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Turkiye'de l1,etralyak, TPAO
Kuzey Irak'ayatlrlffi yapsln

SEDA BA3TUC - ISTANBUL

Kuzey Irak dahil 5 sahada yatl-
rum olan Pet Oil §irketini biinycsin-
de bulunduran PET Holding'in Yone-
tim Kurulu Ba§kam Giintekin Kok-
sal, TIirkiye'nin smtrlan i~inde, pet-
rol olmadlgl gOrU§tinde.Ttirkiy~ Pet-
rol Anonim Ortak1lgt'nm (TPAO) iilke

i~inde rantabl olmayan rezervlere yl!-
cia 300-400 milyon $ harcadlgtnl belir- " ,
ten Koksal, "TPAO,Tiirkiye'de petrol
arayarak para harcamastn, yurtdl§mda
petrol iiretsin" diyor. Koksal, "Siyasi
olarak giremeyecegi yerler varsa, ben
girerim. Bana 300-500 milyon dolar
tahsis etsin, aldlglm sahaYl TPAO'ya
vereyimi,diye konu§uyor. S'de
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PET HOLDiNG BASKANI GUNTEKiN KOKSAL'DAN KUZEY IRAK TEKLiFi

Petrol sahaSl allp
TPAO'ya devrederim

Petroliin Kuzey lrak'ta 01-
duguna ancak TPAO'nun
siyasi nedenlerde ora-
da olmaQlgma dikkat <;e-
ken Koksal, 'Giremedik-
leri bolgeler varsa ben
girerim. Aldl~m sahayl
TPAO'yaveririm' dedi.

SEDA BA$TUG • ISTANBUL

Kuzey Irak dahiI 5 sahada yattium
alan Pet Oil §irketini biinyesinde bu-
lunduran PET Holding'in Yi:inetim Ku-
mlu B3§kani <Tiintekin Ki:iksal, "Ttir-
kiye saUrIan i¢nde petrol yak. Tiirki-
ye Petrol Anonim Ortakhgl (TPAO),
Tiirkiye'de petrol arayarak para' harca-
masm, yurtdl§ln'da petrol uretsin' de~
di. TPAO'nun Turkiye'de rantabl 01-
mayan rezervlere yllda 300-400 mil-
yon dolar harcadlguu belirten Ki:iksaI,
petrol sahalan satm alarak Jcir edile-
bilecegini si:iyledi. Ki:iksal, "SiY05i ola-
rak giremeyecegi yeder varsa, ben gi-
rerim. Bana 300-500 milyon dolar tah-
sis etsin, aldlgun saba}'! TPAO'ya ve-
reylm" diye konu§tu.

23 Nisan'da kendi adma dii-
zenienen parktn a~~1 nedeniyle .
Turgutteis'te bulunan Guntekin K6k-
sal, 15 yu TPAO'da ~ah§ngtm si:iyle-
yerek "Tiirkiye'de petrol oldugumi bir
tek petrolcii inarumyor. Bu yUzden bu
konuda ciddi stratejilere sahip bir yO-
netime kaVU§tIiahylZ" dedi.

'Tiirkiye'nin Total'i olacaglz'
Petroliin Kuzey Irak'ra olduguna

ancak TPAO'nun siY05i arilamda ora-
da olmadlgum dikkat ~eken Ki:iksaI,
Tiirkiye'nin Total'i olacaklanm si:iyledi.
Ki:iksaI, TiirkJye'nin 600 bin varil pet-
rol ihtiyaCl olduguml ancak Tiirkiye'de
35 bin varil petrol uretildigIne dikkat
~ekerek §i:iyle. konu§tu:. "Tiirkiye'deKi:
1 milyon varillik petrol lein yuda 300-
400 milyon dolax para harcayacagt-
na gidip iiretitn sahast satm alsa da-
ha faydah olur. fuda 300-400 mil-
yon dolarTiirkiye i~i aramalara gi-
diyor, iiretim sahasl satm a1tnSa da-
ha iyi olur. Aym para}'! iiretim saba-
sma verse, 100 milyon dolarhk pet-
rol sahasl satm ahmr. Siyasi nedenIer-

.le giretniyorsa ben petrol sahasl sa-
.tm alaylffi, TPAO'ya vereyim. A1dlg:tm

yerden milyoniarca varil petrol getiri-
rim. Fakat eok ujira§tun bUgiine ka-
dar, veremedlm. TPAO'nun slyasl ola-
rak giremedigI yere ben girerlm. Bu-
gUn 5 petrol sah05mcla yUzde 20' or-
ragan. Ben becerdlm; sahaYI aldlm ve
ortak buldum. 'Sadece ta§lffi3yla Tiirki-
ye ~ok ciddi avanraj sagIar. Fransa'mn
petrolii yok arna Total'i var. Biz de
Turkiye'nin Total'i olacagtz."

30 sahanrn 12'sinde Tiirkler var
Giintekin Ki:iksaI, Pet Oil §irketi ile

4'ii Kuzey Irak'ra, 1'1 Yemen'de olmak
mere 5' petrol saha51hEla faaliyet gi:is-
tetiyor. Kuzey Irak'ra kendiletiyle bir-
llkte 3 Tiirk §irketi oldugunu belirten
Ki:iksaI, lrak'taki pazan §i:iyle anIatt1: •

"Irak'ta bizitil 4, Genel Enerji'nfu
6, cliger bit flrmanm. ise 2 Sahasl var.
Erbil'de Bina Bovi, Silleymaniye'de.
Pulkhane, Chia Surkh ve Shakal pet-
rol sahalarmda vmz. Bizim buracla-
ki sahalarda paYlffilZ yUzde 26, ABD'!i
orta1ilffi1Ztnpayl yUzde 18; yUzde 20'si
de KUrt hiikiinletinin. Kurt hiikiimeti
petrol sahalanmn yUzde 36'Sltll elinde
tutuyor. Bu hisseyi i:ize! bir §irkete ve-
recek. Daha i:ince biitiin masraflan biz

eekiyorduk, ~in1di masrafa ortak ola-
cakJar. Bi:ilgedeki 30 projeriin 12'sin-
de Tiirkler var. ABD'!i §irket saYISI 3.
Tiirkler Kuzey Irak'ta kaymhyor. Biz-
den santa en >,ok Kanadah var. Tiin'!
Kuzey Irak'ta toplam 45 milyar varil
petrol oldugu dii§iinilluyor. Bizim sa-
halanm1Zdan beklentitniz 1-15 milyar
varil. 5 sabit TUrk ca!l§3I1lIll1Zvar. 7
yilcla 50 milyon dolar yabrchk. 2-3 yil
santa sonu~ alma}'! bekIiyomz." .

1993'te Yemen'de gaz buldukianm
ve bunun 2~00. varil petrole e§deger
oldugunu belirten Ki:iksal, Tiirkiye'nin
gaz iiretitninin 35 bin varil oldugunu,
Kuzey Irak'ra cla 3-8 bin varil bekle-
diklerini kaydetti,

Yemen'deld petrol sah05mm 35 ki-
lometre uzagtAdan gaz bom batt! gey
tiginI aelk1ayan Ki:iksa:I, "Gunde 160
bin dolarhk dogalgazlfi yUzde 34'(;
bizim. Yemen'de satl§ 2-3 yil son-
ra. C;;1kacak petroliin khne satllaca-
gt belli degil. Ama. TUrkiye uzerin-
c\en ge"ecek. Kerkiik-Ceyhan bat:
tma bagIanrnasl soz konusu" dedi.
Ki:iksal, birkae yll sonra Kanada ve-
ya lomira borsalarma a~YI plan-
IadtkIanm sozierine ekledi.

NABUCCO'NUN
KAYNAKSORUNU
iSTANBU,L'DA
TARTISILACAK

GloDal enerji arenasmda son YII-
larm en onemli projeleri arasmda
sayilan ancalckaynak sorunlan ne-
deniyle beklenen gell~meyi goste-
remeyen Nabucco Projesi, ~ahde-
niz ve BakO-Tiflis-Ceyhan (BTC)
glbl projelerin de ilk defa ele alm-
dlgl Avrasya Ekonomi Zirvesl'nde
ana giJndem maddesl olacak. Zlr-

'vede krizden C;lkl~da konu§ulacak
. Konuyu giJndeme geti rmek iJze-
re Azerbaycan Enerji Bakanl Na-
tlk Aliyev, GOrcistan Enerjl 13aka-
nI Alexander Khetakuri ile TOrkiye
Enerji ve Tabli Kaynaklar Bakanl
Taner Ylldlz 13. Avrasya Ekonoml
Zirvesi'nde yan yana gelecek. Zir-
ve 5-6-7 MaYls gOnlerinde istan-
bul Kongre Merkezi'nde yapllacak.


