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Değerli Sektör Mensupları,
Kuruluşumuzdan bu yana Türkiye Petrolleri ailesi olarak
verdiğimiz enerjide bağımsızlık mücadelesinde, Türkiye’nin
enerji ihtiyacını karşılamak üzere gece gündüz durmadan
çalışmak her zaman önceliğimiz oldu.
2020 yılı hepimiz için zor sınavların yılı oldu. Bu yıl, bir
taraftan pandemi, bir taraftan düşen petrol fiyatları ile
mücadele ettik. Ancak şu da bir gerçek ki; bu mücadele
esnasında Kurum olarak hedeflerimize ulaşma konusundaki
kararlılığımızda en ufak bir değişikliğimiz olmadı.

Melih Han Bilgin
Türkiye Petrolleri A.O.
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdür

Genel Müdürümüzün

mesajı

2020 yılı hepimiz için
zor sınavların yılı oldu. Bu
yıl, bir taraftan pandemi,
bir taraftan düşen petrol
fiyatları ile mücadele ettik.
Ancak şu da bir gerçek ki;
bu mücadele esnasında
Kurum olarak hedeflerimize
ulaşma konusundaki
kararlılığımızda en ufak bir
değişiklik olmadı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın “enerjide
tam bağımsızlık” hedefiyle, millî petrol endüstrimizin
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, yerli ürün ve hizmet
portföyümüzü her geçen gün daha da genişletiyoruz.
İTÜ ile birlikte geliştirdiğimiz “Denizde Hayatta Kalma”
eğitimlerinin yerlileştirilmesi projesi, ROV olarak bilinen
(Kaşif), 3000 metre derinlikte çalışabilen uzaktan kumandalı
ileri teknoloji denizaltı sisteminin yerli tasarımı, imalatı ve
faaliyete geçmesi, Türkiye’de ilk defa üretilen yerli kara
sondaj kulesi, çimentolama, asitleme ve asitle çatlatma
operasyonlarında kullandığımız kimyasalların yerli üretimi,
vb. birçok çalışmayı bu kapsamda hayata geçirdik.
Kara alanlarımızda gerek konvansiyonel, gerekse de
ankonvansiyonel arama çalışmalarımıza hız kesmeden
devam ediyoruz. Yurt içinde 55.000 vpe/g, yurt dışında
130.000 vpe/g, toplamda 185.000 vpe/g üzerinde seyreden
üretim seviyemiz, Ortaklığımız adına bir ilk olarak tarihe
yazıldı.
Deniz alanlarımızda, 2018’den bugüne Fatih ve Yavuz
sondaj gemilerimiz ile 9 derin deniz kuyusu kazdık. Açılan
kuyuların tamamını; jeolojik hedeflerimize ulaşarak,
bütçesi içerisinde, planlanan zamanda ve hiçbir iş kazasına
mahal vermeden tamamladık. Batı Karadeniz’de Tuna1 kuyusunda, 405 milyar m3 (2,5 milyar vpe) rezerve
sahip dev bir doğal gaz sahası keşfi gerçekleştirdik. Bu
keşif, Türk deniz aramaları tarihindeki en büyük keşif
olarak kayıtlara geçti. Millî imkanlarla yürütülmüş olan bu
operasyon sonucunda elde ettiğimiz başarı Karadeniz’de ve
Akdeniz’de devam eden arama çalışmalarımıza da yeni bir
soluk kazandırmış oldu.
2020 yılı başında envanterimize kazandırılan Kanuni
Sondaj Gemisi de Kasım ayı başında Karadeniz’e intikal etti.
Filyos’ta gerekli bakım çalışmaları tamamlandığında, Fatih
Sondaj Gemisi ile beraber Karadeniz’deki faaliyetlerimizi
destekleyecek.
Önümüzdeki süreçte petrol ve doğal gaz sektörü açısından
Ülkemizi, özellikle Karadeniz’de yaptığımız keşifle beraber,
çok önemli gelişmeler bekliyor. Yerli ve millî imkânlarla,
son teknolojinin ve bilimin ışığında gece gündüz çalışmaya
devam ederek, nice başarılara imza atacağımıza
inanıyorum.
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Yerlileştirme

projeleri

Yüksek Debide Yüksek Basınçlı Ünite & Kimyasallar
Yüksek debide yüksek basınçlı ünite (PARS AFU-2200 Acid Fracturing Unit) , Türkiye 
Petrolleri A.O. ve PARS Anatolian işbirliğiyle tamamı yerli imkanlarla üretilmiş 
en yüksek kapasiteli, ilk ve tek hidrolik çatlatma ünitesidir. Tasarımı ve imalatı 
ülkemizdeki petrol sahalarına özgün ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak,
Ortaklığımıza ait yeni açılmış ve üretimde olan petrol kuyularında üretimin 
artırılması amacıyla hayata geçirildi.
Millî ekonomiye doğrudan ve
dolaylı olarak katkı sağlanması
amacıyla
PEMT’20
vizyonu
çerçevesinde,
çimentolama
ve
asitleme operasyonlarında kullanılan
katkılar da yerlileştirilmeye başlandı.
Otuzdan fazla kimyasalın kalite
ve verimlilik testleri ARGEM
laboratuvarlarında yapılarak 2020
yılı başında asit katkı kimyasalları
yerli ürün olarak kullanılmaya
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başlandı. Çimentolama, asitleme
ve asitle çatlatma operasyonlarında
kullanılan 24 adet kimyasalın üretimi
yerlileştirildi. Yerlileştirme projesi
kapsamında 2020 yılının ilk 9 aylık
sürecinde yurt içi tedarik sayesinde
kimyasal alımında yaklaşık 24 milyon
TL tasarruf edilerek maliyetlerin
düşürülmesine ciddi anlamda katkı
sağlandı.

Yerlileştirme

projeleri

Bosiet ve Foet Eğitimleri
Ortaklığımız ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İTÜNOVA Teknolojileri A.Ş. arasında 
2019 yılında imzalanan Protokol çerçevesinde yürütülen “BOSIET ve FOET Eğitimlerinin 
Yerlileştirilmesi Projesi” kapsamında; Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin ve İTÜ 
Rektörü Sayın Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun katılımlarıyla, 25 Eylül 2020 tarihinde, İTÜ 
Denizcilik Fakültesi’nde teknik inceleme ve eğitim uygulaması yapıldı.
Ortaklığımız sondaj ve sismik
gemileri ile offshore platformlarında
görev alan personele yönelik olarak
düzenlenecek
‘BOSIET-FOET
Eğitimleri’ uluslararası sertifikasyona
sahip olacak. Tamamen yerli ve millî
imkanlar ile düzenlenecek olan bu
eğitimler ile, Ülkemiz petrol ve doğal
gaz endüstrisinde çalışacak insan
kaynağının yetiştirilmesi konusunda
önemli bir yetkinlik elde edilmiş
olacak.
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Yerlileştirme

projeleri
Yerli Kule

TPAO ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bir AR-GE programı altında ilk Türk karasal 
(350 ton kapasiteli) sondaj kulesi yapımı projesi yürütülmektedir.
Gelinen son noktada kulenin hidrolik
tahrik ile kaldırılması ve rig-up işlemi
başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Bundan sonraki süreçte onaylı iş
programına uygun bir şekilde kontrol
ve otomasyon sisteminin yükleme ve
testleri gerçekleştirilecek.
Yerli Kule, saha testi amacıyla uygun
görülen bir sahada Ocak ayında
planlanan bir sondaj yapacaktır.
Kulenin sondaj performansı uygun
bulunursa teslim alınacak.
Kesif 4

Yerlileştirme

projeleri

Yerli Su Altı Robotu (ROV) Kaşif
PEMT’20 Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı ile, yerli ve millî  
tedarikçilerimizle işbirliği görüşmeleri kapsamında başlatılan süreçte, sondaj
platformlarımızda ihtiyaç duyulan yüksek teknoloji hizmetlerine katkı sağlanması 
adına büyük bir adım daha atıldı. Sektörde ROV (The Remotely Operated Vehicle) olarak 
bilinen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı sistemi “KAŞİF”, millî petrol 
sektörüne kazandırıldı.
Yüzlerce
metre
derinlikte
bir
dalgıcın işini yapacak olan KAŞİF;
gemide bulunan komuta konsolu
vasıtasıyla, bilgileri, gerekli olan
elektriği ve video verilerini aşağıya
ve yukarıya aktaran, ve kablonun
gerilimini ayarlayıp fazla salınmasını
engelleyen, bu sayede su altındaki
akıntılarından aracın ve kabloların
minimum etkilenmesini sağlayan bir
sualtı robotu olarak tasarlandı. Fatih
sondaj platformunda kullanılmak
üzere
%53
yerlilik
oranıyla
geliştirilen KAŞİF, her biri 190 kgf

itiş gücüne sahip yedi adet elektrik
tahrikli motoru ve manipültör kollar
ve el aletlerinde (tooling) kullanılmak
üzere geliştirilen 75 kW güce sahip
hidrolik güç ünitesi (HPU) ile dünya
üzerinde, kendi sınıfındaki en
güçlü hibrit ROV sistemi unvanına
sahip. Sistem 3.000 metre derinliğe
kadar olan tüm derin deniz sondaj
faaliyetlerini yürütebilecek şekilde
geliştirildi. İlerleyen üretimlerde
yerlilik oranının %70’in üzerine
taşınması hedefleniyor.
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Birlikte
başardık
Sakarya Doğal Gaz Sahası

Fatih Sondaj Gemisi ile Batı Karadeniz Sakarya Sahası Tuna-1 kuyusunda 
gerçekleştirilen 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfi kapsamında 21 Ağustos 2020
tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye 
Eski Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Bakan Yardımcımız Sayın Alparslan Bayraktar ve 
Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin Fatih Sondaj Gemisinde bir araya gelerek; Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile canlı yayın bağlantısı gerçekleştirdiler.
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Bakan Yardımcımız Sayın Alparslan
Bayraktar ve Genel Müdürümüz
Sayın Melih Han Bilgin, 3 Eylül
2020 tarihinde Genel Müdürlük
bahçesinde TPAO çalışanları ile bir
araya geldi. Tüm Bölge Müdürlükleri
ile Fatih ve Yavuz Sondaj Gemilerine
canlı yayınla bağlanılan törende,
kimseye mal edilemeyecek kadar
büyük ve değerli bu keşif için “Birlikte
Başardık” mesajı verildi.
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Cumhurbaşkanımızın

Fatih'i ziyareti

Batı Karadeniz’de, Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirilen tarihi doğal 
gaz keşfi kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Yardımcımız Sayın Fuat Oktay, HAZİNE VE MALİYE ESKİ BAKANIMIZ SAYIN BERAT ALBAYRAK,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, Bakan Yardımcımız Sayın 
Alparslan Bayraktar ve Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin ile gemi çalışanları 
Fatih Sondaj Gemisinde 17 Ekim 2020 tarihinde bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanımız
Sayın
Recep
Tayyip
Erdoğan,
Fatih
Sondaj
Gemisinde
incelemelerde
bulunmasının
ardından
yaptığı açıklamada, Tuna1 kuyusunda 85 milyar
metreküp
daha
doğal
gaz rezervi bulunduğunu,
böylece bulunan doğal
gaz rezervinin 320 milyar
metreküpten 405 milyar
metreküpe
yükseldiğini
ifade ederek, emeği geçen
tüm personele teşekkürlerini
iletti.
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Kanuni

göreve hazır
Envanterimize yeni katılan ultra derin deniz sondaj gemisi Kanuni, boğaz geçiş 
hazırlıkları kapsamında Mersin Taşucu Limanı’ndan ayrılarak İstanbul Haydarpaşa 
Limanı’na geldi. Kule söküm işlemlerinin ardından 13 Kasım 2020 Cuma günü Filyos 
Limanı’na uğurlandı.
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Haydarpaşa
Limanı’nda
gerçekleştirilen
uğurlama
törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanımız Sayın Fatih Dönmez
ve beraberindeki heyet ile Genel
Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin,
Genel Müdür Yardımcılarımız
Sayın Mehmet Ferruh Akalın
ve Sayın Abdurrahman Tiryaki
ile basın mensupları katıldı.
Filyos Limanı’nda kule montajı
tamamlanan
gemi;
sondaj
ekipmanlarının montajı, deniz seyir
testi ve kuyu dibi emniyet sistemi
bakım işlerinin tamamlanmasının
ardından
operasyona
hazır
hale gelecek ve Fatih ile birlikte
Karadeniz’deki
faaliyetlerimizi
desteklemek üzere yola çıkacak.
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