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Kuzey Irakla petrol arama
faaliyetinde bulunan Genel Enerji

e;Petoil ortaklığı, Chia surkh
~asıIl4abÜyÜR bir rezerv
ulduğunu açıkladı, Bölgede
önümüzdeki yıldan itibaren üretime
geçilmesi planlanırken kaliteli gazın
da bulunduğuna dikkat çekidi.

!.i{' ,uzey Irak'ı eneıjide dedi. Yapılan açıldamaya'i ,<;l~Y;oyuncu yapmaya,.\ ~örı;.,llö,l~ecjebu yılGenel, ,.
= :lij.zla götüren bjr a,dnp ,,"~*nergy'nin açmayıplanladığı
~,"da Genel Energy ve Petoil.~;jf(:\~i~;'Şarwnilikuyusundan ilki plgrı
m ortaldığından geldi. ' :' es 10 kuyusunda yapılan
• Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren çalışmalar neticesinde günlük
i, ild Türk Şirketi Genel Energy ve yaldaşık11.950varil petrol
i Petoil, Irak'ın kuzeyindeki Chia üretilebileceği, sahada kaliteli
Y Surldı sahasında büyük petrolün yanısıra gaz da
5 bir petrol keşfine imza attı, bulunduğu ifade edildi.
~ Ilk test sonuçlarına göre saha
R rezervinin oldukça yüksek DERiNE iNiLMEMişTi
i olduğu tahmin ediliyor. Irak'ta 1902yılında sondaj
ij yapılan ilk kuyuolma özelliğini
, GAZ DA BULUNDU taşıyan GhiaSurldı sahası o

Genel Energy İcraKurulu günlerdeki teknik yetersizlilder
Başkanı Mehmet Sepil, 'IrakKürt nedeniyle derine inilemediği
Bölgesi'nde en uzun süre faaliyet ' .içinbırakılmıştı. Buyönüyle
gösteren şirketler olarak bu tarihi Kerkük'ten dahi eski olan kuyuda
sahada böyle bir başanya kısa bir, kaliteli hafif petrol ve aynca gaz
sürede imza atmak gurur verici' test edildiğini açıldayan Genel

Energy İcraKurulu Başkanı
Mehmet Sepil, 'IrakKürt
Bölgesinde en uzun süre
faaliyet gösteren şirketler
olaralebu tarihi salıada
böyle bir başanya dokuz
ay gibikısa bir sürede imza
atmak gurur verici' diyerek
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.

...J KAliTELi ARAMA
;::; Genel Energy'nin
••• sahadaki ortağı Petoil,ı.:.. YönetimKurulu BaşkanıW Güntekin Köksalise konuyla
L,;,. ilgiliyaptığı açıldamada

"Irak'ınen eski sondaj
sahasında bu kadar kaliteli petrol
bulmanın keyfini yaşıyoruz:'
yorumunda bulundu.

2014 yılında üretim
icin planlar yapıldı
O "lrak'ınkuzeyindeTürk

şirketi olarak başarmış
',ı olmakbizimiçinayrıcaheyecan

verici."diyenGüntekinKöksal,
"Sahada hızlıbirgeliştirme

, programıyla2014yılında
üretime geçilmesiplanlanıyor"
dedi.GenelEnergyplcHaziran
2012'de ChiaSurkh sahasının
%40'lnıdaha satın alarak %60
hisse ileoperatör olmuştu,
Sahada Petoil ve IrakKürt
BölgeselYönetimi'nin%20'şer
hissesi bulunuyor.


