
JPetrolde
ihracatci Dike,
olacaglz'
T iirkiye'nin Kuzey Irak'ta iiretim yapan nadir

petrol ~irketlerinden Pet Holding Y6netim
Kurulu B~kanl Giintekin K6ksal, "Kuzey Irak
ve Yemen'de 5 adet petrol sahasmda yUzde 20-
25 civannda hissemiz var. Yakm bir zamanda
buralardan iiretim yapmaya ba~layacaglrmzl
dii~iiniiyoruz. Tiirkiye'de mermer sahalarlmlz
var. Emlak piyasasmda da faaliyetlerimizi
artlrmay! planhyoruz. Buralardan elde ettigimiz
gelirlerle illkemize yatmm yapmay! planhyoruz"
dedi.

Tiirkiye'nin
b6lgesel bir enerji
merkezine d6nii~me
iddiaslyla ilgili
olarak K6ksal, "On
yIli9inde
gergekle~mesien
muhtemel ~ey
Tiirkiye'nin, daha
dogrusu Ceyhan
Limanl'mn bir
petrol piyasasl
haline gehnesidir.
KerkUk-Ceyhan,
BakU-Tiflis-Ceyhan
ve Samsun-Ceyhan
boru hatlarmm
Ceyhan'da
sonlanlyor olmasl
bunu ka9lmlmaz
kllacaktlr" dedi.

Diger enerji kaynaklarma ge~i~
Tiirkiye'nin, yalmzca kendi petrol iiriinleri

ihtiyacml kar~Ilayan bir illke olmaktan
9Ikacagml belirterek, "Ham petroliin yanl Slra
Ceyhan b6lgesinden iiriin ihra9 ve satl~l da
yapabilen bir illke konumuna gelecek Bu da
Ceyhan ve gevresinin petrol piyasasl haline
gelmesini kolayla~tlran fakt6rlerden biri olacak"
diye konu~tu.

Elektrikli ya da hibrit otomobillerin petrol
tiiketimini nasIl etkileyecegine ili~kin olarak
K6ksal ~6yle konu~tu:

"Diinyadaki mevcut ve ke~fedilecek petrol
rezervleri tiikenmeden ve 90k uluslu biiyiik
petrol ~irketleri faaliyetlerini ba~ka alanlara
kaydlrmadan, petroliin bir enerji kayna~ olarak
6neminin azalmasl s6z konusu degildir. Kaldl ki,
kara ta~ltlarmda kullanIlan petroliin tiim petrol
tiiketimi i9indeki pay!, hibrit otomobillerin
yaygmla~maslyla sistemin tepetaklak olmasma
yol a9acak kadar biiyiik degildir. Tabii ki
petrolden diger enerji kaynaklarma ge<;i~,yava~
ve ~amall olacaktIr."
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!tMilliye
•EKONOMI ENERJi

{Iretim teknolojisi geli~ecekr
Koksal. 10 YII sonra petrol ?irketlerinin .

onundeki en onemli meselelenin. yer~ltmdakl
mevcut petrol ve dogal gaz reze~vlennm daha
buyuk bir bolumunu nasl.1ureteblleceklen
konusu oldugunu soyledl. .

Koksal. son ylilarda bu konudaoglderek
artan bicimde ara?tlrmalar yaplldlgml
belirter~k ?unlan soyledi: .

"Projeler uygulanmasl da buna I?~~eto'
etmektedir. Sadece petrolun i<;:inde?lrIktlgl
rezervuar seviyelerden degil. petrolun
olusarak tUredigi kaynak kayalardan (shale)
da Oretim yapllmasl i<;:ingeli?t!rilen ve
geleneksel yontemlere gore blraz daha pahah
olmasma ragmen Kuzey Amerika'da ?a?anyl~,
uygulanmakta olan teknolojiler buna ornektlr.


