadar hiçbir siyaset-
çiyle birlikte anılmaması ve servetinin kaynağının bil-
giyle donatılmış emek olduğunu bilmem.

Üreten ve düşünen insanların sesi diye okudum mektu-
bu, aynen aktarıyorum:
Ankara, 14 Şubat 2008

Sn. Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Başbakanı
Başbakanlık/Ankara
Başbakan’a açık mektup

Sayın Başbakan,

Ben müsaadenizle önce kısaca kendimi tanıta-
yım. 77 yaşında bir işadamıyım. Devlet bursu ile 
Avrupa’da okudum. Maden ve petrol konularında 
2 master yaptım. Yurda döndükten sonra 10 senesi 
Batman’da olmak üzere 17 sene TPAO’da çalıştım. 

34 senedir de 1974’te kurduğum Pet Holding şir-
ketlerini yönetiyorum. SSCB, Almanya, Rusya, Ka-
zakistan, Azerbaycan ve Yemen’de başarılı yatırım-
lar yaptım. Halen Türkiye, Kuzey Irak ve Yemen’de 
çok değerli sahalarda petrol üretimi yatırımlarım 
var. 

Çeşitli konularda ilklere imza atan, girişken bir 
müteşebbisim. Risk alırım. Memleketimi çok se-
verim. Hiç sigortasız adam çalıştırmam, vergi ka-
çırmam... Çok eski ve köklü bir aileden geliyorum. 
Dedelerim, sadrazam, vezir, asker olarak ülkemize 
hizmet etmiştir. Atatürk ve devrimlerine çok bağ-
lıyım. Atatürk olmasaydı ve bu devrimleri yapma-
saydı bugün bizim dinimiz ve ismimizin de aynı 
kalması imkânı olmadığına inanırım. Kısacası yüz-
de yüz bir Atatürk çocuğuyum.

Allah’a inancım tamdır. Allah’ın dürüst, çalışkan, 
doğru insanların daima yanında olduğuna tec-
rübelerimle de inanırım. Türkiye’den kolay kolay 
vatan haini çıkmaz. Sizin ülkenizi sevdiğinize ve 
kendi stilinizde ülkemizi kalkındırmaya çalıştığını-
za inanıyorum. Zeki, çalışkan ve çok karizmatik bir 
karaktere sahip olduğunuzu da biliyorum. Ancak 
ülkenin bugünkü durumunu üzülerek söyleyeyim 
ki hiç iyi görmüyorum. Hemen sinirlendiğinizi, 
kızdığınızı ve söylendiğinizi görüyorum. Medya-
ya sinirli, sert, kırıcı beyanatlar veriyorsunuz. Bir 
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başbakanın her dakika sinirlenmeye hakkı yoktur. 
Ülke bölünüyor... Biz ve onlar diyorsunuz. Bu ne 
demek? Tarihimizde hiçbir başbakan halka böyle 
hitap etmemiştir. Kendinize hâkim olun!

Senelerce üniversitelerde hocalık yaptım. Konfe-
ranslar verdim. Hâlâ da üniversitelerde konferans-
lar veririm. Babanız yaşındayım. Hocayım... Bu 
yüzden hiçbir işadamının yapamadığı bu ikazları 
yapmaya hakkım var. 

Küçük bir vakfımızda her sene 25-30 üniversite ço-
cuğuna burs veririz. 

Sayın Başbakan!
Müsaadenizle size birtakım tavsiyelerde bulunuyo-
rum: 
Bugün çok güçlüsünüz. Ya yarın? Allah bilir!!! 
İnsanlar kendilerini en güçlü hissettikleri zaman-
larda en büyük hataları yaparlar. Tarihte bu husus 
defaatla sabittir. Ancak şu atasözünü hiç unutma-
yın!

“Böbürlenme padişahım, senden büyük Allah var”
“Keskin sirke küpüne zarar verir!” Sinirlerini-
ze hâkim olun! Bağırıp çağırıp kötü konuşma-
yın. İnsan kalbi sırça gibidir. Kırdığınızda tamiri 
imkânsızdır. Çok ağır konuşuyorsunuz. Aydınlara, 
medyaya, yargıya, üniversitelere değer verin, görü-
şün, fikirlerini alın! Onlar da bu memleketin ço-
cukları!!! Onların fikirleri, görüşleri, bilgileri, tav-
siyeleri etrafınızdaki çok kişiden daha değerli 
olabilir. Her güçlü kişinin etrafının “evet efendim-
ciler”, “dalkavuklar” tarafından sarılmış olduğunu 
bilmeniz lazım. 

Milliyet Gazetesi |17 Şubat 2008
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Etrafınızdakilerin çoğunluğu her şeyi size soru-
yorlar. Her şeyi hiç kimse bilemeyeceği gibi siz de 
bilemezsiniz. Bilmediklerinizi açıkça söyleyin. Her 
hususta fikir beyan etmeyin, danışın, öğrenin. 
Monolog yapıyorsunuz. Diyalog yapmaya çalışın! 
Hayvanlar koklaşarak, insanlar konuşarak anla-
şırlar. Sadece sizin gibi düşünenleri işlerin başına 
getirmeyin! Bugün birçok kamu müessesemizin işi 
bilmeyenler tarafından yönetildiğini görüyorum. 
Kadrolaşmayın! Sadece sempatizanlarınızı veya 
öyle görünenleri kadrolara yerleştirmeyin. “Hayır! 
Yapmıyorum!” demeyin. Ben Ankara’da yaşıyorum. 
Duyuyor, kontrol ediyor ve görüyorum. Kapasite-
siz, bilgisiz insanlar önce memlekete, sonra size 
zarar verir.

Diktatörleşmeyin! Milletvekillerinize dahi beyanat 
vermeyi yasaklamayın! Medyayla, aydınlarla, yar-
gıyla, askerle, üniversitelerle inatlaşmayın. 
Sadece türban serbestliğini Anayasa’mızda değiş-
tirmek dahi AB’ye girmemize büyük bir engel ola-
caktır.

Laikliğe, sizin tabiriniz ile ciğerden inanın, güve-
nin. Laiklik dini özgürlüklerin değişmez kanunu-
dur.

Bir hadis-i şerif diyor ki: “Cenab-ı Hak sevdiği yöne-
ticilerin yanına açık sözlü danışmanlar nasip eder, 
sevmediklerine de dalkavuklar musallat eder.”
Sıkça bahsettiğiniz büyük Türk düşünürü Edebali 
Hazretleri’nin öğütlerini bir kez daha okumanızı, 
içtenlikle tavsiye ediyorum. 
Saygılarımla...

Prof. Dr. H. Güntekin Köksal 
Pet Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı”

Yukarıda ki mektup Köksal tarafından 14.02.2008 tari-
hinde yazıldı. Gazeteci ve köşe yazarı Serpil Yılmaz tara-
fından 17.02.2008 tarihinde köşesinde yayınladı. İşte bu 
mektup tüm Türkiye’de ve dünyada internet aracılığıyla 
dalga dalga büyüyerek yayıldı. 

Köksal’a yazdığı mektuptan ötürü binlerce teşekkür ve 
destek mesajı geldi. İlk gelen mesajları kitap haline ge-
tirildi ve ciltlendi. Köksal’ın bu mektubu çok büyük bir 
fenomen oldu ve Köksal özellikle bu mektubu ile dünya-
nın farklı bölgelerinde yaşayan Türkler arasında tanınır 
oldu. 
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pet holding; petma ile tekrar 
mermer sektöründe...

Pet Holding, 1990’lı yıllarda Pet-Mer Firması ile Mermer 
ruhsatları almış, ancak daha sonra bu ruhsatlarda iste-
diği verimi yakalayamış ve sahaları ile Pet-Mer’i kapat-
mıştı. 

Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan mermer ocağı’ni işlet-
meye açmak için Petma Mermer, Doğaltaş, Madencilik 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2010 yılında tekrar ku-
ruldu. Turhal’da bulunan mermer ocağından çıkarılan 
“Turnalit” bloklar adını yörenin antik adından almakta-
dır. 

Mermer bloklar dünyanın pek çok farklı bölgesine ih-
raç edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. Petma’yı di-
ğer firmalardan farklılaştırarak pazara sokmak isteyen 
Zeynep Köksal Yaykıran, çıkartılan ihracat bloklarını ilk 
olarak heykeltraş Gülden Bicil’e gönderdi ve sanatçının 
elinde “ruh” kazanmasını istedi. 

Ortaya “Organik” adlı eser çıktı. Bicil, yarattığı ‘Organik’ 
için “Doğada ki zıtlıkların birbirini var etme sebebini bu 
heykel ile anlatıyorum” demiştir.
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Zeynep, Mermer sektöründe farklılıklarını, kadın eli-
ni ve en önemlisi doğada soğuk ve sert olan mermerin 
doğru ellerde kazanabileceği zerafeti göstermek ve his-
settirmek istemiştir. Organik halen Pet Holding merkez 
binasında sanat galerisinde yer almaktadır. 

Petma 2013 senesinde satın aldığı Mersin, Mut İlçesi’nde 
bulunan Mermer Ruhsat Sahası’nda da “Petma Bej” adı-
nı verdiği açık bej renkli, homojen, proje taşı niteliğinde 
mermer blok üretmekte ve ihraç etmektedir. 

Natura Dergisi |2012Organik, Gülden BİCİL |2011
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hayatta farklı bir sayfa daha: 
dede köksal
Ayşe ve Serdar’ın ilk çocukları Ege ve Kaya 16.10.2009 
yılında, Londra’da dünyaya geldiler. İkizlerin doğumuna 
Köksal, Pınar, Zeynep ve Serdar’ın annesi ve babası Neşe 
ve Dr. İlker Çetin beraber gittiler.  Köksal o seyahatte İlker 

Bey’e “Doktor, gencecik delikanlı gidiyoruz, dede 
olup döneceğiz bu Londra’dan. Olacak iş değil!” 
diyecek ve iki dünür birlikte kahkaha atacaklardı. 
Nitekim Köksal gelecek senelerde önce süper dede, sonra 
hiper dede olacak, 2014 yılına gelindiğinde ise toplamda 
8 torun sahibi olacaktı. Pet Holding için artık gelecek 
jenerasyonlar hazırlanıyor. 

pet holding gelecek projeler ve 
gelecek jenerasyonlar

Her ikimiz de Pet Holding ve bağlı 
şirketlerinde uzun yıllardır çalışıyoruz. 
Hatta doğduğumuz günden beri, gerek aile 

sohbetlerinde, gerek akşam yemeklerinde, gerekse 
yaz tatillerimizde hayatlarımızda hep şirket vardı. 
Farklı şirketlerde farklı görevler alıyoruz. Bizler 2. 
Jenerasyon temsilcisi olarak firmamızın özellikle 
“Kurumsallaşması” adına pek çok çalışma yaptık 
ve bu çalışmaları geliştirerek devam ettirmeyi 
istiyoruz.
Petrolcü olarak çok büyük başarılarımız oldu. 
Petrolü iyi biliyoruz. Bu sektörde adı geçen, sayılan 
bir grubuz. 
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İşimizi iyi yapıyoruz ve iyi yapmayı biliyoruz. Bu 
nedenlerle Petrol Arama ve Üretimi, Saha Servis 
sektörlerinde büyüyerek devam edeceğimize 
inanıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin petrolü, “mermer” 
madenciliğinde de büyüyerek devam ederek, bu 
sektörün en büyük ihracatçılardan biri olmayı 
hedeflemekteyiz. 

Türkiye’nin pek çok köşesine dağılmış arsa 
portföyümüzü de, Avrupa’da çeşitli bölgeler ile 
zenginleştireceğiz. 

Köksal Eğitim Vakfı’nı geliştirerek devam ettirmek, 
ayrıca Köksal Sanat Vakfı ve Köksal Spor Vakıfları 
kurmak istiyoruz. 

Abla kardeş çok uyumlu çalışıyor ve birbirimizi 
tamamlıyoruz. Şirketimizin profesyonel kadrosu 
çok kuvvetli. İşini en iyi şekilde yapan ve daha 
da önemlisi Pet Ailesi’nin bir parçası olan 
yöneticilerimiz var. Firmamızı hep beraber 
sahipleniyoruz. Bu nedenle şirketimizin geleceğine 
ümitle bakıyoruz.

Biz Pet Holding’i çocuklarımız ve Türkiye’mize 
bırakacağımız bir emanet olarak görüyoruz.

Turkishtime |Mayıs 2013

Ayşe KÖKSAL ÇETİN ve Zeynep KÖKSAL YAYKIRAN
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geleceğe güvenle bakıyoruz
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köksal eğitim vakfı – kev

Kendisi de devlet bursuyla okuyan Köksal:

“Ben memur çocuğuyum. İstanbul Teknik Üniversi-
tesi İnşaat Fakültesi sınavlarını kazandım, ancak 
okurken hayatımı idame etmemi sağlayacak pa-
rayı 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 başa-
rılı bir öğrenciydim. Burada ikinci sınıfa geçerken 
bir arkadaşımın yerine sınava girdim, yakalandım. 
Doğal olarak her ikimiz de okuldan atıldık. Ben de 
İTÜ’nün sınavına tekrar girdim ve kazandım. 

Bu defa tüm akrabalarıma eşime, dostuma mek-
tup yazdım. Bana eğitimim süresince biraz yardım 
edebilir misiniz, size daha sonra ödemek isterim 
dedim. Nurlar içinde uyusun sadece teyzemin kızı, 
Süreyya Ablamın Kocası, Nurettin Madran Ağa-
bey bana cevap verdi ve destekleyeceğini söyledi. 

Devlet memuru olmasına rağmen, tüm zengin ak-
rabalarımın yanında bana destek veren tek kişi 
oldu. O da yıllarca Tarım Bakanlığı’nda Genel Mü-
dür olarak çalıştı. O bursu da almama gerek ol-
madı, nitekim 1953 senesinde İTÜ’de ikinci sınıfta 
okurken bir arkadaşım, devletin sınav ile Avrupa’da 
okuma bursu açtığını söyledi. 

Sınav 3 gün sonra idi. Sınava girmek için belgeleri 
hazırladık, sınav salonuna girdiğmde içeride bine 
yakın kişinin olduğunu gördüm. Sadece 7 kişi ala-
caklardı. Nitekim sınavı kazananlardan biri ben 
oldum ve böylece Avusturya’ya gitme imkânı yaka-
ladım. İşte bu olay, ileride mutlaka imkânları kısıt-
lı olan öğrencileri okutmam için bana vesile oldu” 
diye anlattı. 

Köksal Eğitim Vakfı, 23.11.1992 tarihinde, başarılı olup 
imkanları kısıtlı olan öğrencilere burs vermek suretiyle 
eğitimlerini tamamlamada katkıda bulunmak amacıyla 
Pet Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. H. Güntekin 
KÖKSAL tarafından kurulmuştur. Vakfın Başkanlığını 
Pınar Köksal yürütmektedir. 

Vakfın Kurucular Kurulunu Köksal Ailesi oluşturmuş, 
Yönetim Kurulunda ise Prof Dr. Hikmet Sami TÜRK 
bizzat gönüllü olarak görev almak suretiyle vakfın 
hukuki ve idari işleyişinin temellerini oluşturarak büyük 
destek sağlamıştır. Köksal Eğitim Vakfı kuruluşundan 
bu yana yüzlerce öğrenciye burs vermiş ve karşılıksız 
kitap yardımında bulunmuştur. Ayrıca birçok öğrenciye 
de sosyal yardım yapmıştır. Ükemizde eğitim ögretim 
seferberliğine bir nebze katkıda bulunmak maksadıyla 
kurulan Köksal Eğitim Vakfı, 19. yılına girmiş 
bulunmaktadır.

“Burslu öğrencilerimizin çalışma hayatına 
başladıktan sonra yaptıkları geri ödemelerle 
vakıf bünyesinde bir başka öğrencinin 

eğitimine destek vererek aynı huzuru ve mutluluğu 
duyduklarına gönülden inanıyorum.” 

Pınar KÖKSAL, KEV Başkanı
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Vakıf Pet Holding’in katkıları ve mezun olan öğrencilerin 
geri ödemeleri ile idame ettirilmektedir. Hedef, Vakfı 
daha da büyüterek daha çok gence öğrenim imkanı 

sağlamaktır.

pet holding eğitim, kültür ve 
sanat aktiviteleri

Pet Holding, kurulduğu günden bu yana eğitime, 
sanata, kültüre ve spora destek vermiştir. Pet Holding 
sadece ticari değil, sosyal bir kurum olmuş, kazandığını 
topluma geri kazandırmak adına pek çok farklı sosyal 
aktiviteyi desteklemiştir. 

Çeşitli ses, enstrüman, fotoğraf, bale, tiyatro, opera, 
klasik müzik sanatçıları, orkestralar, korolar, ressam, 
heykeltraşlar, sporcular ve başarılı gençlere durmadan, 
büyük bir mutluluk ile destek vermeye, özellikle çalıştığı 
bölgelerde, çok çeşitli eğitim, sanat, kültür ve spor 
aktivitelerine sponsor olmaya, ev sahipliği yapmaya 
devam edecektir.   

sosyal, kültürel ve spor 
alanlarında olunan destek ve 
sponsorluklar
Yıllar içerisinde destek olunan bazı organizayonlar aşa-
ğıdaki gibidir;

Şirketlerimiz ve Köksal Ailesi; 

Türkiye’nin değişik bölgelerinde, değişik şehirlerde (İz-
mir, Salihli, Yalova, Samsun, Trabzon, Ankara, İstanbul 
vs... gibi ), değişik yıllarda Amatör Türk Sanat Müziği 
korolarına konser programları için destek vermiştir.

Gerek Türk Müziği, gerek Opera profesyonel sanatçıları-
nın yurt dışında eğitimi, yurt içinde ve dışında verdikleri 
konser programlarına destek vermiştir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Veteriner Fakül-
tesi, Selçuk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi gibi Üniver-
sitelerde; Antalya Türk Müziği Günlerine, profesyonel 
sanatçıların birçok konser etkinliklerine sponsor olmuş-
tur.
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Özge-Der, Lions Klüpleri, Türk Japon Vakfı, Yardım Se-
venler Derneği, Kadın ve Gençlik Platformu gibi Sivil 
Toplum Kuruluşlarına, değişik mekanlarda, değişik ta-
rihlerde veya Pet Holding Salonlarında, derneklere gelir 
kazandırmak amacıyla konser programlarına, sergi açı-
lışlarına, sponsor olmuştur. Yine bu Sivil Toplum Kuru-
luşlarının Büyükelçiliklerde verdikleri konser program-
larının organizasyonu yapmış, sponsor olmuştur

2004 - 2005 Yılları arasında bir yıl süreyle TRT 2 
de yayınlanan “Konser Salonlarından” Programına 
sponsorluk desteği vermiştir. 

2004 Yılında TRT’nin organize ettiği Alaturka Beste 
Yarışmasında Jüri Üyesi olan Pınar Köksal bu görevden 
elde ettiği geliri bir Yarışmacı Bestekâr Üniversite 
Hocasına imkânı kısıtlı talebelerine iletmek üzere 
takdim etmiştir.

26 Şubat 2004 tarihinde Pınar Köksal ilk kişisel fotoğraf 
sergisi ”Doğanın Coşkusu”nu ve 25 Mayıs 2010 yılında ise 
Doğanın Coşkusu-2 adlı kişisel sergilerini,  KEV (Köksal 
Eğitim Vakfı) yararına Pet Holding sergi salonunda 
açmıştır. 
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Olgunlaşma Enstitüsü’nün “Öğretmenler Günü” 
vesilesiyle okulda üretilen parçaların, nakışların, 
“Motiflerdeki Renkler” adıyla Pet Holding Sergi 
Salonunda sergilenmesine önayak olmuş destek 
vermiştir.

Uluslararası Petrol Kongresi, Petrol ve Gaz Seminerlerine 
yurt içi ve yurt dışında değişik tarihlerde, çeşitli ülkelerde 
ve Türkiye’desponsorluk desteği vermiş, ayrıca çok özel 
konser programları organize etmiştir.

Engelliler Spor Kulübü, Kuzey Irak’ta Kemal Salem 
Spor Klübü gibi spor kulüplerine demirbaş eşya, spor 
malzemesi, spor giyim eşyaları konusunda destek 
vermiştir. 

Bazı engelli gençlerimize bisiklet alımı, diğer 
ihtiyaçlarının karşılanmasında destek vermekte ayrıca 
maddî olarak da yardım etmektedir.

Keçiören Çocuk Eğitim Evi, Sincan Çocuk ve Kadın 
Ceza Evlerindeki Hükümlülere Eğitim Giderlerinin 
karşılanması dışında, Kuaför Salonu için gerekli 

malzemeler, çeşitli ihtiyaçları, spor aletleri, eşofman, 
ayakkabı gibi tüm spor için gerekli eşyaların alınması 
ve günlük giyim eşyalarının alınmasında uzun yıllardan 
beri destek vermektedir. 

Çeşitli Üniversitelerde farklı zamanlarda derece ile 
mezun olan öğrencilere mezuniyet sponsorluğu 
vermektedir.
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Değişik Tiyatro Gösterilerinin öğrencilere ve halka açık 
olarak oyunlarını sergilemesi için destek vermiştir.

Fotoğraf Sanatçısı Recep Peker Tanıtkan’a Pet Holding 
Sergi Salonunda 1999 - 2014 Yılları arasında 4 defa sergi 
açma fırsatı ve desteği vermiştir.

Köksal Eğitim Vakfı yararına yapılan “Gönül Akın Resim 
Sergisi”ne (2009) destek vermiştir. Satışlardan elde 
edilen gelir Köksal Eğitim Vakfı’na bağışlanmıştır. 

Azerbaycan’da değişik sanat etkinlikleri ve sergi 
açılışlarına destek vermiştir.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserlerine her 
yıl destek vermektedir. 

Geçmiş yıllarda Sevda Cenap And Vakfı Konser 
Programlarına destek olmuştur.
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Nisan 2010 tarihinde Bodrum Turgutreis’te “Prof. Dr. Güntekin Köksal Çocuk Parkı” yaptırmıştır. 

2013 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi sanat 
etkinlikleri “ODTÜ Sanat 14” Projesine Ana Sponsor 
olmuştur.

Çağsav’a Klasik Müzik CD yapımında destek olmuştur.

Geçmiş Yıllarda Keçiören Eğitim Evinden çocuklar 14 
Şubat’ta şirketimize getirilip, kalpli pastalar ve kalpli 
hediyelerle Sevgililer Günü kutlanmış ve TRT Sanatçısı 
Faruk Demir çocuklara konser vermiş, hep birlikte 
danslar edip herkes marifetlerini sergilemiş, çok güzel 
ve sıcak bir atmosferde Sevgililer Günü Kutlamaları 
yapılmıştır.

Ayrıca Pet Holding’de her sene geleneksel olarak “8 
Mart Dünya Kadınlar Gününde” Pınar Köksal şirket 
kadınlarıyla birlikte dışarda yemeğe gidip o günü 
kutlamaktadırlar, “14 Şubat Sevgililer Gününde” ise 
Güntekin Köksal şirket kadınlarına gül hediye ederek o 
günlerini kutlamaktadır.

Şirket çalışanlarının doğum günleri her ay o ay içerisinde 
doğanların olmak üzere birlikte kutlanmakta, yeni yıl 
ve bayramlar özel partiler yapılarak kutlanmakta ve bu 
kutlamalar her yıl geleneksel olarak yapılmaktadır.
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Bütün bu etkinliklerin yanısıra Pet Holding çok 
özel ve güzel konserlere de ev sahipliği yapmıştır.

1- Duyguların Coşkusu Konseri: 16 Aralık 2003, Ankara-  
Türkiye’de ilk defa Pınar Köksal’ın Besteleri Bujor Hoinic 
tarafından çok sesli müziğe uyarlandı Devlet Opera ve 
Balesi Sanatçıları Leyla Çolakoğlu, Hakan Aysev ve Deva 
Çolakoğlu tarafından Şef Bujor Hoinic yönetiminde 
Devlet Opera ve Orkestrası eşliğinde seslendirildi.

2- Devlet Operası ve balesi sanatçıları, Gürçil Çeliktaş 
tarafından yönetilen Müzikal Fantezi’de Pınar Köksal 
Bestelerini seslendirdiler. Ankara, 2004-2005

3- Duygu Pınarı Konseri: Dolmahbahçe Sarayının 150. 
Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarında Pınar Köksal 
Enstrümantal Besteleri Göksel Baktagir ve Arkadaşları 
ve Hakan Aysev tarafından seslendirildi. İstanbul, Mayıs 
2006
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4- Aşk Senfonisi Konseri: 29 Eylül 2010, Erbil, Göksel 
Baktagir, Hakan Aysev, Umut Akyürek

5-Aşk Senfonisi Konseri: Antalya TÜRK Müziği Günleri, 
Nisan 2011 

6- Aşk Senfonisi Konseri: Gaziantep Üniversitesi, Mayıs 
2012

Mayıs 2014 - Temmuz 2014 tarihleri arasında Cer 
Modern’de düzenlenecek olan Picasso Sergisine, Pet 
Holding 40. Yıl Kültür ve Sanat Aktiviteleri kapsamında 
“Ana Sponsor” olacaktır. 
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