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BP’nin eski CEO’su Karamehmet’le  
Kuzey Irak’ta Şirket Toplayacak 
 

 

İngiliz Vallares ile Genel Enerji ortaklığının hedefi başta Kuzey Irak olmak üzere 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde alımlar yapmak. Yeni şirket arama ve üretim 
odaklı dev projelerin peşinde 

İngiliz petrol devi British Petrolium şirketinin (BP) sızıntı sonrası işten ayrılan eski CEO’su 
Tony Hayward, dünyanın en zengin isimlerinden Nat Rothschild ile kurup, yönettiği 
Vallares’ın Genel Enerji’ye 2.1 milyar dolarlık yatırımı sonrası dün İstanbul’daydı. 
Çukurova grubunun patronu işadamı Mehmet Emin Karamehmet’in Mehmet Sepil’le birlikte 
kurduğu Genel Enerji’nin bölgede büyüme adına yaptığı yeni ortaklığın geleceği ve 
önümüzdeki dönem hedefleri paylaşmak üzere Türkiye’ye gelen Hayward’ın yanında Sepil 
vardı. Bu birleşmeyle 4 milyar dolarlık şirketin önünü açan Hayward-Sepil ikilisi önümüzdeki 
dönemde  yatırıma devam edeceklerini vurguladı. Yüzde 50’şer payla yeni kurulacak olan 
Genel Energy Plc, ilk aşamada Kuzey Irak’ta yeni birleşme ve satın almalar yoluyla hızlı 
büyümeyi hedefliyor. 

Değişim fırsat olacak 

Meksika Körfezi’nde yaşanan sızıntı sonrası işinden ayrılmak zorunda kalan Tony Hayward, 
şimdiki hedefinin büyük para yatırdıklarını Genel Enerji’den BP gibi arama üretim odaklı çok 
uluslu bir şirket yaratmak olduğunu ifade etti. Enerji sektörünün iddialı yöneticilerinden Tony 
Hayward ellerindeki paranın üçte birini mevcut işleri hızlandırmaya, üçte birini yeni satın 
almalara, kalan bölümünü de yeni ülkelerdeki fırsatlara ayırmayı planladıklarını söyledi. 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya odaklanmayı planladıklarını belirten BP’nin eski CEO’su Tony 
Hayward, “Bölgedeki değişimle birlikte iş dünyasına önemli fırsatlar çıkacağını ve bu süreci 
iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum” dedi. 
  



Çinliler istedi, güzel kız, İngilizlere gitti 

Satınalma sürecinde her iki taraf da farklı şirketlerle görüşmeler yaptı. “Biz güzel kız 
pozisyonundaydık” diyen Mehmet Sepil “Vallares satın alacak bir petrol şirketi arıyordu. 
Yatırımcılardan bunun için büyük para topladı ve anlaştık. Bizde mal onlarda para var” dedi. 
Sepil, Genel Energy’nin büyümesi adına ortaklığa gittiğini belirterek, “Talibimiz çoktu. 
Dünyanın bütün önemli şirketleriyle görüştük. Özellikle Çinli şirketler çok ilgi gösterdi. Bu 
büyüklükteki firmalar vücudunu teslim et, yönetimde tamamen kendileri olmak istiyorlar. 
Bunlar bize cazip gelmedi. Vallares’in bakış açısı daha farklıydı onlarla anlaştık” dedi. 
Tony Hayward’ı bir yönetici olarak çok beğendiğini anlatan Sepil, “Ondan ortaklıkla ilgili 
telefon alınca kişisel olarak çok mutlu oldum. Bu bir Türk ve İngiliz şirket ortaklığıdır. İlk kez 
bir Türk şirket Londra borsasında işlem görecek ve çok uluslu olacak. Türkiye dünyanın en 
büyük ekonomileri arasında ancak Türk işadamlarının ortak olduğu bir uluslar arası şirket 
yok. En hoşuma giden Türkiye bu ortaklıkla kalıplarını değiştiriyor” diye konuştu. 
 
‘Kuzey Irak’taki Türk şirketlerini alabiliriz’ 

Hedeflerinin yeni şirketler satın alarak petrol araştırma ve üretim şirketi olmak olduğunu ifade 
eden Mehmet Sepil, şöyle devam etti: “Elimizdeki 2.1 milyar dolarlık finansman ile ilk olarak 
Kuzey Irak’ta yeni şirket almayı planlıyoruz. Bölgede faaliyet gösteren 40-50 arasında 
küçüklü büyüklü şirketler var. 
Bölgede önümüzdeki süreçte bir konsolidasyon olacak. Biz de burada dominant bir oyuncu 
olmak istiyoruz. Kuzey Irak’ta yer alan Güntekin Köksal’ın sahip olduğu Türk şirketi Pet Oil 
ile işbirliği doğabilir. Belki başka bir şirketle de ortak olacağız ve ona da para yerine 
şirketimizin hissesini vereceğiz. 
Dünyada büyük petrol şirketlerinin yüzde 2-3 gibi hisse oranları ile kontrol ediliyor. Büyümek 
için bu modeli uygulayacağız.” 

‘4 yıl sonra kâr edecek’ 

Genel Energy Plc’nin arama ve üretim odaklı bir şirket olmayı planladığını ifade eden Sepil, 
“Tony bu kökenden gelen birisi ve işi çok dağıtmak istemiyor. Bunun için daha önce küçük 
bir rafineri projemiz vardı, onu artık düşünmüyoruz. Ancak Taq Taq sahasından Fishabur’a 
kadar 240 km’lik bir boru hattı  yapmayı planlıyoruz. Bunun da yaklaşık maliyeti 240 milyon 
dolar” dedi. 
Mehmet Sepil, 4 yıl içinde şirket yatırımlarının karşılığını alarak kâr elde edeceğini anlattı. 

 

 ‘2.1 milyar doları 1 günde topladık’ 
 

Genel Energy’nin dinamik bir yönetime sahip olduğunu belirten Tony Hayward, “Nat 
Rothschild ile birlikte Londra Borsası’ndan Vallares adına bir petrol şirketi alacağımızı 
açıklayarak fon sağladık. Bunu duyurduğumuz andan itibaren yatırımcılar bize güvendi ve 1 
günde 1.3 milyar sterlin (2.1 milyar dolar) topladık. Rusya, Ortadoğu ve bir çok ülkede 
büyütmek için görüşmeler yaptık, sonunda Genel Enerji ile anlaştık” diye konuştu. Tony 
Hayward’ın Edinburg Üniversitesi’nde jeoloji eğitimi gördüğü, 1978-1981 arasında Kaş- 
Finike’de çalışmalar yaptığı belirtildi. Mehmet Sepil, “Tony biraz Türkçe’de biliyor. 
Şirketimizin merkezi Ankara’da olacak ve Tony orada çalışacak daha çok. Yani tekrar 
orjinine döndü” dedi. 
  

 



K. Irak’a 600 milyon dolar yatırdı  
 

Irak’taki petrol kanunun 2011 sonu veya 2012 başında çıkmasını beklediğini ifade eden 
Mehmet Sepil, “Bu konuda tartışmaya başladılar. Irak’ta herkes kavga etmekten yoruldu. Ben 
bu kanunun bir an önce çıkacağını düşünüyorum” dedi. “Kanunun çıkmaması bizim işlerimizi 
etkilemiyor, biz üretim yapmaya para kazanmaya devam ediyoruz” şeklinde konuşan Sepil, 
“Kuzey Irak’a bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yaptık. Bize bugüne kadar yaklaşık 150 
milyon dolar ödeme yapıldı. Son olarak 2 hafta önce 47 milyon dolarlık bir ödeme yapıldı. 9 
yıldır oradayım hiç bir güvenlik tehditi yaşamadım” diye konuştu. Hayward da petrol 
gelirlerinin paylaşımı ile ilgili bu konunun tüm ülkenin genelinin sorunu olduğunu belirterek, 
“BP de Shell de bu kanunun çıkmasını istiyor” dedi. 

http://ekonomi.milliyet.com.tr/bp-nin-eski-ceo-su-karamehmet-le-kuzey-irak-ta-sirket-
toplayacak/ekonomi/ekonomidetay/09.09.2011/1436331/default.htm 

 

 

 


