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Türkiye Petrolleri’nin de ortağı olduğu, 1994 yılından beri devam eden Azerbaycan’daki Azeri-

Çırak-Güneşli (ACG) Projesinin Üretim Paylaşım Anlaşması (PSA) 2049’a kadar uzatıldı. Devlet 

Başkanı İlham Aliyev ve proje ortağı ülkelerden temsilcilerin yer aldığı bir törenle bugün 

imzalanan anlaşma Azerbaycan Milli Meclisi’nde onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.  

1 Ocak 2017’den itibaren geçerli olacak Anlaşma ile Azerbaycan Milli Petrol Şirketi SOCAR’ın 

hissesi %25’e çıkarılırken diğer ortakların hisseleri düşürüldü. Azerbaycan’daki en büyük ikinci 

yabancı yatırımcı konumundaki TP’nin payı %5,73 olarak revize edilirken projenin  

operatörlüğünü yürütmeye devam eden BP ve diğer ortakların hisseleri şu şekilde düzenlendi: BP 

(% 30,37), Chevron (% 9,57), INPEX (% 9,31), Statoil (% 7,27), Exxonmobil (% 6,79), ITOCHU 

(% 3,65), ONGC Videsh Limited (% 2,31). 

Anlaşma kapsamında ortaklar Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonuna 3.6 milyar ABD 

Doları tutarında ikramiye ödemeyi kabul ettiler. 

İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak “1994 yılından bu yana 

23 senedir projenin ortağı olan Türkiye Petrolleri bugün atılacak imzalarla bu iş birlikteliğini, bu 

güvene dayalı ortaklığı 2049 yılına uzatarak Azerbaycan’a olan güvenin bir kez daha güçlü bir 

şekilde altını çizmekten onur duymaktadır” diye konuştu. 

 

ACG Hakkında: 

 

 Yürürlükteki üretim paylaşım anlaşması (PSA) 20 Eylül 1994 tarihinde imzalanmıştır. 

Anlaşma ile ACG sahasına bugüne kadar 33 milyar ABD Doları yatırım yapılmıştır. 

 Ilk petrolün 7 Kasım 1997 yılında Çırak sahasından çıkarıldığı projede bugüne kadar 3,2 

milyar varil (400 milyon ton) petrol üretilmiş ve boru hatlarıyla dünya pazarlarına 

taşınmıştır. 

 Proje kapsamında üretilen 30 milyar m3 doğal gaz Azerbaycan Hükümetine teslim 

edilmiştir. 

 Projede 2017 yılının ilk yarısında günlük ortalama 585.000 varil petrol üretilmiştir. 

 Sahada halihazırda 6’sı üretim olmak üzere toplam 8 deniz platformu bulunmaktadır.  

 

 

 

Türkiye Petrolleri Hakkında: 

 

Türkiye Petrolleri 60 yılı aşkın tecrübesiyle yurtiçi ve yurt dışında 6 farklı noktada, hidrokarbon 

arama ve üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ana faaliyet alanlarının yanı sıra; derin deniz aramacılığı, ankonvansiyonel, doğal gaz depolama 
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ve boru hatları ile taşımacılığı alanlarında da çalışmalarına devam etmektedir. Faaliyetlerini 

Türkiye merkezli sürdüren TP, Azerbaycan, Irak, Afganistan, KKTC ve Rusya’da önemli projeler 

yürütmektedir. 

İş geliştirme faaliyetleri çerçevesinde de yatırım portföyünü hidrokarbon kaynaklar açısından 

zengin Orta Doğu ve Hazar Bölgesini kapsayacak şekilde genişletmektedir. Bölgesinde lider, 

dünyada etkin bir enerji şirketi olma hedefiyle yola çıkan Türkiye Petrolleri insana, topluma 

ve çevreye saygı yaklaşımıyla çalışmalarını geniş bir coğrafyada sürdürmektedir. 

Uzun yıllara dayanan birikimiyle, Türkiye’de petrol ve doğal gaz sektörünün kurulması ve 

gelişmesine öncülük eden Türkiye Petrolleri, kurulduğu günden bugüne sürekli Türkiye’nin en 

karlı kuruluşu listelerinde başı çekerken, son yıllarda da yurtdışında en çok yatırım yapan Türk 

şirketi olmuştur. 

 

TP Azerbaycan Projeleri Hakkında: 

 

Türkiye Petrolleri’nin ilk uluslararası arama-üretim yatırımlarına ev sahipliği yapan 

Azerbaycan’daki TP varlığı 1992 yılında Şah Deniz projesiyle başlayıp 1994 yılında Azeri-Çıralı-

Güneşli (ACG) projesiyle devam etmiştir. 2016 yılında toplam üretiminin % 65’i yurtdışı 

sahalarından sağlanan TP’nin yurtdışı üretiminde en büyük pay % 78 ile Azerbaycan projelerine 

aittir. 
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