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Güntekin Köksal
Afrika'da petrol arıyor
Petrol sektöründe 40 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Pet Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Güntekin Köksal, Kuzey Irak'taki ilk Türk petrol
yatırımcılarından. Bugün ise yeni bir hedefe kilitlenmiş bulunuyor. Kuzey
Irak'da artık Türkler'e yeni iş kalmadığını belirten Köksal, "Yönünıüzü
Mrika'ya çevirdik" diyor.

Prof. Dr. Güntekin Köksal, petrol fa-
kiri olmasına karşın tam anlamıyla
bir petrol havzasının ortasında bulu-
nan Türkiye'nin bu alandaki duayen
isimlerinden. Alaylı geçmişinin yanı
sıra bu işin mekteplilerinden de aynı
zamanda. İstanbul Teknik Üniversi-
tesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği'ni bi-
tirdikten sonra Avusturya'da maden
mühendisliği, ve petrol yüksek mü-
hendisliği okuyan Köksal, Türki-
ye'ye döndükten sonra TPAO'nun
kuruluş yılbirında görev yaptı.
TPAO'dan ayrılıp 1974 yılında kendi
şirketinin temellerini atan Köl}:sal,
Pet Holding'in 1990'dan sonra fark-
lı alanlarda faaliyet gösteren bir hol-
dinge dönüştürdü.

Ancak belli işlere odaklanmak
gerektiğini düşünüp zaman içinde
küçülmeye gitti. Bugün 50 kişilik bir
kadroya sahip olan Pet Holding bün-
yesinde sekiz şirket var. Holdingin
en güçlü ayağı ise petrol. Öyle ki ge-
lirlerinin yüzde 90'1buradan geliyor.
Onun dışında maden, gayrimenkul,
turizm alanlarında faaliyet gösteren
Köksal ile petrol faaliyetlerinden ge-
lecek planlarına kadar pek çok ko-
nuyu konuştuk ...

Bugün hangi alanlarda faaliyet
gösteriyorsunuz?

Yumurtaları aynı sepete koyma-
dım ve yatırımları hep ayrı zamanlar-
da devreye aldim. Bunun faydasını

çok gördüm işimde. En büyük işimiz
petrol. Burada faaliyet gösteren şir-
ketimiz ise Petoil. Gelirlerimizin yüz-
de 90'1petrolden geliyor.

Maden sektöründe de varız. Mer-
mer ocaklarımız var Turhal ve Mer-
sin Mut'ta. Uzun zaman barit üzerine
çalıştık. Barit petrokülükte sık kulla-
nılan bir madde. Giresun'da barit çı-
kardık. 20 yıl bu işten iyi paralar ka-
zandık. 2000 yılına kadar baritten 60
milyon dolar kazandık. Maden işimi-
zi daha da geliştireceğiz. Krom işine
girmeyi ve yeni ma den sahaları al-
mayıplanlıyoruz. Gayrimenkulde de
varız ama daha çok arsa bölümünde
ağırlığımiz var.

Nerelerde arsalarınız var?
İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum,

Datça, İZmit, Yalova gibi şehirlerde
arsalarırnız var. Bu bizim garantimiz.
Çünkü şirket olarak tüm kriz dönem-
lerinden arsa varlıklarımızı satarak
kuıtulduk. Tek kuruş kredi kullanma
gereği duymadan, kimseye borçlan-
madan çıktık bu zor günlerden.

Arsa varlığınız ne kadar? .
Toplam bin 500 dönüm arsamız

var. Bunların rakamsal değeri yakla-
şık 50 milyon dolar. Arsalarırnızın
yüzde 40 - 50'si İstanbul civarında.
Şu dönemde gündemde olan İzmit
Körfez Geçiş Projesi ile birlikte arsa-
larımız daha da değer kazandı.

15 yıl kadar önce çok zor bir dö-

nemeçten geçiyordunuz, neler oldu
o zamanlar?

Evet, birçok zorluk atlattık, Me-
sela 2001 yılında Sibirya'da arkada-
şımla yürüttüğümüz bir proje vardı.
Onda böyle bir durum yaşadık. Al-
manya'da büyük inşaatlara imza atar-
ken orada da işler yolunda gitmedi.
O dönem 25 milyon dolarım battı di-
yebilirim. Ayrıca 1990- 2003 yılları
arasında Azerbaycan'da da petrol işi
yaptık ama para kazanamadık.

Şirketin ayağa kalkması ne za-
man oldu?

Sibirya yatırımım hüsranla bitti
ama ben yine de saldırdım. Şansım
da vardı. Çünkü beklemediğim ka-
zançlarım olmuştu ve artıya geçmiş-
tim yine. Nasıl mı? 1992 - 1994 yılla-
rında iki arkadaşımla ortak Kazakis-
tan'da petrol sahası almıştık. Bir süre
yürüttük ama ortaklarım elverişsiz
koşullar nedeniyle tüm hisselerini 2.5
milyon dolara sattılar. Ben ise yüzde
50 hissemin yüzde 5'ini bırakıp kala-
nını sattım. Bir süre sorıra bıraktığım
2 milyon dolarlık hissem değer ka-
zandı ve bana 22 milyon dolar olarak
geri döndü. Ama asıl ayağa kalkışı-
mız Kuzey Irak ile oldu.

Kuzey Irak'a girme serüveniniz
nasıloldu?

Genel Enerji'den Mehmet Sepil
2002'de projeye ortak olmam için ba-
na geldi. Ben de 3-4 ay kadar derin
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bir araştırma yaptım. Tüm tarafları,
bütün bakanlıkları gezdim, fizibilite
yaptım, O sırada Sepil, vakit kaybet-
rnek istemediğini söyleyerek Meh-
met Emin Karamehmet ile ortak ol-
du. Ama ben bundan sonra Kuzey
Irak işinin peşini bırakmadım.

O dönem askeriyenin de çok
desteğini gördüm. Bizi Talabani ile
bir araya getirdiler. Taq taq bölgesi
Genel Enerji'ye verilmişti. Onun dı-
şındaki geniş bir saha da bize verildi.
Nerdeyse bütün Kürdistan Yurtse-
verler Birliği CKYB)bölgesini almış-
tık 2002'de. Hiç para ödemeden hem
de. Petrol işindeki tecrübem, devle-
timizin desteği ve bize duyulan gü-
ven bunda etkili oldu.

Hala o kadar geniş bölge sizin
mi?

Bir müddet sonra o bölgedeki
petrol sahalarına çok fazla talep olun-
ca, bize verdikleri sahanın çok büyük

olduğunu anlayıp geri adım atıp sa-
hamızı küçülttüler. Elimizde Shakal
bölgesi kaldı. Orası da verimli çıkma-
dı. 2006'da bize Kürdistan Demokrat
Partisi CKDP)bölgesinden de Bina Ba-
wi diye bir saha verdiler. Orası verim-
li çıktı. Daha sonra Irak'ta iki yönetim
birleşti ve bir petrol bakanı geldi.
2007'den beri petrol işine o bakıyor.

Bununla birlikte bizim oradaki
kanmızın bir bölümü karşılığında bi-
ze Pulkhana ve Chia Surkh adında iki
saha daha verildi. Karın önerrili bir
bölümünü onlar alıyor. !lerleyen dö-
nemde Bina Bawi'deki hisselerimizi
175 milyon dolara Genel Enerji'ye
sattık. ıki tarafın da memnun olduğu

.ticari bir alışveriş oldu. Şu anda Ku-
zey Irak'ta sadece Chia Surkh bölge-
sinde projemiz var.

Chia Surkh bölgesinde Genel
Enerji ile ortaklığınız olduğunu bili-
yoruz ...

Evet, şu anda Genel Enerji ile bu
sahada ortağız. Yüzde 20 hissemiz
var yüzde 60 Genel Enerji'nin ..Daha
o sahanın kapasitesini tam olarak bil-
miyoruz. Ama ilk kuyuyu açtık. nk
kuyudan günlük 12 bin ve 3 bin 200
varillik test ettik. Yani bir kuyudan
Türkiye'nin petrol üretiminin 3'te bi-
ri kadar petrol çıkıyor.

Şimdi ikinci kuyuyu açıyoruz 3
kilometre öteye. Oradan çıkanla bir-
likte işin boyutu netleşecek. Bundan
sonra her 500 metrede bir kuyu aça-
biliriz. 30 kilometrelik bir alan diye-
lim oraya 120 kuyu sığar. Her kuyu
aynı verimlilikte olmaz tabi. Ama bu
sahadan günde 100 - 200 bin varil
üretebilecek bir kapasite öngörüyo-
ruz. Tabii bu rakama ulaşmamız dört
beş yılı bulur.

ii yıldır Kuzey lrak'tasmız. Bu-
güne kadar oraya ne kadarlık yatı-
rım yaptınız?
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Yaklaşık 100 milyon dolarlık ya-
tırım yaptık. Bundan sonraki projele-

. rimizin yatırım tutarı da 100 milyon
doları bulacak. Öte yandan son bir
yıl içinde Türkiye'ye Irak'tan ve Ye-
men'den 220 milyon dolar getirdik.
Bu da yaklaşık 4 milyar dolarlık ihra-
cata eşdeğer demektir. İhracatta en
fazla yüzde 5 kazanırsınız, onun, da

.(

çoğu dışarıdan gelmektedir.
Irak dışında petrol aradığınız

başka bir yer var mı?
Son dönemlerde Kuzey Afrika'ya

yöneldim. Umman, Yemen'e yönelik
projelerimiz de var. Uganda'da da sa-
ha almaya çalışıyoruz. 2013'ün sonu-
na doğru bu netleşecek. 2014'te var-
lıklarımızı bugünkünün 5 katına Çı-
karacağız.

Önümüzdeki üç yılda petrol baş-
ta olmak üzere 200 milyon dolarlık
yatırım planlıyoruz. Şu anda yedi
petrol projesi yürütüyoruz. Bunun
dördünü 20ı4'te gerçekleştirmeyi
planlıyoruz. Şimdiden rakam ver-

mem zor ama yıllar içinde 100 mil-
yon dolarlar mertebesinde olacağını
söyleyebilirim.

Türkiye, Kuzey Irak'taki petrol
yatırımı için geç mi kaldı?

Evet, artık orada Türk yatırımcılar
için pek fırsat kalmadı. Yabancılar er-
ken davrandı. Her bölge paylaşıldı.
Şu anda yabancılar Irak'taki petrol
pastasının büyük kısmını alıyor. Bi-
zim dışımızda Türkler'den. 7 sahası
olan Genel Enerji ki o da artık yarı
Türk yarı İngiliz. Ayrıca Doğan Gru-

bu ve Çalık Grubu da faaliyet yürü-
tüyor.

Türkiye'de petrol işi yapmıyor
musunuz?

Kuzey Irak'ta açtığınız arama ku-
yularında petrole rastlama şansınız
yüzde 70'in üzerinde, Türkiye'de ise
bu oran yüzde 10. Biz terörün tır-
mandığı dönemlerde Türkiye'de Adı-
yaman taraflarında petrol aramıştık
ama hem verimsiz hem de güvensiz
olması nedeniyle vazgeçtik. Çalışma-
larımızı yurt dışına yoğunlaştırdık.

Bir kuyu açmanın maliyeti 60-70 milyon dolar
Türkiye'de Türkiye Petrolleri var ama Türkiye'de kolay bulunacak petrol
olmadığını ve bu konuda 25 yıldır siyasileri uyardığını söyleyen Güntekin Köksal,
şöyle diyor:

"Türk yetkililere hep Yemen'e, Kazakistan'a gidilmesi gerektiğini belirttim.
Özel sektörden arkadaşlara da teklif götürdüm. Ama onlar 'Bir kuyu ne kadara
açılır, verimsiz çıkarsa para batar mı?' sorusunu sordular hep ve riske
giremediler. O zaman bir kuyu açılması LA milyon doları buluyordu bunu göze
alamadılar. Bugün ise bir kuyu için 60 - 70 milyon dolar gidiyor. Bu nedenlerle
ne hükümeti ne de özel sektörü yönlendiremedim bu sektöre."
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