
Cıooney'nin hedefi
yılda 10 milyon mil!

EDA Kulo(jlu'nun mil performansı
akınara 2009 yılında vlzvona gıren ve
George cıoonevnm oynadl(jl Aklı Hava-
da IsiniII filmi getirdI. =nrnoe Gloeney
tüm hayali 10 milyon mlle ulaşmayı
amaçlayan bır kişiyi canıanoınvordu.
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Kader 111 yıl aradan sonra. değişti
Türkler KJrak'ta yine petrol buldu
Cukurova Grubu Yönetim Kurulu Baskanı Mehmet Emin Karamehmet ve Mehmet Sepil'in hissedan olduğu Genel Energy ve Güntekin
Köksal'ın sirketi Petoil'den büyük petrol kesfi .. ilk testlere göre bölgedeki Chia Surkh sahasında günlük 11 bin 950 varil petrol

üretileceği bellrtillvor, Aynı kuyuda 1902 yılında da sonde] yapılmış, teknik yetersizlik nedeniyle aramalar yanda kesilmisti ..,
i EKONOMi SERVisi

Londra sorsasma kote olan tek TÜrk şir-
keti Genel Energy ve onun Chla surkn
sahasındaki orta(ıı petoWden önemlı ke-

şif ... Dün, ıondra Borsası'na yapılan açıkla-
maya göre bölgede bu yıl Genel Energy'nin
açmayı planladığı 5 arama kuyusundan Ilki
olan GS10 kuvusunoa yapılan eausmaıarnan
Ilk mÜjdeli haber geldi. Açıklamada günlük
yaklaşık 11.950 vaell petrol üretilebileceği, sa-
hada kaliteli petrolün yanısıra gaz da 'bulun-
duğu belirtildi.

1902'OEN KALMA TARiHi KUYU
lRAKTA 1902 yılında sondal yapılan Ilk ku-

yu olma özelll(jlni taşıyan cnıa surkn sahası o
günlerdeki teknık yetersizlikler nedeniyle de-
rine Inllemedlğllçln bırakılmıştı. Bu yönüyle
Kerkük'ten dahi eski olan kuyuda kaliteli hafif
petrol ve ayrıca gaz test edildiğini açıklayan
Genel Energy ıcra Kurulu Başkanı Mehmet
Sepll, 'Irak Kürt Bölgesınde en uzun süre fa-
aliyet gösteren şırketler otarak bu tarihi sa-
hada böYle bır başanya dOkUZ ay gibi kısa
bir sOrede imza atmak gurur verici" diyerek
duyduçıu memnunlyeti dile getirdi.

iKi TÜRK ŞiRKETiN BAŞARısı
GENEL Energy'nln sahadaki ortağı Petoil

Yönetim Kurulu saskam Güntekin Köksal Ise
"ırak'ın en eski sondal sahasında.

bu kadar kaliteli petrol bulmanın keyfini yaşı-
yoruz. Bunu ıkı TÜrk Şirketi olarak başarmış
olmak ayrıca heyecan verici. sahada hızlı bır
geliştirme proçrarnrçta 2014 yılında üretime
geçilmesi planlanıyor" diye konuştu.

10 AY ÖNCE SATıN ALMıŞTı
GENEL Energy oıc, Kuzey trak'ta büyüme

politikalarıçerçevesinde Hazıran 2012'de Chia
Surkh sahasının yüzde ao'mı daha satın alarak
yüzde 60 hisse ile operatör oımustu, Sahada
petoll ve Irak Kürt Bölgesel Yönetiml'nın yüz-
de zo'ser hissesi bulunuyor.

GENEL snerav, geçtiğimiz açıustos ayında
Miran sahasının ÇOğu~luk hissesine sahıp 01-
mustu. Mehmet sepn. hisse alım anlaşmasını
açıklarken "Miran'daki doğalgaz rezervleri-
nin Türkiye'nin asgari 6-7 yıllık gaz ihtiyacını
karsnamasının mümkün Olduğuna dıkkat
cekrnıstı. seou ayrıca, "Bu adımla Türkl-
ve'nın enerjı güvenliğine de katkıda bulu-
nabilecek özeı bır yere geldık. Hızıa büyü-
yen Türkıye'nın aynı oranda artan enerjı
Ihtiyacına katkıda bulunma hedefimizin
önemıı bir mihenk taşı olan bu satın al-
ma sayesinde, Miran sahasından Türki-
ve'nin kullanımına •• O<!!! •.•••• '.
yıllar boyu yete-
bilecek gazı
sağlayabllece-
ğlz" diye ko-
nuşmuştu.

Hedefte Afrika
Ortadoğu ve
Akdeniz var!
GENEL Ill1t!1ğj1Kuzey Irak'ta sa ğla-
dı~ lıiış.: nvı ai..~tM:'gittiği ülkere de

yayil'la ~,-e: /):,~irketbu anlam-
d , , '1l1 1sıra, Kuzey ve
Doğu Afrika ile Ortadoğu ve Akde-

niz'de de petrol ve gaz için çalışmalar
yapıyar. Genel Encrgy Afrika' da 4 ayn

ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.
Fas'ta 3 adet deniz arama bloğu bulu-
nan şirket, Kasım ayında burada pet-
rol aramaya başlayacak. Semallland

ve Malta' da da faaliyetleri bulu-
nan Genel Energy, Fildişi Sahil-

leri'nde de arama bloğunun
ortağı. Şirket aynı za-
manda Afganistan ve

Lübnan' daki off-
shore projelerle
de ilgileniyor.

Kuzey Irak bölgesinde
önemli satın almalar

GENEL Energy, 2012'de Chia Surkh'taki hisse-
sini 94 milyon dolar karşılığında yüzde 20'den

yüzde 6O'a çıkardı. Geçen mayısta ise Bina Ba-.
wi'nin yüzde 23'ünü 175 milyon dolara A&T
petrol firmasından satırı aldı. Daha sonra da
ABD'1i Hawler'a ait sahanın yüzde Zlini 240
milyon dolara almak için anlaştı. Şirket son
olarak yüzde 25 hisseye sahip olduğu Mi-
ran sahasının yüzde 26'sını daha 156

milyon dolara satırı alarak Heritage
şirketine 294 milyon dolar

kredi açtı.


