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ÜHENDIsLIK ÖGRENCI-

siyken çok önemsemeden
bir burs basvurusu yapti.
Hayal kurmadi. Ama sans-
liydi. Avusturya'da yüksek

egitim sansi kazanmis bir grup ögrenci-
nin adinin bulundugu listede kendi ismi
de vardi. Ama Avrupa bambaska bir se-
beple ilgisini çekiyordu. Güzel kizlari var-
di Avrupa'nin...

Eglenceli zamanlar geçirmek için git-
tigi Viyana' da iki mühendislik diplomasi
almayi da ihmal etmedi. Egitiminin fi-
nansörü olan Türkiye Petrolleri Anonim
Ortakligi'nin (TPAO) görev çagrisina uy-
du, Türkiye'ye döndü. Viyana uçagindan
iner inmez kendisini Batman'a götürecek
otobüse atladi. Kizlar Avrupa' da kalmisti.

Genç bir petrol ve maden uzmani ola-
rak Türkiye'nin petrol denilince akla ge-
len tek merkezi olan Batman'a inen Gün-

tekin Köksal ilk günlerini "sudan çikmis
balik gibiydim" sözleriyle aniyor...

Simdilerde degisik sektörlere yayilmis
sekiz sirketi ile faaliyette olan Pet Holding
Yönetim Kurulu Baskani Güntekin Kök-
sal, çalismalarina Kuzey Irak'ta iddiali he-
deflerle devam ediyor. Tüm zamanlarin
en önemli petrol sahalarindan biri olan
"Kerkük'ü aratmaz" dedigi Kifri bölge-
sindeki Pulkana sahasi basta olmak üzere

üç sahadaçalismalar yürüten Köksal, Ku-
zey Irak petrollerinden milyarlar kazan-
ma planlari yapiyor.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birligi'nde (SSCB) yaptigi çalismalarin ar-
dindan adi "Kizil Milyarder"e çikan Gün-
tekin Köksal, bugün 74 yasinda. Ama Ar-
navut Çerkez karisimi oldugunu söyledigi
kani fikir fikir. Tavirlari y~sini unutturu-
yor. Hop oturup hop kalkiyor. Yarim as-
ra yaklasan is hayatini konusmaya niyetli-
yiz ama o söze Kuzey Irak'tan giriyor.
Çünkü çok öfkeli. Öfkesini de açik açik
söylüyor KöksaL. Oldukça ilginç döne-
meçleri bulunan süreçleri olsa da sonun-
da Kuzey Irak'taki emeklerinin karsiligini
alacagina inanci tam.

Güntekin Köksal'in Kuzey Irak mesa-
isi Saddam'in son dönemlerinde basliyor.
Ankara ziyaretinde Türk firmalariyla ça-
lismak istedigini söyleyen dönemin Kür-
distan Yurtseverler Birligi Baskani Celal
Talabani'ye tavsiye edilen ilk sirket Pet
Oil oluyor. Bir süre arastirma yaptiktan
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sonra konuyla ilgili kararini vermek niye-
tinde olan Köksal, teklifin üzerinden sa-

dece iki ay geçmisken söz konusu sahayi
Çukurova Grubu sirketlerinden Genel
Enerji'ye kaptmyor. Aracilarin kendisine
haksizlik ettigine inanan Köksal, bu gelis-
me üzerine destek arayisina yöneliyor ve
solugu oldukça ilginç bir kapida aliyor.
Köksal'in destek istedigi adres Genelkur-
may Baskanligi. Türkiye'nin hassas konu-
larindan biri olan Kuzey Irak'taki bu il-
ginç gelismeleri dikkate alan
Genelkurmay, Güntekin Köksal'a destek
vermek için harekete geçiyor. Talabani
Arikara'ya davet ediliyor. Yapilan görüs-
melerden sonra 2003 yilinda imzalanan

anlasmayla Talabani bölge ~
petrol sahalarinin yüzde -
60'ina yakin bir bölümünde
çalismalar yapmak üzere Kök-
sal ile el sikisiyor. Bu gergin
kosusturma sirasinda oldukça
ciddi bir hayati tehlike atlati-
yor. Kerkük'te sirketinin pet-
rol arama çalismalarina neza-

ret etmek için Kuzey Irak'ta
bulunan Güntekin KöksaL,

burada mide kanamasi geçiri-
YOLÜç gün Süleymaniye'de
askeri hastanede pesmergele-
rin sagladigi kanla hayatta kalan KöksaL,
yine Genelkurmay'in devreye girmesiyle
ABD'ye ait bir helikopterle Türkiye'ye ge-
tiriliyoL

Köksal'in siradan bir detay gibi anlat-
tiklari çok ilginç. Görüsmeler Genelkur-
may'in hangi kademesinde gerçeklestiril-
misti? Köksal, bu destegi istemeye nasil
karar vermisti? Pes pese siraladigimiz so-
rulari sakince yanitliyor KöksaL, "O za-
man korgeneral Köksal Karabay ve bir alt
kademe de görevli tümgeneral Sadik Er-
can pasalarla görüstüm. Bir de hala faal
oldugu için ismini veremeyecegim bir ge-
neral daha vardi temas ettigimiz. Karabay
Pasa Genelkurmay Harekat Dairesi bas-
kani. Diger isimler de harekat dairesinde
görevli. Herkes çok inaniyordu bu ise.
Çürikü bir memleketi topla tüfekle ele ge-
çirmenin zamani geçti. Ekonomik ve tica-
ri olarak isbirligini gelistirerek kazanirsi-
niz memleketi. Köksal Pasa ve digerleri
çok aydin, akilli insanlardi." Güntekin
Köksal'in adini verdigi pasalarin arasin-
daki en ilginç isim ise Köksal Karabay.
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Karabay, Kuzey Irak'in Süleymaniye ken-
tinde yasanan "çuval skandali"nin ardin-
dan istifa edip ordudan ayrilan bir isim.

Petoil'in zaman içerisinde anlasmala-
rini revize ettigini, Amerikali Prime adli
sirketle güç birligi yaptigini söyleyen Kök-
sal' in simdilerde tek sikintisi zemin etü-
dünde kullanilan Log cihazina dair. Ge-
nelkurmay, Disisleri ve Enerji Bakanligi
gibi kurumlarin 'olur'uyla bölgede faali-
yet yürütmeye gayret ettigini söyleyen
Köksal, eskiden mensubu oldugu TPAO' -
nun "isine tas koymasi"na takildigini ifa-
de ediyor. Konuyla ilgili bütün detaylari
çözdüklerini söyleyen Köksal, TPAO'nun
güvenlik gerekçesiylekendilerine bu ciha-

zi kiralamaya yanasmadigini söylüyor.
Oldukça iddiali oldugu Kuzey Irak'ta-

ki projeleri nasil sonuçlanir sorusunun
cevabi, Köksal'in 46 yillik is hayatinda
gizli biraz da. ITÜ' de zamanin popüler
branslarindan biri olan insaat egitimini
bir çirpida gerisinde birakip solugu AVliS-
turya'nin Leoben Üniversitesi'nde alan
Köksal, 1959'da egitimini aldigi petrolle
ugrasmaya basliyor. Viyana'dan Bat-
man'a gelen Köksal 7-8 yil 'deliler gibi'
çalistigini, hayatindan oldukça hosnut ol-
dugunu söylüyor. 1967'ye gelindiginde
ise Korkut Özal'in TPAO'ya genel müdür
olmasiyla yeni bir dönem basliyor, Kök-
sal için. Kendisini "Atatürk çocugu" ola-
rak tanimlayan Köksal "Takunyali" dedi-
gi Özal' in idareciliginde huzursuz günler
yasadigini söylüyor. Büyük kavgalarin,
yasandigi dönemin ardindan "arkamiza
teneke baglandi sangir sungur mecburen
geldik Arikara'ya" diyen Köksal, "kizak"ta
geçirdigi günlerinde kisisel gelisime yö-
nelmis:

"Ne kadar seminer varsa; finans, islet-

me hepsini takip etmeye basladim. Ame-
rika' da Londra' da bildigim bütün semi-
ner ve konferansiara gitmeye, kendimi
gelistirmeye basladim. Iki yil böyle geçti.
Sonra tekrar göreve aldilar ve 1970 yilin-
da kururnda makine ikmal dairesi baska-
ni oldum. Korkut Özal gitmisti ve kavga-
miz bitmisti."

Yeni görevinde de dört yil çalisan
Köksal, 1974 yilinda kendi isini yapmak
üzere kurumdan ayrilma karari aliyor. Bu
karar, Köksal'in hayatini bastan basa de-
gistiren önemli tercililerinden biridir. Ku-
rumun tazminat olarak verdigi 192 bin
500 lirayi cebine koyan KöksaL,bu dö-
nemde tanistigi esiyle parasinin yaklasik

"J 100 binini harcayarak evleni-
"ii!!yor. Kalan paranin 60 bin li-

rasiyla da Ankara'nin Mit-
hatpasa semtinde lüks bir
ofis tutuyor. Köksal'in ilk gi-
risimi olan Pet Ticaret büro-
'su, kelimenin tam anlamiyla
"ne is olursa" yapiyor. Sigor-
tacilik, makine ithalati gibi
isler yapan Köksal, 1980 yi-
linda tutkusu olan maden

isine yatirim yapmaya yöne-
liyor. Giresun'un Dereli ilçe-
sinde satin alinan Baryum

Sülfat madenini üretmeye baslayan Kök-
sal, sondaj sanayiinde kullanilan bu ma-
denin kendisine devamli ve saglam bir ge-
lir getirdigini söylüyor. Pek çok girisimine
sermaye olan madeni 2002 yilina kadar
islettiklerini söyleyen Köksal, bu isten 50
milyon dolarin üzerinde bir para kazan-
digini söylüYQr.

Madencilikten gelen kazançla kurulan
sirketlerin sayisi zaman içinde 24'ü bulu-
YOLPet Holding çatisinda birlestirilen
sirketler, mühendislik, madencilik, insaat,
gayrimenkul ticareti, turizm, petrol ara-
ma, üretim ve pazarlama gibi degisik
alanlara yayiliyor. Milyonlarca dolarlik ci-
rolara ulasan Pet Holding sirketleri, Sibir-
ya'dan Balkanlara, Avrupa'ya ve dünya-
nin çesitli merkezlerine yayiliyor. Köksal
ise bu durumu "üzerimizde günes batmi-
yordu" sözleriyle anlatiyor. Köksal, dün-
yanin degisik noktalarina yayilan sirketle-
rinin yönetimi, kontrolü ile ilgili sikintilar
yasamaya baslayinca kimilerini kapatip,
kimilerini birlestirerek holding bünyesin-
deki sirket sayisin sekize indirdiklerini



GüntekinKöksal,Kürttopraklanndakipetrolüretim
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söylüyor.Yogun kosusturmasinin orta-

sindaODTÜ'de akademik kariyeri için

çalismalar da yürüten KöksaL, zaman

içindeprofesör oluyor ve ayni üniversite-

dedersler veriyor.

"Pet Holding SSCB'ye mümessillik,

müsavirlik,mühendislik hizmetleri ile gi-
renilk özel Türk sirketi olarak basta Ali-

agaRafinerisi Tevsii, Bandirma Hidrojen

PeroksitTesisleri, Mersin Sodyumbikro-

matTesisi olmak üzere birçok petrokim-

yavekimya projelerinin gerçeklestirilme-
sindesöz sahibi olmus ve bu sektörlerin

ülkemizdeki gelismesine öncülük etmis

gerçekbir SSCB uzmanidir" diyen Gün-

L

tekin KöksaL, is için tercih ettigi cografya-

. dankendisine miras kalan "Kizil Milyar-

i der"lakabininilk kez gazeteci Zeynep
, Gögüstarafindan kullanildigini söylüyor.

Güntekin Kök-

sal,hikayesini anla-

tirkensözü yeniden

Özalsoyadina geti-

riyor.Bu kez andi-

~IsimTurgut Özal. Sözlerinde ise sitem

yerinesükran var. "Allah rahmet eylesin.

Olabildigincepozitif, iyi niyetli, zeki bir

insandi"dedigi Turgut Özal, Güntekin

Köksal'inis hayatindaki önemli isimler-

denbiri. Basbakanligi döneminde uçagi-

naisadamlarini doldurup bölgesel isbirli-

~amaciylaülke ülke gezinen Özal ile bir
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Azerbaycan gezisi sirasinda planlarini
paylasma olanagi buluyor. Köksal, Azer-
baycan' daki petrol sahalariyla ilgilendigi-
ni ögrenen Özal'in çok heyecanlandigmi,
özel kalem müdürünü çagirtarak notlar
aldirdigini ve hemen ertesi gün konuyu
Azeri yetkililerle paylasarak anlasmanin
sag1anmasinda önemli katlularda bulun-
dugunu söylüyor:

"Azerbaycan gezimizin ikinci günü,
Azerbaycan'in milli gazetesinde 'Pet Hol-
ding ile Azneft sahalarin isletilmesi konu-
sunda anlasti' diye haberler yaptirdI. Bu
arada kimseden de çekinmiyor. 'Bu ise
yardim ediyorum. Ne derler?' diye bir
derdi de yok.Yurda döndügümüzde de
konunun bizim resmi gazetede yayinlan-
masina ön ayak oldu. Yani bizim proje
birden bire devletler arasi bir protokole

dönüstü."
Uçakta ayaküstü anlatarak Özal'in

destegini kazandigi projesini zaman için-
de gelistiren Köksal, 14 yil is yaptigi Azer-
baycan'da 700 civarinda petrol kuyusu
çalistirdiklarini ve Türkiye'ye önemli gir-
diler sag1adiklarinl söylüyor.

Köksal'in petrol arama ve üretim ça-

lismalari için bulundugu ikinci önemli
adres ise Yemen. Avustralyali ve Yemenli
sirketlerle ortaklik anlasmalari imzalayan
KöksaL,2006'nin sonunda bölgede petrol
aramaya baslayacak. Yemen' deki sahadan
da umutlu olan Köksal, olusturulan kon-
sorsiyumun Yemen hükümetine vergi
vermeyeceklerini 'royalty' denilen 'devlet
hakki' ödemesiyle çalismalarin yürütüle-
cegini söylüyor.

Gençliginde tenis, kayak yüzme basta
olinak üzere pek çok spor dali ile aktif ilgi-
lenen Güntekin Köksal, rahatsizliginin ar-
dindan ilgisini siki taraftari oldugu Gala-
tasaray'in televizyondaki maç yayinlarina
yöneltmis. Sabah, Hürriyet ve Vatan gaze-
telerini satir satir okudugunu söyleyen
Köksal, Asaf Savas Akad'in ekonomi tes-
pitlerini ilgiyle izliyor. Kurulus islemlerini
bitirdikten sonra esi Pinar Köksal'a ema-

net ettigi Köksal Egitim Vakfi'nin çalisma-
larina da gözlemcilik yapmaya gayret edi-
yor. Büyük kizi Ayse'yi evlendirdikten
sonra grubun telekomünikasyon sirketi
Pet Softel'in basina getiren Köksal'in yeni
mesaisi ise küçük kizi Zeynep' i is hayatina
hazirlamak... Ingiltere'de girisimci islet-
mecilik egitimi alan Zeynep su aralar,
Güntekin Köksal'in pesinden ayrilmiyor.
Köksal ise genç bir hanimin arkadasligin-
dan hosnut oldugunu saklamiyor. F
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