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PET HOLDİNG`den 
BODRUM`a 23 Nisan 

Armağanı 
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...  
KUTLU OLSUN, NİCE... NİCE... NİCE... 
  
Türkiye’nin en köklü Petrol – Madencilik - 
İnşaat- Turizm ve Gayrımenkul gruplarından 
PET HOLDİNG’in  kurucusu ve Yönetim 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güntekin Köksal’ın  adına açılan Çocuk Parkı  Turgutreis’i 
coşturdu. 
  
PET HOLDİNG’in ikinci kuşak temsilcileri Köksal Kardeşler, bir sosyal sorumluluk 
projesine imza attılar. 
  
PET Holding’in emektarları Prof. Dr. Güntekin Köksal  ve Bestekar Pınar Köksal’ın  
kızları Ayşe Köksal Çetin  ve Zeynep Köksal , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı'na  anlam ve renk kattılar. 
  

 
Güntekin-Pınar Köksal ve kızları Ay şe Köksal Çetin, Zeynep Köksal  

  
 
 



 
 
Köksal Kardeşler, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün  armağanı olan 23 
Nisan’ı hem kutladılar hem  bir parkla süslediler hem de o parka babalarının adını 
vererek kök saldılar.  
  
Artık Bodrum-Turgutreis’in Prof. Dr. GÜNTEK İN KÖKSAL Çocuk Parkı  var… 
Gözleri mavi, saçları kumral, bakışları asırlık  olan o park tüm çocuklara armağan 
edildi…  
  
Salıncaklarında ister Turgutreis’in çocukları sallansın isterse Ardahan’ın ya da 
Dünya’nın… Yolu Bodrum-Turgutreis’e düşen herkesin çocuk-genç-yaşlı soluk 
alabileceği ve gönlünce eğlenebileceği Prof. Dr. Güntekin Köksal Çocuk Parkı kutlu-
mutlu ve u ğurlu olsun…  
  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  olarak kutladığımız bugüne, nasıl 
ve nerelerden geldiğimizi düşünürsek günün anlam ve önemini daha iyi anlarız. Bir 
bardak su  bir pınara   dönüşürken, kimler nasıl mücadele etti? Bizler bugünlere o 
pınarlarla geldiysek eğer, bir bardak suyun kıymetini hep bilelim; bilelim ki nice 
pınarlar aksın-ta şsın ülkemize…  
  
İşte, bir su  bir pınar  asaletiyle Ayşe Köksal Çetin ve Zeynep Köksal yatırımlarını 
devam ettirdikleri Bodrum- Turgutreis’te çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda babalarının adını verdikleri “Prof. Dr. Güntekin Köksal Çocuk 
Parkı’nı armağan ettiler.  
  
Bu konuda Turgutreis Belediyesi’yle yapılan işbirliği çerçevesinde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda parkın açılışı yapıldı.  
Ayrıca Pet Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bestekar Pınar Köksal ’ın 
eserlerinin de yer aldığı Hakan Aysev Konseri  bugün 19.30’da, Turgutreis Atatürk 
Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Turgutreis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, 
Turgutreis’e katkılarından dolayı teşekkürlerini Prof. Dr. Güntekin Köksal’a bir plaket 
sunarak belirtti.  
  
Pet Holding Bodrum yarımadasında gayrimenkul ve diğer hizmet alanlarındaki 
yatırımlarına iştiraki olan Ottoman Life şirketi ile devam ediyor.   
... 
  

 
Prof. Dr. Güntekin Köksal adının verildi ği ve açılı şının yapıldı ğı parkın önünde   

  



 
 
 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında adına açılan ÇOCUK PARKI'nın 
onurunu ve sevincini yaşayan Sn. Güntekin Köksal'ı , Köksal Ailesini ve 36. yılını 
süren PET HOLDİNG'i daha yakından tanıyalım, dilerseniz... 
  
 
PROF. DR. GÜNTEKİN KÖKSAL HAKKINDA  
  
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde üniversite eğitimi almaya 
başladı. Üniversite eğitiminin ikinci yılının sonunda devlet tarafından açılan yurtdışı 
üniversite eğitim bursu sınavlarına girdi ve sınavlarda başarlı oldu. Devlet talebesi 
bursuyla okuduğu Avusturya, Leoben Üniversitesi’nde – Leoben Montanistishe 
Hochschule- 2 Fakülte bitirdikten sonra Maden Yüksek Mühendisi ve Petrol Yüksek 
Mühendisi olarak Türkiye’ye 1959 senesinde döndü. 1959 yılında TPAO’da 
çalışmaya başladı. Türkiye Petrollerinin ilk kurucuları arasındadır.  
  
1974 senesinde TPAO’dan ayrılarak ilk şirketini Pet Ticaret Bürosu adı altında kurdu. 
Bu büro bugün PET Holding olarak 36. hizmet ylını sürdürmektedir.  
  
1969- 1976 seneleri arasında ODTÜ’de 7 sene Petrol Fakültesi’nde ders verdi. Çeşitli 
üniversitelerde konferansları halen devam ediyor. 
  
 
 
PET HOLDİNG HAKKINDA  
  
1974 yılından Prof. Dr. Güntekin Köksal tarafından 
kurulmuştur. 1990 senelerinde çok farklı alanlarda 
faaliyet gösteren bir Holding olan PET, 24 şirkete 
ulaşarak dünyanın pek çok farklı bölgesinde -
Colarado-Denver’dan Yakutistan’a kadar- muhtelif 
faaliyetler de çalışmıştır. Boya üretiminden inşaata, 
mümessilikten ticarete, deri fabrikalarından petrol 
arama üretimine, inşaattan gayrimenkule madene 
kadar sayısız işte faaliyet gösterilmiş, çok büyük müteahhitlik projeleri 
tamamlanmıştır.  
  
 
 
PETOIL 
  

2000’li yılların başından itibaren Petrol Arama ve 
Üretimi, Maden İşletmeleri,  Turizm ve Otelcilik, 
Proje Geliştirme ve İnşaat, Gayrimenkul konularına 
odaklanılmıştır. PET Holding halen bu alanlarda 
faaliyet göstermektedir. Ayrıca son bir sene 

içerisinde mermer üretimi ve mermer maden işletmeleri konusunda çalışmalar 
yapmakta, bu sektöre girmek için çeşitli görüşmelerde bulunulmaktadır.  
  
Ana iş sahası petrol arama ve üretimidir. Petrol şirketi Petoil ile, Türkiye, Kazakistan, 
Azerbaycan, Kuzey Irak ve Yemende petrol sahaları alarak 22 seneden beri faaliyet 
göstermektedir. Halen Kuzey Irak’ta 4, Yemen’de 1 sahada çalışmalar devam 
etmektedir. Tüm sahalarda petrol ve gaz keşifleri yapılmıştır. Sahalar büyük ve 
verimli sahalardır.  
  
 
 



 
 
 
OTTOMAN LIFE  
  

Ottoman Life şirketi ise Bodrum’da toplam 57 lüks 
daireden oluşan, lüks bir site inşa etmiş, bu evlerin 
satışı ise 3 yıl içerisinde %90 oranında 
tamamlanmıştır. Konak Evleri, Turgutreis’in en 
güzel eteğinde, marinaya ve adalar ile gün batımı 
manzarasına konumlandırılmış, içerinde yüzem 
havuzu, spor salonu, sauna, restoran, çocuk parkı 
bulunan, Türk, İngiliz, Azeri, İran’lı, Alman, Irak’lı, 
Amerika’lı, ve İrlanda’lı ailelerin bir arada yaşadığı 
çok nezih bir site olmuştur.  

  
GENEL B İLGİLER 
  
Pet Holding çalıştığı alanlarda ilk olmaktan ve riskler almaktan hiç kaçınmayan bir 
gruptur. 
  
Pet Holding, bu yıl 36. yılını dolduruyor. Bir aile şirketi olan Pet Holding’de, Aile 
Şirketi yapısı bozulmadan çağa ayak uydurulmakta ve kurumsallaşma faaliyetleri 
devam etmektedir. Bugün Türkiye’de ve yurt dışında farklı yatırımları olan çok uluslu 
ve de çok ortaklı bir şirket olan PET 36 yıl içerisinde pek çok ilk başarmıştır.  
  

• Eski Sovyetler Birliği'ne mümessillik, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ile 
giren ilk özel Türk şirketi.  

• Sibirya ve Almanya'ya (hem Doğu, hem Batı) giden ilk Türk inşaat şirketi.  
• Azerbaycan'da deri işleme ve deri konfeksiyon fabrikaları, fındık işleme 

fabrikası kuran ilk Türk şirketi.  
• Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Irak ve Yemen'de petrol sahaları ve işletme 

hakkı olan ilk Türk şirketi.  
• Azerbaycan'da dünyadaki ilk petrol şirketi  
• Başta barit olmak üzere maden yatırımları ve kimya tesisleri ile yurda döviz 

girdisi sağlayan yatırımlar gerçekleştirildi. 

KEV (KÖKSAL E ĞİTİM VAKFI) HAKKINDA  

 

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 Yönetim Kurulu Başkanlığını Sn. 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, 2009-2010 eğitim-öğretim dönemine kadar geçen 
süre içinde yüzlerce öğrenciye burs vermiş ve karşılıksız kitap yardımında 
bulunmuştur. Ayrıca birçok öğrenciye de sosyal yardımda bulunmuştur.  
  
Vakıf bünyesinde öğrencilere burs sağlamak amacı ile çeşitli sergi, konser ve 
organizasyonlar düzenlenmektedir.  
  
KÖKSAL EĞİTİM VAKFI İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Filistin Cad. No: 16 G.O.P – 06700 Ankara / Türkiye 
Tel: +90 (312) 446 6767 Fax: +90 (312) 446 9054 
Web adresi: www.kev.org.tr e-posta: info@kev.org.tr 


