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Adını daha çok petrol arama ve üretimi
konularında duyduğumuz Pet Holding. 20 i i
yılında Tokat. Turhal'da işletmeye açtığı Petma
Mermer Ocağı ile. blok mermer üretimine
başladı. 1974 yılında kurulan Pet Holding. petrol
ve doğalgaz arama ve üretimi. inşaat. gayrimenkul .
ve proje geliştirme. arsa geliştirme. turizm ve
madencilik konularında. bünyesinde barındırdığı
şirketler aracılığıyla faaliyet görsteren. çok uluslu

ve çok ortaklı bir yapıyla. gerekyurt içi. gerekse
yurt dışında çalışan. köklü. Ankara merkezli bir
kurum. Pet Holding Yönetim Kurulu BaşkanıProf.
Dr. Güntekin Köksal. 2009 yılında kendilerine
gelenyeni bir iş dalı olan mermer üreticiliği
fırsatını değerlendirdiklerini ve Tokat'ın Turhal
ilçesinde bulunan Petma mermer ocağını 20 iO
senesindeyapılan detaylı mühendislik etüd
araştırmaları sonucunda işletmeye açtıklarını
belirtiyor.
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Pet Holding. comrnonly known for its petroleum
exploration and production activities. began block
marble production in 20 i i through Petma Ltd.
in its own ouarıy in Turhal region. Tokat city,

Turkey. Pet Holding was founded in Ankara in
1974. It is an entrenched company with
multinational and multipartnership operations in
Turkeyand abroad. Pet Companies are active in
the fields of oll and natural gas exploration and
production. construction. real estate and project
development. land development. tourism and
mining. Prof. Güntekin Köksal. Chairman of Pet

Holding. says they decided to take the
opportunlty of marble production that was
brought to them in 2009 as a new line of
business. Following the geological. and
geophysical studies. Petma began operations in
its new ouarry in Turhal. Tokat. Turkey.



Pet Holding ve şirketlerinin madencilik konusunda

uzun yıllar işletme tecrübesi olduğunu belirten

Köksal. Türkiye'de mermercilik sektörünün

gelecekte çok daha fazla büyüyeceğini ve dünya

mermer üreticileri pazarında Türkıye'nin orta

vadede dünya lideri olacağını öngördüğünü ifade

ediyor.

Mermer için Türkiye'nin petrolü dendiğini

hatırlatan Köksal, bu sektörde emin ve hızlı

adımlarla büyürneyi hedeflediklerinin altını çiziyor.

Sektöre çok yeni giren Petma mermer ocağı yıllık

SOOOm3kapasite ile yurt dışından ilk taleplerini

almaya başlamış. Adını Tokat'ın Turhal bölgesinin

antik ismi olan "Turnallt''den alan Petma

mermeri,"Turnalit Bej" ve "Tumalit Mercan"

olarak adlandmlrmş. Petma Mermer, Doğal Taş

ve Madencilik Şirketi'nin Genel Müdürü Zeynep

Köksal Yaykıran ise taşlarının homojen, bej

hamurlu, sağlam bir proje taşı olduğunu

vurguluyor. 2012 kışında 3. kaderneyi

düzenleyeceklerini belirten Yaykıran, bu

kademede artık istedikleri yüksek verimlilikle

çalışacaklarını söylüyor. '5

Pet Holding ve şirketlerinin madencilik konusunda

Köksal adds Pet Holding and its group of

companies have significant experience in mining.

He foresees that the marble industry and trade in

Turkey will further grow in the future. In the

mid-term, Turkey will become the world leader in

the international marble production and

manufacturing market.

According to Köksal. 'rnarble' is Turkey's

'petroleum', and as Petma, they seek a rapid and

secure pace of growth in this valuable market. .

The Petma Quarıy with its SOOOm]annual

production capacity began exporting recently.

Named after the region's antioue name, the

company's 'Turnalit' blocks are c1assifiedas

'Turnalit Belge' and 'Turnalit Coral'. Zeynep

Köksal Yaykıran. General Manager of Petma

Marble, Natural Stone and Mining Company,

emphasizes that their stones are homogeneous,

beige colored and solid project stones. Yaykıran

says they will start production at the third !evei

and reach the arıticlpated high efficiency rates in

2012.

19


