
 
20 Kasım 2015 

 

 

 

TP’DEN AFGANİSTAN’A  

DEV YATIRIM 
 

 

Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri, Çalık Enerji ve  

Bayat Enerji’den oluşan konsorsiyum Afgan Toitimaidan bloğunda petrol ve doğal gaz araması 

için anlaşmaya vardı. 

 

Afganistan Kabinesinin anlaşmayı onaylamasının ardından ülkenin en önemli doğal gaz 

rezervlerinden birine sahip olan bölgede arama çalışmalarının 2016 yılının ilk aylarında başlaması 

bekleniyor. 

Toplam 90 milyon dolarlık yatırım yapacak konsorsiyum üyeleri Afganistan’ın enerji bağımsızlığı 

ve güvenliği için önemli bir adım atacak. 

Totimaidan Bloğu’nun arama, üretim paylaşım anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasının 

gelecek için heyecan verici bir adım olduğunu kaydeden Afganistan Maden ve Petrol Bakanı Dr. Daud S. 

Saba, “Konsorsiyum ortaklarının müşterek operasyonel petrol ve gaz tecrübesi ve Afganistan’a olan 

yaklaşımları bu konsorsiyumu halkımızın sorumlu ortağı haline getirmiştir. Ulaşmış olduğumuz olumlu ve 

adil anlaşmayla enerji ithalat ihtiyacımızı azaltmakla kalmayıp halkımız için yeni iş fırsatları ve ülkemiz 

için yeni gelir elde etmiş olacağız.” dedi. 

Türkiye Petrolleri’nin petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerindeki servis anlaşmaları ile Kuzey 

Afganistan’ın gelişmesine en çok katkıda bulunan şirketlerden biri olduğunu belirten Türkiye Petrolleri 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Besim Şişman “Totimaidan projesinin Afganistan’ı bölgenin 

enerji topluluğuna bağlayacak. Afganistan hizmete ve iş yapmaya hazır bir ülke. Bu anlamda Afganistan’ın 

enerji bağımsızlığına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi. 

Bayat Enerji CEO’su Dr. Ehsanollah Bayat ise Totimaidan Bloğu’nda Türkiye Petrolleri ve Çalık 

Enerji gibi bölgesel liderlerle ortak olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Bayat, “Bu proje Afganistan’a 

enerji bağımsızlığı, ihracat fırsatları, doğal gaza dayalı sanayinin gelişmesi ve ülkenin ekonomik gücünün 

geliştirilmesi gibi önemli katkılar sağlayacak. Misyonumuzda da belirttiğimiz üzere yeni istihdam ve 

fırsatlar yaratarak tüm ulusa katkıda bulunmak amacıyla Afgan hükümeti ve Afgan Halkı ile çalışmayı dört 

gözle bekliyoruz.” dedi. 
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Çalık Enerji’nin uzun zamandan beri Orta Asya Enerji Sektöründe varlık gösterdiğini belirten Çalık 

Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ise “Afgan hükümeti ve halkı ile beraber çalışacak ve 

Afganistan’ın yeniden bölgedeki enerji üreticisi ve ihracatçısı konumuna dönmesine yardımcı olacak olan 

bu konsorsiyuma ortak olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi. 

Afganistan’daki faaliyetlerine 4 yıl önce 8 kuyunun rehabilitasyonu ile başlayan Türkiye Petrolleri 

operasyonların başarıyla tamamlanmasının ardından bölgede üçüncü parti olarak sondaj faaliyetlerine 

devam etti. 2013 yılında Bashikurd/Juma Sahasının Geliştirilmesi için açılan ihaleyi kazanarak 3 kuyuda 

çalışmalara başladı. Mezar-ı Şerif ruhsatında operatörlük görevi üstlenen şirket Sandıklı’da ise Dragon Oil 

ve Ghazanfar ile ortak çalışmaktadır. Toitimadan bloğu şirketin ülkedeki üçüncü büyük operasyonu olacak. 

Türkiye Petrolleri Afganistan’da üç bölgede sürdürülen çalışmalar için önümüzdeki beş yıl boyunca ülkeye 

100 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planlamaktadır. 

 

 


