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Doğanın Coşkusu-2, Foto ğraf Sergisi 
sanatseverlerle bulu ştu 

 
DOĞANIN COŞKUSU,2. kez sanatseverlerle buluştu...  
 

• Fotoğraf Sanatçısı ve Besteci Pınar Köksal’ın objektifinden yurt içi ve yurt 
dışında çekilmiş çarpıcı fotoğraflar Pet Holding sergi salonunda sergileniyor… 
Serginin geliri Köksal Eğitim Vakfı’na bağışlanacak… 

• Fotoğraf sergisinin açılışına DP Genel Başkanı Cindoruk, eski TBMM Başkanı 
Köksal Toptan, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal ve eşi, eski Adalet 
Bakanı Hikmet Sami Türk, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin,  
HSYK üyesi Ali Suat Ertosun, eski bakanlar, Yaşar Okuyan, Ufuk 
Söylemez, Esat Kıratlıoğlu, Hilmi İşgüzar ve çok sayıda işadamı, bürokrat, 
gazeteci, siyasetçi katıldı.  

 
 
 



KORHABER/ÖZEL 
Duransel DOĞAN-Zülfikar DOĞAN 
  
 
Fotoğraf Sanatçısı ve Besteci Pınar Köksal’ın  yurt içi ve yurt dışında çektiği sanatsal 
ağırlıklı fotoğraflardan oluşan “Do ğanın Coşkusu –II”  fotoğraf sergisi PET Holding 
sergi salonunda sanatseverlerin karşısına çıktı. 
  
PET Holding 36. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri programı kapsamında açılan fotoğraf 
sergisine sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. 11 Haziran’a kadar açık olacak sergiyi 
hafta içi her gün 10.oo-18.00 saatleri arasında ziy aret etmek mümkün. 
 

 

 

Serginin açılışına Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, eski TBMM 
Başkanı ve AKP milletvekili Köksal Toptan, eski devlet bakanlarından Esat 
Kıratlıoğlu, eski Sosyal Güvenlik Bakanlarından Hilmi İşgüzar, eski Adalet Bakanı ve 
DSP MYK üyesi Prof. Hikmet Sami Türk, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa 
Bumin ve eşi ressam Nebahat Bumin, eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Ufuk 
Söylemez, EMT Uluslar arası Yatırım ve Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel 
Erimtan, Aydıner Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydıner ve eşi 
Nirvana Aydıner,   Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kaan Köksal ve eşi Olcay Köksal, 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ali Suat Ertosun  ile çok sayıda 
siyasetçi, bürokrat, işadamı, gazeteci ve sanatseverler katıldı. 



 

Pınar Köksal ve PET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Güntekin Köksal, 
konukları kapıda karşılarken, sergide yer alan fotoğrafların büyük bölümü 
sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açılışın ilk gününde satıldı. 

 



Sergi açılışıyla birlikte verilen kokteyl sırasında konuklar ağırlıkla Türkiye 
siyasetindeki son gelişmeleri tartışırken, bir yandan da ekonomide uluslar arası 
alanda yaşanan son gelişmeler, sergiyi izleyen işadamlarının konuştukları güncel 
konular arasındaydı. 
  
Pınar Köksal’ın yurt içinde ve yurt dışında çektiği sanatsal doğa fotoğraflarından 
oluşan koleksiyon konukların beğenisiyle karşılaşırken, Pet Holding Yönetim Kurulu 
üyesi ve PETMA Genel Müdürü Zeynep Köksal, Pınar Köksal’ın PET Holding 
Bünyesinde şirket faaliyetlerinin yanı sıra kültür, eğitim ve sanat ağırlıklı etkinlikleri de 
yürüttüğünü, bu fotoğraf sergisinin de holdingin 36. Yıl Etkinlikleri kapsamında yer 
aldığını söyledi. 

 

 

PET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Güntekin Köksal da yaptığı konuşmada 
36 yıldan bu yana varlığını sürdüren PET Holding’in kültür, sanat, eğitim alanında da 
yaygın faaliyetlerinin bulunduğunu, özellikle de eğitime büyük önem verdiklerini 
kaydetti. Bu amaçla uzun zamandır faaliyetini sürdüren Köksal Eğitim Vakfı’nın (KEV) 
mühendislik alanında çok sayıda gence lisansüstü eğitim için katkı verdiğini destek 
sağladığını ifade etti. Prof. Güntekin Köksal, sergide yer alan fotoğrafların satışından 
elde edilecek gelirin de Köksal Eğitim Vakfı’na bağışlanacağını dile getirdi. 
  
Fotoğraf Sanatçısı ve Besteci Pınar Köksal da Holding bünyesindeki şirketlerle ilgili 
çalışmaların ve yönetsel görevlerinin yanı sıra kültür, sanat, eğitim alanında da 
etkinliklere özel bir önem ve özen gösterdiklerini ifade ederek, bu serginin 
açılmasında kendilerine destek ve katkı veren gazeteci-fotoğraf sanatçısı Recep 
Tanıtkan’a teşekkür etti.  



 

 

Köksal, Recep Tanıtkan’ın Fotoğraf sanatı alanında Ulusal ve Uluslar arası düzeyde 
çok sayıda birincilik, ikincilik ve yüzlerce de özel ödülün sahibi olduğunu kaydetti. 
Tanıtkan’a Köksal Eğitim Vakfı adına teşekkür plaketi verildi.  
  
Plaketi veren eski TBMM Başkanı ve AKP Milletvekili Köksal Toptan, PET Holding ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Güntekin Köksal’ın yurt içinde ve yurt dışında başta 
petrol ve madencilik olmak üzere, inşaat, turizm alanlarında da çok başarılı 
yatırımlara ve projelere imza attıklarını, çok sayıda istihdam yarattıklarını, Türkiye 
ekonomisine ve ülke refahına ciddi katkılarda bulunduklarını söyledi.     

  
Oldukça neşeli bir atmosferde 
gerçekleşen açılış ve kokteyl 
sırasında, 
eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu 
her zamanki gibi beyaz giysileri ve 
özenle taranmış saçlarıyla dikkat 
çekti. 
  
PET Holding çalışanları da, 
eşleriyle birlikte, 36 yıldan bu yana 
saygınlığını koruyarak varlığını 
sürdüren ve büyüyen bir kuruluşun 
mensubu olmanın gururunu 
yaşadılar.   
 


