2016

KİLOMETRE

TPIC sermayesi
1,5 Milyar USD’ye
yükselmiştir.

TAŞLARI
TAŞLARI

Gürcistan’da sondaj
faaliyetlerine başlanmış,
akabinde Suriye’de ve
Türkmenistan’da sondaj
projeleri tamamlanmıştır.

2003

2005

Khurmala (Irak) Sahasında
20 kuyu sondajı yapılmıştır.

TEPCO projesi kapsamında
Kazakistan’da verdiği sondaj ve workover
hizmeti, TPIC’in yurt dışındaki ilk petrol
saha hizmeti olmuştur.

2000

Irak’tan 2 milyon ton motorin ticareti
yapılmıştır.

1990

1999

SOMO (Irak)’ya,
2007 yılına kadar,
1.5 milyon ton
motorin, benzin,
kerosen ve LPG satışı
gerçekleştirilmiştir.

2001
“Gıda Karşılığı Hampetrol
Satışı” projesi kapsamında,
2003 yılına kadar, 5.4 milyon
ton ham petrol Irak’tan
TÜPRAŞ’a satılmıştır.

KazakhOil Aktöbe
(Kazakistan)’ye 130’un
üzerinde kuyu tamamlama
hizmeti verilmiştir.

İç savaş dönemindeki
Libya’ya 30.000 ton motorin
sevkiyatı yapılmıştır.
Alt şirket TPPD’nin bugüne
kadar, 572.000 ton ithal motorin
ihtiyacı uluslararası piyasalardan
karşılanmıştır.
KIB-TEK( KKTC)’in Teknecik
Santrali’ne fuel oil sevkiyatlarına
başlanmıştır.

2009

2008

Bakanlar Kurulu Kararıyla
TPAO’ya bağlı olarak
kurulmuştur.

İlk arama-üretim projeleri
1996 yılına kadar Avustralya,
Endonezya, Pakistan ve Mısır’da
gerçekleştirilmiştir.

2011

2010

Kazakistan’ın Kazakh Turk
Munay (KTM) Şirketi için 5
kuyu sondajı yapılmıştır.
Kolombiya’nın Gonzalez ve
Maria Conchita Bloklarında
arama-üretim projelerine
başlanmıştır.

West Qarun (Mısır)’da
arama çalışmaları
keşifle sonuçlanmıştır.

1988

Sermayesi 150 Milyon
USD’den 500 Milyon
USD’ye yükseltilen TPIC,
BOTAŞ’a bağlanmıştır.

2006

Jeotermal faaliyetlere giriş
yapılmıştır.
TPAO’nun yurt içi ruhsatlarında
sondaj ve kuyu tamamlama
hizmetlerine başlanmıştır.
Alt şirket olarak TP Petrol
Dağıtım A.Ş kurulmuştur.

2014

2013

Irak’ın Rumaila petrol
sahasında, SOC (South
Oil Company/Irak) ile
45 kuyuluk anahtar
teslim sondaj anlaşması
imzalanmış, 2012’de ise
revize edilmiştir.

2015
Ödenmiş sermaye, 500
Milyon USD’den 1 Milyar
USD’ye yükselmiştir.
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“Bakanlar Kurulu Kararı ile 1988 yılında
kurulan ve 28 yılı geride bırakan TPIC,
çok sayıda uluslararası projeye imza
atmıstır.”
.

• Optimum arama ve üretim sahası yatırım portföyü oluşturmak
• Bölgemizde daha etkin bir petrol servis şirketi olmak
• Uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinde etkin bir 		
oyuncu olmak
• Müteahhitlik hizmetleri (boru hatları, yüzey tesisleri ve rafineri)
sektöründe projeler geliştirmek
• Operasyonel ve organizasyonel performansı artırmak

“TPIC, ‘sürdürülebilir büyüme’ ilkeleriyle
uyumlu olarak gelistirdigi projeleriyle
katma deger yaratmaya devam etmektedir.”

Turkish Petroleum International Company (TPIC), petrol endüstrisinin bütün değer
zincirinde faaliyet göstermek
üzere TPAO’nun uluslararası bir
offshore şirketi olarak 1988 yılında kurulmuştur. Aramadan
üretime, petrol sondajı ve kuyu
tamamlama hizmetlerinden, petrol ticareti ve dağıtımına kadar
petrol endüstrisinin hemen her
alanında faaliyet gösteren ve sermayesinin tamamı kamuya ait
bir enerji şirketi olan TPIC, ge-

rek yurt içinde gerekse Irak’tan
Libya’ya, Kolombiya’dan KKTC
ve Kazakistan’a kadar, uluslararası arenada faaliyetlerini başarılı
bir şekilde sürdürmeye devam
etmektedir. TPIC, ülkemiz adına
stratejik önem taşıyan projelerin
geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla, 2012/4152 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile 22
Ocak 2013 tarihinde, sermayesi
150 Milyon USD’den 500 Milyon
USD’ye yükseltilerek BOTAŞ’a
bağlanmıştır. Ayrıca 2014 ve 2015

yıllarında yenilenen sermaye artışıyla TPIC’in ödenmiş sermayesi
1,5 Milyar USD’ye yükseltilmiştir. TPIC, yenilenen vizyonu ile
Türkiye’nin küresel şirketlerinden
biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu bağlamda TPIC, Irak başta olmak üzere
çeşitli bölgelerde petrol ve doğal
gaz arama-üretim faaliyetlerini
doğrudan veya sahip olduğu alt
şirketleri marifetiyle sürdürmektedir.
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HEDEFLERİMİZ
HEDEFLERİMİZ

ENERJİDE
TÜRKİYE’NİN
DIŞA BAKAN YÜZÜ:TPIC

ARAMA-ÜRETİM, PETROL SAHA
HİZMETLERİ VE PETROL TİCARETİ
ALANLARINDA ENTEGRE BİR ŞİRKET
TPIC Aralık 2015 itibariyle, yurt içi arama-üretim faaliyetlerini Türkiye’de çeşitli petrol arama
bölgelerinde sahip olduğu 11 adet arama ruhsatı ile sürdürmektedir.
TPAO, TPIC ruhsatlarında Yüklenici Operatör olarak faaliyet göstermektedir. TPIC’in AR/TPI/4468
ruhsatında 2009 yılında ortalama 200 v/g ile başlayan üretimi, 2015 yılı sonu itibariyle Şambayat-1,
Şambayat-15, Doğu Şambayat-1, Doğu Şambayat-6, Altıntop-2, Altıntop-3, Bozhüyük-1, Bozhüyük-5,
Bozhüyük-6 ve Bozhüyük-9 kuyularından ortalama 800 v/g ile devam etmektedir. 2009 yılından bu yana,
TPIC ruhsatlarından toplamda 1.4 milyon varilin üzerinde petrol üretimi yapılmıştır.

RUHSAT

TPIC HİSSESİ

XII GAZİANTEP

AR/TPI/4468, 5121

%100

XI DİYARBAKIR

AR/TPI/4876, 5041

%100

II BOLU

AR/TPI/5079

%100

X SİİRT

AR/TPI/5056

%100

AR/TPI/K/M42-a1, a2, a3

%100

AR/TPI/K/M42-b1

%100

AR/TPI/K/M48-c3

%100

AR/TPI/K/N48-b2, b3

%100

AR/TPI/K/N49-A

%100

Aralık 2015 İtibariyle TPIC Ruhsatları

“TPIC, 2015 itibariyle 1.4 milyon varilin üzerinde
kümülatif petrol üretimi gerçeklestirmistir.”
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BÖLGE

YURT DIŞI ARAMA-ÜRETİM
ALANINDA AKTİF, BÖLGESEL VE
GLOBAL BİR OYUNCU
1988-1995 yılları arasında ilk arama projelerini Avustralya, Pakistan, Endonezya, Mısır’da (West Qarun, West
Gebel El Zeit, West Bahariye) gerçekleştiren TPIC, 2008 yılından itibaren de Kolombiya’daki Gonzalez ve Maria
Conchita Bloklarında arama projelerini yürütmeye başlamıştır.

TPIC HİSSESİ
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BLOK

ORTAKLAR

OPERATÖR

GONZALEZ

% 100

-

TPIC

MARIA CONCHITA

% 51

MKMS % 40,
MULTISERVICIOS % 9

TPIC

Gonzalez Bloğu
TPIC, 15 Temmuz 2008 tarihinden
itibaren Catatumbo Baseni’nde bulunan Gonzalez Bloğu’nda Kolombiya Milli Petrol Şirketi Ecopetrol
ile ortak petrol arama çalışmaları yürütmüş olup, operatörlüğünü
TPIC’in üstlendiği söz konusu petrol arama projesinde 2014 yılında

“TPIC, ilk arama projesini 1990 yılında Mısır’da
West Qarun, West Gebel El Zeit ve West Bahariye
Petrol Sahalarında gerçeklestirmis olup, aynı
zamanda bu alanda yurt dısında yatırım yapan
ilk Türk kamu sirketidir.”
Maria Conchita Bloğu

Ecopetrol’ün hissesi TPIC’e devredilmiştir. Projede, Rio Zulia West3 kuyusu 2010 yılında petrol keşfi
ile; Rio Zulia West-4 ve Rio Zulia
West-4 ST-1 kuyuları ise 2011 yılında petrol emaresi ile bitirilmiştir. TPIC, Ekim 2012’de 232 km²
3B sismik veri toplama işlemini

tamamlamıştır. RZW-3 kuyusunda
çatlatma operasyonu gerçekleştirilmiş olup, kuyudan yapılan test
üretimi devam etmektedir. Blokta
1 arama kuyusu sondajı yapılması
için hazırlıklar sürdürülmektedir.

Kolombiya’nın kuzeyinde Guajira
Baseni’nde yer alan Maria Conchita Bloğu, Kolombiya’nın en büyük
gaz üretim sahasının hemen yanında, depolama tesisleri ve boru
hatlarına yakın konumdadır. TPIC
2009 yılında Maria Conchita Arama Bloğu’na %51 hisse ile ortak

olmuş ve operatörlüğü üstlenmiştir. Söz konusu arama bloğunda
hisse dağılımı; TPIC %51, MKMS
%40 ve Multiservicios RJT LTDA
%9’dur. TPIC’in operatörlüğünü
yürüttüğü projede 2010 yılının
ikinci yarısında, 120 km²’lik 3B
sismik veri toplama ve proses ça-

lışmaları tamamlanmıştır. “Consulta Previa” (yerel halkla müzakereler) süreci başarılı bir şekilde
sonuçlandırılmıştır. Blokta sondaj
faaliyetlerini gerçekleştirmek için
gerekli olan çevre lisansı alınmıştır. Arama çalışmaları devam etmektedir.

“TPIC, Türkiye’de petrol ticareti ve saha
hizmetleri alanlarında ISO 9001:2008 Kalite
Belgesi’ne sahip ilk ve tek sirket olup, yine
aynı alanlarda TS 18001:2014 Is Saglıgı ve
Güvenligi Yönetim Sistemi Belgesi’ni elinde
bulundurmaktadır.”

TPAO Batman, Adıyaman ve
Trakya Faaliyetleri
TPIC, TPAO’ya 2006 yılından bu yana, başta Batman,
Adıyaman ve Trakya olmak
üzere TPAO ve TPIC lisanslı muhtelif sahalarda petrol
ve doğal gaz sondajı ve kuyu

tamamlama hizmeti vermiştir. Bugüne kadar, 371 kuyuda toplam 475.000 m sondaj,
1600’ü aşkın kuyuda da kuyu
tamamlama hizmeti sağlamıştır. 2014 yılında sondaj ve
kuyu tamamlama işlerinde
rekor miktarlara ulaşılmıştır.
77 kuyuda 130.713 m sondaj
yapılmış, 581 kuyu tamamlama hizmeti verilmiştir. Diğer
yandan, 2015 yılında 794 adet
kuyu tamamlama operasyonu
gerçekleştirilmiştir.
Irak SOC Rumaila Projesi
Güney Rumaila sahasında 45
kuyuluk sondaj ihalesinin kazanılması akabinde, Irak Milli
Petrol Şirketi SOC (South Oil
Company) ile yapılan anlaşma 14 Mart 2010 tarihinde
imzalanmıştır. İhaleye konu
olan proje, anahtar teslimi
entegre bir proje olup; malzeme, servis temini ve sondaj
operasyonlarının tamamının
TPIC tarafından yönetilmesi
öngörülmektedir. İlk 5 kuyu
14 Ağustos 2011 itibariyle
tamamlanmış ve SOC’ye teslim edilmiştir (toplam 16.891
metraj). Devam eden süreçte, Rumaila sahasının işletim
hakları BP operatörlüğünden
BP-CNPC-SOC konsorsiyumunun oluşturduğu Rumaila Operating Organization

(ROO)’a devredilmiştir. Projede kısa süreli bir bekleme
dönemi olmuştur. TPIC’in öngörülen kârlılık ve iş hacmi
hedefi sabit tutularak SOC ile
gerekli tadilat metni 15 Kasım
2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tadilat tarihinden günümüze kadar geçen sürede,
teknik ve finansal konularda
SOC ve BP yönetimleriyle görüşmeler devam etmiş,
gelinen nokta itibariyle 305
Milyon USD’lik hacme sahip
projenin aktivasyonu önündeki engeller kaldırılmıştır. 5
kuyunun 2011 yılında tamamlanmasının ardından, 2015
yılının Mayıs ayında tekrar
sondaja başlanmıştır. 2015 yılı
itibariyle, toplamda 11 kuyunun sondajı gerçekleştirilmiştir. Sondajı TPIC tarafından
yapılan R-583 no’lu kuyu 31,7
günde, R-585 no’lu kuyu ise
30,9 günde tamamlanmıştır.
Söz konusu performanslar
Rumaila/Basra’nın en iyi sondaj performanslarıdır. Yaklaşık 3500 metre derinlikteki
kuyulardan günlük ortalama
8-10 bin varil üretim yapılmaktadır. Proje tamamlandığında, Irak’ın günlük üretim
miktarının 300.000 varil artması beklenmektedir.
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28 YILLIK DENEYİMİ
İLE PETROL SAHA
ile Irak SOC arasında imzalanan,
HİZMETLERİNDE “TPIC
Güney Rumaila’da 45 kuyu kazılmasına
KALİTELİ SERVİS yönelik 14 Mart 2010 tarihli anlasma, Basra
Bölgesi’nin bugüne kadarki en büyük taahhüt
SAĞLAYAN GÜÇLÜ anlasmalarından birisidir.”
AKTÖR

TPIC, yurt içinde ve yurt
dışında özellikle sondaj ve
kuyu tamamlama hizmetlerinde edindiği tecrübeler
ışığında, mevcut faaliyetlerini ve projelerini geliştirmektedir. Yurt içinde, uzun
yıllardır muhtelif sahalarda
petrol ve doğal gaz sondajı ve
kuyu tamamlama hizmeti vermektedir. Yurt dışı petrol saha
hizmetleri bağlamında ise;
1996’dan beri, Kazakistan’da
Tepco, KTM, KazakhOil Aktöbe, Caspineft projeleri,
Azerbaycan’da Salyan Oil, Karasu Operating Co. projeleri,
Gürcistan’da Frontera Eastern
Georgia projesi, Suriye’de
Dove Energy ve IPR projeleri
ile Irak’ta Khurmala sahasında 20 kuyu kazılması işini gerçekleştirmiştir. 2010 yılında,
bu projelerin yanı sıra, Irak
Milli Petrol Şirketi South Oil
Company (SOC) ile Irak’ın
Güney Rumaila sahasında 45
kuyuluk sondaj anlaşması imzalamıştır.
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JEOTERMAL SONDAJ
FAALİYETLERİNDE TÜRKİYE’NİN
ÖNCÜ KURULUŞU
TPIC, petrol ve doğal gaz alanındaki başarılı faaliyetlerinin yanı
sıra, jeotermal sondaj saha hizmetleri piyasasında da Türkiye’nin
öncü kuruluşu konumundadır.
Jeotermal enerji üretimi alanında
faaliyet gösteren BM Enerji, Gürmat/Güriş, Zorlu Enerji, Santral/

Sanko Enerji, Aytemiz, Mis/Soyak Enerji, Akça Enerji ve Maspo gibi yerli ve yabancı firmalara
TPIC’in 28 yıllık deneyimi kapsamında; sondaj, kuyu tamamlama,
çimento, asit, basınç/sıcaklık test
hizmetleri verilmektedir. Bu bağlamda, saha servis hizmetlerini

daha verimli hale getirmek ve artan rekabet ortamında daha güçlü
olabilmek adına, TPIC 2014 yılı
içerisinde; Değişim Yönetim Sistemi (DYS), Düzeltici Önleyici Faaliyetler (DÖF), İş İzin Sistemi ve
Bakım Onarım Yönetim Sistemleri
(BOYS)’ni kurmuştur.

“TPIC 2007 yılından 2015 yılı sonuna kadar,
111 jeotermal kuyuda toplam 247.203 m sondaj
gerçeklestirmistir.”

“TPIC, KIB-TEK’e 140 seferle 1 milyon
tonun üzerinde fuel-oil sevkiyatı
gerçeklestirmistir.”

PETROL TİCARETİNDE
ÜLKEMİZİN YURT DIŞINDA
BİLİNEN MARKASI

TPIC 2009-2013 yılları arasında,
uluslararası piyasalardan temin
ettiği motorini, alt şirketi TPPD
kanalıyla yurt içi akaryakıt piyasasında faaliyet gösteren dağıtım
şirketlerine satmıştır. 2009 yılından beri, bu kapsamda, yurt içine
572.000 ton motorin satışı gerçekleştirilmiştir.
Libya NOC Ham Petrol Ticareti
TPIC ile NOC arasında Ocak
2013’te ham petrol alım-satım
anlaşması yapılmıştır. Proje kapsamında; 4 kargo kesin ve ihracat
kapasitesine bağlı olarak 6 kargo
opsiyonel ve her kargo 600.000
varil olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Libya’dan birinci kargo
sevkiyatı Nisan 2013’te gerçekleştirilmiş olup, iç karışıklıklardan ve Libya ham petrol arzında
yaşanan istikrarsızlıklardan ötürü yeni sevkiyatlarda yaşanan aksamaların giderilmesi yönünde
görüşmeler devam etmektedir.

KIB-TEK Fuel-Oil Ticareti
Elektrik üretiminin bir kısmını termik santrali ile karşılayan
KKTC Elektrik Kurumu (KIBTEK), bu santralin ana yakıtı olan
fuel-oil’i dış piyasadan temin etmektedir. TPIC, 26.10.2009 tarihinde yapılan anlaşmaya istinaden, TÜPRAŞ (Aliağa ve Körfez)
Tesisleri’nden KIB-TEK’e ait Teknecik Terminali’ne bugüne kadar
140 sefer yaparak 1 milyon tonun
üzerinde fuel-oil sevkiyatı gerçekleştirmiştir.
Bangladeş Motorin Ticareti
Aralık 2014’te Turkish Petroleum
International Company (TPIC)
ve Bangladeş Petrol Şirketi (BPC)
arasında motorin alım-satım anlaşması imzalanmıştır. BPC’nin
petrol ürünleri tedarikçileri listesi 10 ülkeden oluşmaktadır.
Malezya, Filipinler, Birleşik Arap
Emirlikleri, Vietnam, Katar gibi
ülke şirketlerinin yer aldığı listeye şirketimiz TPIC ilk kez dahil
olmuştur. Bu kapsamda TPIC;
2015 yılı içerisinde BPC’ye toplamda 62.461 ton, %0.05 (500
ppm) motorin satışını başarı ile
gerçekleştirmiştir. TPIC bu girişimiyle, Güneydoğu Asya piyasasındaki faaliyetlerini artırmayı

hedeflemektedir. BPC’nin 2016
kargolarının bir kısmını ihale
usulü ile alma kararı neticesinde,
yapılan görüşmeler sonucunda
2016 yılı için TPIC’den 30.000
ton kesin ve 30.000 ton opsiyonel
motorin alımı kararlaştırılmıştır.
İlk kargo teslimi için çalışmalar
başlatılmıştır.
Irak Ham Petrol ve Petrol
Ürünleri Ticareti
Irak ile ürün ticaretine 1999 yılında başlanmıştır. TÜPRAŞ’tan ve
uluslararası pazarlardan tedarik
edilen petrol ürünleri, Irak Devleti
Petrol Pazarlama Şirketi SOMO’ya
kara ve demiryolu taşımacılığıyla
ulaştırılmıştır. 1999-2002 yılları
arasında, Irak’tan fiber depolarda
TPIC/Habur tesisine getirilen 1.8
milyon ton motorin, sınır ticareti kapsamında yurt içi akaryakıt
dağıtım şirketlerine satılmıştır.
Buna ilave olarak, 2000-2003 yılları arasında, 5.4 milyon ton ham
petrol TPIC tarafından Irak’tan
karayolu ile getirilerek deniz yolu
ile TÜPRAŞ’a satılmıştır. 20032010 yılları arasında, toplamda
1.9 milyon ton petrol ürünü, fueloil ve motorin ticareti yapılmıştır.
Bölgede önemli bir oyuncu olan
TPIC’in, benzer proje girişimleri
devam etmektedir.
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Yurt içi Motorin, Benzin,
İhrakiye ve Fuel-Oil Ticareti

FİNANSAL
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GÖSTERGELER

2009

2014

TOPLAM AKTİFLER (milyon $)

330

987*

ÖDENMİŞ SERMAYE (milyon $)

150

1.000

BANKA KREDİLERİ (milyon $)

73,4

0

NET İŞLETME SERMAYESİ (milyon $)

114,8

390,4

NET KÂR (milyon $)

1,1

23,8

GENEL İDARE GİDERLERİ (milyon $)

6,3

6,6

PERSONEL SAYISI (TPIC)

92

99

PERSONEL BAŞI KÂR (bin $)

12

241

*Ilgili Bakanlar Kurulu Kararı geregi alt sirket TPPD’nin TPOC’a devrini içermektedir.

Fotoğraf; Maria Conchita, Kolombiya

“Sosyal sorumluluk kapsamında hareket
eden TPIC, çevresel ve toplumsal görevlerinin
bilincindedir.”

Fotoğraf; Maria Conchita, Kolombiya

Sosyal sorumluluk kapsamında hareket eden
TPIC, çevresel ve toplumsal görevlerinin
bilincindedir.

SİTEMİZ
WEB SİTE
YENİLENDİ

“TPIC web sitesi; Türkçe, Ingilizce, Rusça, Arapça ve
Ispanyolca dilleriyle görüntülenebilmektedir.”

