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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.   
 

 
 



 
Yorumlayan: Lale Ataman 

25.Mayıs.2010 akşamı,Pınar Köksal'ın Objektifinden sergisinde bulmaktan onur duydum,bu güzel 
sergi ve kokteyl için teşekkür ederim,Pınar Hanım ve Güntekin Beye bu nezih topluluğu bir araya 

getirdikleri,sanata gösterdikleri özel ilgi için çok teşekkür ederim,emeği geçen herkezin 
ellerine,yüreğine sağlık,iyi günler ,iyi çalışmalar 

Lale Ataman  / 31.05.2010 - 00:00  
 

Yorumlayan: Recep Peker TANITKAN 
MERHABA PINAR HANIM, SİZİ ÖNCE KUTLUYORUM. ÇOK MUHTEŞEM BİR SERGİYDİ. 
GELEN HERKES FOTOĞRAFLARINIZDAN BÜYÜLEND İ. FOTOĞRAFLAR KARŞISINDA 
SÖYLEYECEK SÖZ DAHİ BULAMADILAR. BU BEN İ ÇOK MUTLU ETTİ. ÇOK KİŞİ DE 

BUNLAR TABLO GİBİ DİYEREK HAYRETLERİNİ DİLE GETİRDİLER. SİZ BESTELERİNİZ 
GİBİ FOTOĞRAFÇILIĞINIZI DA DAHA İKİNCİ SERGİNİZDE İSPATLADINIZ. BU BİR 

YETENEK MESELESİDİR. BU IŞIĞI GÖREBİLME,HİSSEDEBİLMEDİR. ÇEKTİĞİNİZ TÜM 
FOTOĞRAFLARDA BU IŞIĞI TÜM DAVETL İLER HİSSEDEBİLDİ. NE MUTLU SİZE. SİZ BU 

IŞIĞI BU KADAR BÜYÜK B İR DAVETLİ KİTLESİNE HİSSETTİREBİLDİNİZ. SİZ BENİM 
GÖZÜMDE ARTIK ÇIRAK , KALFA DEĞİL BİR FOTOĞRAF USTASISINIZ. ÇÜNKÜ 

SERGİDE ARKADAŞLARIM , DOSTLARIM BANA SENİ ÇOKTAN GEÇMİŞ DEDİLER. YİNE 
NE MUTLU BANA . ÇOK ÇOK SEVİNDİM , DUYGULANDIM. BEN ZATEN HERKESİN 

BÖYLE DEMESİNİ İSTİYORDUM. BUNDAN BÖYLE DAHA DA GÜZEL OLACAK . NİCE 
BÜYÜK ÖDÜLLERE.BANA VERDİĞİNİZ O GÜZEL PLAKETİ EN GÜZEL KÖŞEMDE 
SONSUZA KADAR SAKLAYACAĞIM. SİZE FOTOĞRAFÇILIK YOLUNDA SONSUZ 

BAŞARILAR DİLERİM. SEVGİLERİMLE... 
Recep Peker TANITKAN  /  31.05.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Monad Balkan 

Bir insanın koltuğuna iki karpuz sığar mı? Sığıyor işte; Pınar Köksal’da ben diyeyim on siz deyin 
onbeş karpuz sığıyor. Karpuzları şöyle bir saymaya çalışayım: Mesleği eczacı; PET Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı; DP Genel idare Kurulu Üyesi ve Sanat Komisyonu Başkanı; KEV (Köksal 

Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı; besteci (TRT repertuarındaki eser sayısına göre 1600’lü 
yıllardan günümüze gelmiş 250 kadın besteci arasında ilk üçe giriyor); icracı (lavta çalıyor;74 tanesi 

TRT repertuarında 115’un üzerinde bestesi var; ülkemizde ilk kez besteleri çok sesli müziğe uyarlanan 
besteci; Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu Opera Kabare müzikal fantezisinde eserleri 

seslendirilmiş; İçimdeki Duygular ve Duygu Pınarı adlı albümleri çıkmış; Aşk Senfonisi adlı albümü 
de çıkmak üzere…); ve fotoğraf sanatçısı… Unuttuğum varsa; yani artık bilmiyorum… PET Holding 

Galerisi açılışları her zaman çok kalabalık ve seçkin davetliler huzurunda oluyor. Sanatçılar, 
politikacılar, işadamları, özel dostlar… Ankara yaza burada ‘merhaba’ dedi gibi geldi bana. Rakik bir 
ruha sahip olan sanatçı ruhunu fotoğraflarına aynen aksettirmiş. Yaz ve kış manzaraları, baharda açan 
çiçekler, ince ve zarifleştirilmi ş hayvanlar, Bodrum’dan köşeler, renk, renk, renk… Sanki Vivaldi’nin 
‘dört mevsim’ ine daldım gidiyorum. Bu rüyadan uyanmaktan korkmuyorum lakin bu fotoğraflardan 
ayrılışın ıstırabı zor ! Pınar Köksal özenle ve büyük bir zevkle çerçeveletip sunduğu fotoğraflarının 

satışından elde edilecek geliri KEV’e bağışlıyor. KEV, başarılı olup imkanları kısıtlı olan öğrencilere 
burs vermek suretiyle eğitimlerini tamamlamada katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş. Bugüne kadar 

da yüzlerce öğrenciye burs vermiş, kitap ve sosyal yardımda bulunmuş. Pınar Köksal’a yazın 
Bodrum’da görüşmek ümidiyle veda ediyorum. Filistin caddesi ışıklar içerisinde; insanı çeken bir 

tarafı var; gittikçe de güzelleşiyor, gelişiyor. . Park ettiğim arabamın yerinin nerede olduğunu 
hatırlamaya çalışarak çiseleyen yağmur altında yürüyorum.  

Monad Balkan  /  31.05.2010 - 00:00  
 

Yorumlayan: M. Ş. Sancakoglu 
SEVGİLİ PINAR HANIMCIM, HEPSİ BİRBİRİNDEN HARİKA RESİMLER.  

TEBRİKLER, SEVGİLER.M.  
Ş. Sancakoglu /  31.05.2010 - 00:00  

 



Yorumlayan: Ugur Akıncı 
Pinar Hanim, ne kadar inanilmaz bir insansiniz! Lutfen izin verin de size olan hayranligimi kisaca 

boyle ifade edeyim. Basarili iskadini, ressam ve kolleksiyoncu, Turk Muzigi bestekari ve sanatcisi, iki 
adet apaydinlik ve basarili evlat yetistirmis bir anne... derken simdi de bu olaganustu fotograf sergisi... 
Bu kadar isi 24 saate nasil sigdiriyorsunuz inanilmaz... Gerci su anda sadece o muhtesem gunes batisi 
fotografini gorebildim Internet'den ama o tek fotograf bile yetiyor fotograflarinizin guzelligi hakkinda 

iyi bir fikir vermek icin... Sizi yurekten tebrik ediyorum. Bu hayatta yasarken insanin Allah vergisi 
butun yeteneklerini degerlendirmesi ve dunyamizi bir nebze bile olsa daha da guzellestirmek icin 

elinden geleni ardina koymamasi icin sizden daha iyi bir rol modeli olamaz herhalde, hem gencler hem 
de bizim icin. Insallah Temmuz'da Ankara'ya gelince serginizi gezmek firsatimiz olur. Size, sayin 

esinize ve tum ailenize saygi ve sevgiler. 
Ugur Akinci, Ph.D.Sr. Technical CommunicatorHoneywell International  

31.05.2010 - 00:00  
 

Yorumlayan: Münire Aksaray 
Sevgili Pınar Hanım,Bu eşsiz güzellikteki paylaşım için teşekkür ediyorum. Büyük bir onurla haberi 
okuyup objektifinizden yansıyanları izledim. Fondaki müzikde harikaydı.Bu arada heyecanla yeni 

albümünüzü beklemekteyiz.Sağlıklı güzel günlereSevgiler 
Münire Aksaray /  29.05.2010 - 00:00  

 
Yorumlayan: Miyaser Gülşen 

Yetenek ve azmin ürünü bu güzellikler, başarılar... Sevgili Pınar Hanıma çok yakışıyor..Tebrikler 
sunuyorum sevgi ve saygılarımla birlikte..  

Miyaser Gülşen / 28.05.2010 - 00:00  
 

Yorumlayan: bünyamin balamir 
Değer yargılarının değiştiği,duyarlılıkların kaybolmaya başladığı bir dünya da, aile olarak bu değerleri 

korumanıza saygı duyuyorum..sevgiyle...  
B.B.  /  27.05.2010 - 00:00  

 


