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Pet Holding_ petrolbulmak için Afrika-da
MEHMETKARA

2002 yılından bu yana Kuzey
Irak'ta petrol sahaları geliştiren
Pet Holding, burada kazandığı
tecrübeyi, Afrika ve Kafkasya böl-
gelerine de taşıyacak. Halen 7 ye-
ni proje üzerindeçalışan Pet Hol-
ding Yönetimi, bunların özellikle
4 tanesinde işi alacağına inanıyor.

Türkiye'de petrol arama, arsa
(özellikle sanayi tesisleri için) ge-
liştirme ve mermer alanındaki fa-
aliyetleriyle bilinen Pet Holding,
kuruluşunun 40'ıncı yılını kutlu-
yar. Pet Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Güntekin Köksal, yıldö-'
nümü etkinlikleri çerçevesinde
Holding merkezinde bir grup ga-
zeteciye açıklamalarda bulundu.

Petrol 300 yıl
daha etkili olur
Dünyadaki askeri ve siyasi karı-
şıklıkların bir numaralı sebebinin
petrol ve enerji olduğunu belirten
Güntekin Köksal şunları söyledi:

"Dünyadaki petrolün varlığı ve
etkisi 300 sene daha devam eder.
Türkiye, Sovyetler Birliği dağıl-
dığında beni dinleseydi -ki o za-
man Türki cumhuriyetler gözü-
müzün içine bakıyordu- Türkiye
büyük petrol sahalarının sahibi
olacaktı. Ancak biz hiç oralı olma-
dık. Böylece fırsatlar kaçtı. Irak,
Suudi Arabistan'dan daha yüksek
birpetrol rezervine sahip. Türkiye
Kuzey Irak'taki fırsatları da kul-
lanmayı çok iyi beceremedi."

Pet Holding olarak petrol sek-
törünün sadece arama kısmına

odaklandıklarını belirten Günte-
kin Köksal, üretim, taşıma ve satış
yapmadıklarını vurguladı. Köksal.
çalıştıkları sahalarda petrolü bu-
lup, hisselerini işletmecilere dev-
rederek çekildiklerini kaydeden
Köksal, bu çerçevede 2002 yılın-
dan beri Kuzey Irak'ta çalıştıkları-
nı hatırlattı.

7 yeni projesi daha var
4'ünü alacak gibi ...
.Güntekin Köksal. "Halen Kuzey
Irak'ta Chia Surk sahasında ara-
ma çalışmalarımız sürüyor. Açı-
lan iki kuyuda da petrol ve gaz bu-
lundu. Çok fizibıl ve ticari anlam-
da kaliteli petrol çıktı. 2D ve 3D
sismik çalışmaları tamamlandı.
Geliştirme çalışmalarının sonuna

. gelindiği için, satış çalışmalarına
başladık" dedi.

Yeni projelerin de hep gündem-

yürüten Türk işadamlarının,
devletin desteğini yeterince
arkasında hissetmediğini ifade
eden Güntekin Köksal. son
yıllarda bu durumun değişmeye
başladığını anlattı. Örneğin Kuzey
Irak'ta bir Amerikan şirketi yatırım
yapacaksa, ABD'li diplomatların bu
yatırımlar için şirket yöneticilerinin'
de önünde koştuğu nu kaydeden
Güntekin Köksal. son yıllarda
Türk diplomatlarının benzeri
yöndeki desteklerini yanlarında
hissettiklerini vurguladı.

'K.lrak'ta sahalara hava parası vermedik'
Bağdat ve Erbil'deki iyi ilişkileri
sayesinde Kuzey Irak'taki petrol
arama sahalarına hava parası
vermediklerini anlatan Pet Holding
YK Başkanı Güntekin Köksa], "Bu
sayede arama çalışmalarına daha
rahat yatırım yapabildile Örneğin
Chia Surk sahasına 35 milyon
dolarlık yatırım yaptık. 2002
yılından bu yana bulunduğumuz
Kuzey Irak'tabugüne kadar ,
yaptığımız toplamyatırım tutarı ,
100 milyondolara ulaştı" dedi.
Eskiden yurtdışında faaliyet

lerinde olduğunu aktaran Gün-
tekin Köksal, "Kuzey Irak dışın-
da, Uganda, Mozambik, Angola ve
Azerbaycan'da petrol arama ko-
nusundaprojelere bakıyoruz. Ha-
len takibini yaptığımız 7 adet pro-
je var. Özellikle 4'ünde işi alacağız
gibi gözüküyor" diye konuştu.

Pet Holding, 2005'te Yemen'de
bir saha geliştirmiş, buradaki pa-
yını bundan dört yıl kadar önce 35
milyon dolar karşılığında devret-
mişti. Pet Holding, iki buçuk yıl
kadar önce de,'Kuzey Irak'taki Bi-
na Bawi sahasında bulunan yüzde
25'lik ortaklık hissesini 175 mil-
yon dolara satarak bu sahadan da
çekilmişti.

Güntekin Köksal, yurtdışı pet-
rol arama operasyonlarında ka-
zandıkları paraları Türkiye'ye
aktardıklarırıı, 2013 yılında ge-
tirdikleri 200 milyon dolar para

sayesinde Pet Holding'in vergi re-
kortmenleri arasında yer aldığı-
nı vurguladı. Köksal. "Bu tutarda-
ki net getiriyi ihracatla sağlamaya
çalışırsanız, sektörüne göre değiş-
mekle birlikte yaklaşık 2 milyar
dolarlık bir ihracat gerçekleştir-
miş olmanız gerekir" dedi.

'Teşvik ve kredi
kullanmıyoruz'
Faaliyetlerinin petrol arama,
mermer ve arsa geliştirme yatı-
rımlarında yoğunlaştığını belir-
ten Köksal. en büyük iş alanları-
nın petrol arama olduğunu vur-

, guladı. Şimdiye kadar devletten
yardım ve teşvik almadıklarim,
bugüne dek sadece iki kez kredi
kullandıklarını anlatan Köksal.
finansal ihtiyaçlar ortaya çıktı-
ğında arsa varlıklarını değerlen-
dirdiklerini belirtti.


