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Optimum arama ve üretim sahası yatırım portföyü oluşturmak, 

Bölgemizde daha etkin bir petrol sahası servis şirketi olmak,

Uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinde etkin bir oyuncu olmak, 

Müteahhitlik hizmetleri (boru hatları, yüzey tesisleri ve rafineri) sektörüne 
girmek ve bu sektörde gelişmek,

Operasyonel ve organizasyonel performansı artırmak.

hedeflerimiz
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Enerji sektöründe 
Türkiye’nin dışa bakan yüzü
TPIC (Turkish Petroleum International Company), Petrol endüstrisinin bütün değer zincirlerinde 
faaliyet göstermek üzere 1988 yılında TPAO’nun alt şirketi olarak kurulan, aramadan üretime, 
petrol sondajı ve kuyu tamamlama hizmetlerinden petrol ticareti ve dağıtımına kadar petrol 
endüstrisinin temel alanlarında faaliyet gösteren, sermayesinin tamamı kamuya ait olan bir 
enerji şirketidir. 

TPIC, halihazırda gerek yurt içinde gerekse Irak’tan 
Libya’ya, Kolombiya’dan K.K.T.C ve Kazakistan’a 
kadar, uluslararası arenada, petrol sektörünün önemli 
projelerinde yer almakta ve faaliyet gösterdiği tüm 
coğrafyalarda etkin bir şekilde ülkemize katma değer 
yaratmaya devam etmektedir. 

Sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirerek küresel 
pazarlarda rekabet eden bir oyuncu olma yolunda 
başarıyla ilerleyen TPIC, çevre değerlerini korumayı ve 
sistemli ve katma değeri yüksek projelere imza atmayı 
öncelikli hedef olarak belirlemiştir. 

TPIC, Bakanlar Kurulu’nun 22.01.2013 tarih ve 4152 
sayılı kararı ile, sermayesi 150 Milyon USD’den 500 
Milyon USD’ye yükseltilerek TPAO’dan BOTAŞ’a 
devredilmiştir.

TPIC, an itibariyle petrol saha hizmetleri, ham 
petrol ve petrol ürünleri ticareti ve yurt içi-yurt 
dışı arama - üretim faaliyetleri ile etkinliklerini 
sürdürmektedir. Petrol saha hizmetleri bağlamında; 
1996-2013 yılları arasında, Kazakistan’da Tepco, KTM, 
Kazakoil 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 olan South Oil Company (SOC) ile Irak’ın Güney 
Rumaila sahasında 45 kuyuluk sondaj anlaşması 
imzalanmıştır.

 TPIC bugüne kadarki başarısının öncelikle değerli çalışanlarının katkısıyla elde 
edildiğinin bilincindedir. Bu sebeple, nitelikli personel istihdamı ve personel 
geliştirme konularında özellikle hassasiyet göstermektedir. 
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Arama - üretim, petrol saha 
hizmetleri ve petrol ticareti 
alanlarında entegre bir şirket

 TPIC 2014 itibariyle, yurt içi arama - 
üretim faaliyetlerini Türkiye’de çeşitli 
petrol arama bölgelerinde sahip olduğu 
toplam 32 adet arama-üretim ruhsatı ile 
sürdürmektedir.

 TPAO, TPIC ruhsatlarında Yüklenici Operatör 
olarak faaliyet göstermekte olup, arama, sondaj, 
geliştirme ve üretim hizmetleri vermektedir. TPIC, 
AR/TPI/4468 ruhsatında bulunan Şambayat-1, 
Şambayat-12, Şambayat-15, Doğu Şambayat-1, 
Doğu Şambayat-3, Doğu Şambayat-4, Doğu 
Şambayat-6, Altıntop-2, Altıntop-3, Bozhüyük-1, 
Bozhüyük-2 ile Bozhüyük-5 kuyularından ve AR/
TPI/5031 ruhsatında bulunan Sislice-1 kuyusun-
dan test üretimi yapmaktadır. 2012 verilerine göre 
Türkiye’nin 4. en büyük petrol üreticisi olan TPIC, 
yurt içinde yaklaşık 800 varil/gün petrol üretmek-
tedir. 

 Bu bağlamda, TPIC’nin offshore (deniz) arama - 
üretim faaliyetleri’nde ise; İskenderun Körfezi’nde 
AR/TPI/4582 ruhsatında bulunan ve TPIC’nin ilk 
offshore kuyusu olan Gülcihan-2  arama kuyusu 
sondajına 17.01.2014 tarihinde başlanmıştır.  

 TPIC, güçlü ve esnek yönetim anlayışını, uluslararası ortaklıklar ve işbirlikleri ile buluşturarak 
rekabet avantajlarını etkin kılmaktadır.
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Yurt dışı arama - üretim alanında 
aktif, global bir 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. 

 Gonzalez Bloğu

 TPIC, 15 Temmuz 2008 tarihinden beri Catatumbo Baseni’ndeki Gonzalez Bloğu’nda, 
Kolombiya Milli Petrol Şirketi (ECOPETROL) ile operatör olarak ortaklaşa faaliyet sürdürmüş 
olup, 2014 itibariyle, Ecopetrol’ün hissesi TPIC’ye devredilmiştir. Projede, Rio Zulia  West-
3 kuyusu 2010 yılında petrol keşfi ile; Rio Zulia West-4 ve Ria Zulia West-4 ST-1 kuyuları 
ise 2011 yılında petrol emaresi olarak bitirilmiştir. TPIC, Ekim 2012’de 232 km²  3B sismik 
veri toplama işlemini tamamlamış olup, 2014 yılı içerisinde RZW-3 kuyusunda çatlatma 
operasyonu ile bir adet arama kuyusu sondajı planlanmaktadır.

 Maria Conchita Bloğu

 Kolombiya’nın kuzeyinde Guajira Baseni’nde yer alan Maria Conchita bloğu için, Kolombiya 
Ulusal Hidrokarbon Ajansı-Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ile 22 Ocak 2009 
tarihinde imzalanan arama - üretim anlaşması çerçevesinde, 2010 yılının ikinci yarısında, 
120 km²’lik 3B sismik veri toplama ve proses çalışmaları tamamlanmıştır. Proje, Kolombiya 
Ulusal Hidrokarbon Ajansı (ANH), MKMS Şti. ve Multiservicios ile birlikte yürütülmekte olup, 
operatörlüğü TPIC üstlenmektedir. İkinci faz için “Consulta Previa” müzakere sürecinin 
tamamlanması ve çevre lisansının alınması sonrasında, ilk arama kuyusu sondaj programı 
için çalışmalar devam etmektedir.
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 TPIC, yurt içinde ve yurt dışında özellikle sondaj ve kuyu tamamlama 
hizmetlerinde edindiği tecrübeler ışığında, mevcut faaliyetlerini  ve projelerini  
geliştirerek geleceğe kararlılıkla yürümektedir.

 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 hizmetleri 
vermektedir. Bugüne kadar, 300 kuyuda toplam 400.000 m sondaj, 1600’ ü aşkın kuyuda da 
kuyu tamamlama hizmeti vermiş olup, faaliyetlere aktif bir biçimde devam etmektedir.

 Irak Rumaila Projesi

 Irak Milli Petrol Şirketi SOC ile Güney Rumaila sahasında 45 kuyuluk sondaj ihalesi 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 devredildiğinden, projede kısa süreli bir bekleme dönemi olmuştur. 
TPIC’nin 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 projenin aktivasyonu önündeki engeller kaldırılmıştır.  Toplamda yaklaşık 305 
Milyon USD’lik hacme sahip  bu projede önümüzdeki günlerde sondaja devam edilmesi 
beklenmektedir. SOC sondaj projesi dışında; Irak’ın ciddi anlamda sondaj ile ilgili servislere 
ihtiyaç duyduğunun bilincinde bir kuruluş olarak, orta vadede Irak’ın Basra bölgesi başta 
olmak üzere diğer bütün bölgelerinde hatırı sayılır bir servis şirketi olma projeksiyonu ile hareket 
etmekteyiz.

26 yıllık deneyimi ile petrol saha 
hizmetlerinde kaliteli servis 
sağlayan güçlü aktör

26

26

  TPIC web sitemiz, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaların Türkçe dahil 5 diliyle görüntülenebilmektedir.

26
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Jeotermal sondaj faaliyetlerinde
Türkiye’nin 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 İnşaat, Gürmat/Güriş, Zorlu 
Enerji, Santral/Sanko Enerji, Aytemiz, Mis/Soyak Enerji, Akça Enerji ve Maspo gibi 
yerli ve yabancı firmalara TPIC’nin 26 yıllık deneyimi kapsamında hizmet verilmek-
tedir.  2014 yılına kadar, Jeotermal Projeler’de toplamda 89 jeotermal kuyu sondajı, 
198.032 m  sondaj gerçekleştirilmiştir. 

 Artan faaliyetlerine bağlı olarak son 4 yıl içerisinde net kârını 27 kat artıran şirketimiz, 
26 yıllık tarihinde ilk defa, 2011 yılında Ankara Vergi Rekortmenleri Listesi’ne 81. sıradan 
girmiş; aynı başarısını 2012 yılında da sürdürerek söz konusu listede 55. sırada yer almıştır.
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Petrol ticaretinde ülkemizin 
yurt dışında bilinen markası

 Yurt içi Motorin, Benzin, İhrakiye ve Fuel-oil Ticareti

 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 varılmış olup, elde edilmesi beklenen hacim yaklaşık 670 
Milyon dolardır. 

 KIB-TEK Fuel-Oil Projesi

 Elektrik üretiminin bir kısmını termik santrali ile karşılayan KKTC Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bu 
santralin ana yakıtı olan fuel-oil’i dış piyasadan temin etmektedir. TPIC, 26.10.2009 tarihinde 
yapılan sözleşmeye istinaden, TÜPRAŞ (Aliağa ve Körfez) Tesisleri’nden KIB-TEK’e ait Teknecik 
Terminali’ne bugüne kadar 799.000 ton Fuel Oil sevkiyatı gerçekleştirmiştir.

 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. 2003-2010 
yılları arasında, toplamda 1,9 Milyon ton petrol ürünü, fuel-oil ve motorin ticareti yapılmıştır. 
Bölgede önemli bir oyuncu olan TPIC’nin, benzer proje girişimleri devam etmektedir. 



Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan ve 
çevresel & toplumsal sorumluluklarının bilincinde 
olan TPIC, bütün faaliyetlerini öncelikle 
sürdürülebilir büyüme ve sosyal sorumluluk 
anlayışıyla yürütmektedir.



TPIC, Türkiye’de petrol ticareti ve saha 
hizmetleri alanlarında ISO 9001:2008 Kalite 
Belgesi’ne sahip ilk ve tek şirkettir.

tpic.com.tr
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IRAK OFİSİ
Baghdad Al-Wazereyah 301 
Section 5th St. No: 6 
Baghdad - IRAQ
T. +90 312 207 20 00 / 1858-
1859

ANKARA MERKEZ OFİSİ
Söğütözü Cad. No:27
Çankaya 06520
Ankara/TÜRKİYE
T. +90 312 285 44 55
F. +90 312 285 38 09
tpican@tpic.com.tr
www.tpic.com.tr

GÜRCİSTAN OFİSİ
D. Agmashenebeli Ave.130, 0102
Tbilisi - GEORGIA
T. +99 532 295 86 32 / 294 11 01

AZERBAYCAN OFİSİ
C. Cabbarli 44 Caspian Plaza 3, 
10th Floor 
Baku - AZERBAIJAN
T. +99 412 492 47 98

KAZAKİSTAN OFİSİ
Abilkayyr-Khan Avenue No:46 
Aktobe - KAZAKHSTAN
T. +7 7132 564431
F. +7 7132 542708

KOLOMBİYA OFİSİ
Carrera 7a No. 114 - 33 Office 1001
Bogota - COLOMBIA
T. +57 1 6377966
F. +57 1 6377967

İSTANBUL OFİSİ
İDTM A.Ş. Yeşilköy Mah.
Atatürk Cad. A1 Blok
Kat.11 No:364 Yeşilköy 
T. +90 212 465 75 96
F. +90 212 465 75 97

LİBYA OFİSİ
Al Jala Street Emart Shagluf, Floor 2, 
Gharian City - LIBYA

JERSEY OFİSİ
15 Esplanade, St. Helier,
Jersey JE1 1RB CHANNEL ISLANDS
T. +44 1534 740000
F. +44 1534 740074


