
iki Türk sirketinil;' Kuzey Irak'tapetrol sevinci
İki Türk şirketi Genel Energy ve Pe-
toil, Kuzey Irak'ta Chia Surkh saha-

sında petrol buldu. Genel Energy' den ya-
pılan açıklamaya göre, Kuzey Irak'ta bulu-
nan sahadaki ilk test sonuelanna göre saha
rezervinin oldukça yüksek oldugu kayde- .
dildi. Açıklamada bölgede bu yıl Genel
Energy'nin açmayı planladığı 5 arama ku-
yusundan ilki olan Chia Surkh 10 kuyu-
sunda yapılan çalışmalar neticesinde gün-
lük yaklaşık 11 bin 950 varil petrol üretile-
bileceği. sahada kaliteli petrolün yanı sıra
gaz da bulunduğu kaydedildi. Irak'ta 1902
yılında sondaj yapılan ilk kuyu olma özelli - ,

. gını taşıyan Chia Surkh sahası, o günlerde-
, ki teknik yetersizlikler nedeniyle deri-

ne inilemediği için bırakılmıştı .
.' ~ Genel Energy İcra, Ku-
<t.,~" rulu .Baskaru Meh-

~ met Sepil, bu yönüy-
~ le Kerkük'ten dahi

eski olan kuyuda ka-
liteli hafif petrol ve ay-

nca gaz test edildiğini be-
lirterek, "Irak Kürt Bölgesi'nde

en uzun süre faaliyet gösteren şirket-
ler olarak bu tarihi sahada böyle bir başa-
nya dokuz ay gibi kısa bir sürede imza at-
mak gururverici." açıklamasını yaptı.

Genel Energy'run sahadaki ortağı Pe-
toil Yönetim Kurulu Başkanı Güntekin
Köksal ise "Irak'ın en eski sondaj sahasın-
da bu kadar kaliteli petrol bu1manın key-
fini yaşıyoruz. Bunu iki Türk şirketi olarak
başarmış olmak bizim için ayrıca heyecanı
verici. Sahada hızlı bir geliştirme pmgra-
rnıyla 2014 yılındaüretime geçilmesi plan-
1anıyor." ifadelerini kullandı.

Genel Energy Pk şirketi Kuzey Irak'ta
büyüme politikalan çerçevesinde Tawke,
Chia Surkh, Dohuk, BerBahr, Miran, Bina
Bawi, Taq Taq ve Kewa Chirmila olmak
üzere 7 sahada faaliyet gösteriyor. Haziran
2012'de Chia Surkh sahasının yüzde 40'ını
daha sahil alarak yüzde 60 hisse ile opera-
tör oldu, Sahada Petoil ve Irak Kürt Bölge-
sel Yönetimi'nin yüzde 20'şer hissesi bulu-
nuyor. Halihazırda Kuzey Irak'ın en büyük
petrol şirketi olan Genel Energy Pk, piya-
sa değerıni 3-5 yıl içinde 4 milyar dolardan
15-20 milyar dolarlar seviyesine çıkartmayı
hedefliyor. 2011 yılında 2 milyar dolar na-

kit pozisyonu ile Londra Borsası'na kote
olan Genel Energy, geçen yıl sadece Kuzey
Irak bölgesinde, yaklaşık 1 milyar dolarlık
satın alma gerçekleştirdi. Genel Energy,
2012'de ilk olarak Kuzey Irak'ta yer alan
Chia Surkh arama sahasındaki hissesini
94 milyon dolar karşılığında yüzde 20~d~n .
yüzde 60'a çıkardı. Mayıs ayında ise Bina'
Bawi sahasının yüzde 23'lük hissesini 175
milyon dolar karsilığında A&T petrol fir-

masından sahil alan şirket, ABD'li Hawler
Energyile sahanın yüzde 21'ini 240 milyon
dolar karşılığında sahil almak için anlaş-
tı. Genel Energy son olarak _Kuzey Irak'ta
yüzde- 25 hissesine sahip. oldugu Miran
petrol ve gaz sahasının yüzde 26 hissesini
daha 156 milyon dolara satırı alıp Herita-
ge şirketine 294 milyon dolar kredi açarak
2012 yılında bölgede yaklaşık 1 milyar do-
larlık yatırım yapmış oldu, EKONOMi SERVisi


