
Daha ilk kuyudan fışkırdı
Devler Kuzey Irak'ta petrol ararken iki Türk şirketi Genel Energy ve
Petoil, açtıkları ilk kuyuda petrole ulaştı. Kuyudan Türkiye'nin toplam
üretiminin yüzde 30'una denk gelen 12 bin varil petrol üretilecek

Kuzey Irak'ın enerjide büyükoyuncu olup
elmayacağı ile ilgili siyasi gelişmeler takip
edilirken iki Türk şirketi büyük bir petrol

keşfine imza attı. Dünya petrcl'devlerl Kuzey
Irak'ın çeşitli bölgelerinde petrol aramaya
devam ederken, Genel Energy ve Pero-
il'in sahibi oldugu Chia Surkh saha-
smda açılan ilk kuyudan adeta petrol
fışkırdı. es 10 kuyusundan günlük
II bin 950 veril petrol üretilmesi
mümkünolacak.

Test sonuçlanna göre saha re-
zervinin de oldukça yüksek oldugu
tahmin ediliyor. Genel Energy tera
Kurulu Başkanı Mehmet Sepil, ~
"Irak Kürt Bölgesi'nde en uzun sü-
re faaliyetgösteren şirketler
olarak bu tarihi salıada
petrol. 9 ay gibi kısa
bir sürede ulaş-
mak, böyle bir
başanya imza
atmakgurur
verici" dedi,

Bölgede
bu yıl Genel
Energy'nin
açmayı plan-
ledığı 5 arama
kuyusundan
ilki olan es Lo
kuyusunda ya-
pılan çalışma

lar neticesinde günlük II bin 950 varil petrol
tiretilebileceği, sahada kaliteli petrolün yanısıra
gaz da bulunduğu bildirildi. lrak'ta1902'de
sondaj yapılan ilk kuyu olan Chia Surkh sahası o

günlerdeki teknik yetersizlikler nedeniyle
derine inilernediği için bırakılmıştı.

Mehmet Sepil, bu yönüyle Ker-
kük'ten dahi eski olan kuyuda kaliteli
hafifpetrol ve ayrıca gaz test edildi-
ğini açıkladı.

r~--"~~ır-"2014'te üretim
Genel Energy'niu sahadaki ortağı

Petcil Yönetim Kurulu Başkanı Gün-
tekin Köksal ise "Irak'ın en eski sondaj

.( sahasında bu kadar kaliteli petrol bul-
maıun keyfini yaşıyoruz. İki Türk şir-

keti olarak bunu başarmak
heyecan verici. Sahada hızlı
bir geliştirme programıyla
20l4'de üretime geçilmesi .~i "" """ __ ~~~ ~_""", __ -'-="-'-"'''''
planlanıyor' dedi.

Genel Energy Pk Ku-
zey Irak'ta büyüme poli-
tikaları çerçevesinde
Haziran 20l2'de Chia
Surkh sahasının yüze
+O'uu daha satın alarak
yüzde 60 hisse ile ope-
ratör olmuştu. Sahada
Petoil ve Irak Kürt
Bölgesel Yöneti-
mi'nin yüzde20'şer
hissesi bulunuyor.

20 milyar $'hk
sirkete doğru
, ~ ~k petrol şirketi
KUZEY Irak'ın en b~r~ piyasa değerini
olan Genel Energ~ ar' dolardan,
3p5 yıl iç~~de~;ı:rar seviyesine çıkar-
15-20 mı yar 2011 yılında Londra
mavı h~defhyor'o\an Genel Energy,.
Borsası na kcte e Kuzey Irak bölgesın-
geçen yıl sıkadıe~i\yar dolarlık satın al-
de, yaldaş .'
ma gerçekleştırdı. ,. büyük or-

Genel Energy Pk nı~ e~ehmet
taklan yüzde 43 h~sse:1ehmet 5epil.
E ın Karamehme ve
m . eEO'luğunu da Ostlenen
Şırketın. ! Tony Hayward,
BP'nin eski eEO S~.ld Tom Daniel ve
N,thanial ROlh~l~n\;pıamda yüzde 7
ıuuan ~ethere, irketin yüzde
hıssesı bU\U~uy~r·l~ açık pozisyonda.
SO'lik kısmı ıse na

Afrika'da da
petrol arayacak
GENEL Energy. 2012'de ilk olarak Kuzey Irak'ta yer
alan Chia Surkh arama sahasındaki hissesini 94 mil-
yon dolar karşılı~ında yüzde 20'den yüzde 60'a Çı-

kardı. Geçen Mayıs'ta Bina Bawi sahasının yüzde
23'IOk hissesini 175 milyon dolara A& T petrol firma-
sından satın alan şirket. daha sonra ABD'li Hawler
Energy ile sahanın yüzde 21'ini 240 milyon dolara
satın almak için anlaştı.
Genel Energy, Kuzey Irak'ta yüzde 25 hissesine sa-
hip oldu~u Miran petrol ve gaz sahasının yüzde 26
hissesini daha 156 milyon dolara alarak ve Herrta-
ge şirketine 294 milyon dolar kredi açarak, 20l'de
bölgede 1 milyar dolarlık yatırım yapmış oldu. Ge-
nel Energy'nin Fas'ta da 3 deniz arama bloğu bu-
lunuyor, Şirket. Kasım'da burada petrol aramaya
başlayacak. Semallland ve Malta'da da faaliyetle-
ri bulunan Genel Energy, Hldişt Sahilleri'nde de
arama bloşunun ortağı. Şirket, Afganistan ve
Lübnan'daki offshore projelerle de ilgileniyor.

Güntekin Köksal,
Geritıi Energy'nln
sahadaki ortağı.


