
 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 
KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI 
(1007 PROGRAMI) 

 

 
 
 
 

KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (KAMAG) 
 

 

İrtibat Noktası 

 

Dr. Atıl BÜYÜKBURÇ, Tel: +90 312 468 53 00/1532, atil.buyukburc@tubitak.gov.tr 

Fatih Mehmet AĞKAYA, Tel: +90 312 468 53 00/1537, mehmet.agkaya@tubitak.gov.tr 

 

Çağrıya ilişkin sorularınızı 1007-KAMAG-FORUM alanında yer alan çağrı başlığı 
içeriğine yazabilirsiniz. 

 

2015 

 

Çağrı Başlığı 

Sondaj Kulesi Tasarımı ve İmalatı 

Çağrı No 

1007-TPAO-2015-01 

Müşteri Kurum 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü 

Çağrı Açılış Tarihi 

14/01/2015 

Çağrı Kapanış Tarihi 

06/03/2015 

mailto:atil.buyukburc@tubitak.gov.tr
mailto:mehmet.agkaya@tubitak.gov.tr
http://forum.tubitak.gov.tr/viewforum.php?f=72


Sondaj Kulesi Tasarımı ve İmalatı  2015

 

 
1007-TPAO-2015-01  Çağrı Dokümanı 2 
 

Tanımlar 

Proje Yöneticisi Kuruluş (PYÖK) 
Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı 
projelerde, proje yönetiminden sorumlu yürütücü 
kuruluşu ifade eder. 

Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) 

Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri,  
deneyim ve altyapısına sahip; projenin 
yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimini, üniversiteyi 
ve/veya özel kuruluşu ifade eder. 

Proje Sonuçları Uygulama Planı 
(PSUP) 
 

Müşteri kurum tarafından hazırlanarak 
TÜBİTAK’a sunulan ve projede elde edilmesi 
öngörülen çıktıların kullanımına ilişkin uygulama 
programını gösteren taahhüt belgesini ifade eder. 

 

Çağrı Amacı 

 
Ülkemizde petrol ve doğal gaz sondajlarında 
kullanılabilecek kapasitede, uluslararası 
standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan 
ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat vb. 
açılardan rekabet edebilir yerli modüler en az 350 
ton kapasiteye sahip sondaj kulesinin tasarımı, 
analizi ve imalatının gerçekleştirilmesi 
amaçlanmaktadır.  
 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar 

 

1. Projede geliştirilecek sondaj kulesinin 
üretiminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, 
1007 Programı mevzuatına uygun nitelikte 
özel kuruluşun yürütücü kuruluş olarak projede 
yer alması gerekmektedir. Bu kuruluşun 
projede PYÖK olması gerekmektedir.   

 
2. Projede yürütücü kuruluş olarak üniversite/ler 

yer almalıdır. 
 

3. Projede geliştirilecek sondaj kulesinin kontrol 
ve testlerinin proje süresi içerisinde yapılması 
gerekmektedir.  

 
4. Sondaj kulesi API 4F, 7K, 8A/8C (American 

Petroleum Institute) standartlarını sağlamalı, 
proje ile ilgili sertifikalar alınmış olmalı ve 
geliştirilecek sondaj kulesi API monogramı 

http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/tpao_psup.pdf
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/tpao_psup.pdf
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taşımalıdır. 
 

5. Kule mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek 
şekilde tasarlanmalıdır.  

 
6. Kule ve kule altyapısının komple tasarımı ve 

tasarım doğrulaması proje kapsamında 
PYK’lar tarafından yapılacaktır.  

 
7. Kule tasarımı ve/veya malzeme seçimi mevcut 

350 tonluk sondaj kulesine göre verimin 
arttırılmasını ve kurulum, söküm süresinin 
azaltılmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. 
Buna ilişkin olarak proje önerisinde somut 
karşılaştırmalı açıklama yer almalıdır. 

 
8. “Hedeflenen Çıktılar” başlığında belirtilenler 

dışında da proje süresini uzatmamak (30 ay), 
7. maddedeki şartları sağlamak ve MK 
kullanımına uygun olmak şartıyla, sondaj 
kulesinin diğer ekipmanları da Ar-Ge yoluyla 
yerli olarak tasarlanıp üretilebilir. 

 
9. Proje, süresi en fazla 30 ay olacak şekilde 

kurgulanmalıdır. 
 

 

Proje Niteliği 

 

 Prototip/sistem/pilot tesis                 
 

 Model/süreç/yöntem geliştirme     
 

 Teknoloji birikim    
 

 

 
Hedeflenen Çıktılar 

 
Teknik İsterler 

1. Kule ve Kule Altyapısı  
(Mast-Substructure) 

 

1. Tasarım ve imalat; Ek-1’de “Kule Teknik 
Özellikleri” dokümanında belirtilen minimum 
özellikler dikkate alınarak yapılacaktır. 

2. Kule (Mast) ağırlığı taşıma, kurulum ve söküm 
kolaylığı açısından muadil 75 tondan en az 
%10 oranında hafifletilerek geliştirilmelidir. 

3. Kule altyapısı (Substructure) ağırlığı taşıma, 
kurulum ve söküm kolaylığı açısından muadil 
101 tondan en az %10 oranında hafifletilerek 
geliştirilmelidir.  

 

http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/ek-1.pdf
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2. Manevra Vinci  
(Drawworks) 

 

1. Manevra vincinin komple tasarımı proje 
kapsamında PYK’lar tarafından yapılmalı ve 
EK-1’de verilen “Kule Teknik Özellikleri” 
dokümanında bahsedilen özelliklere uygun 
olarak geliştirilmelidir. 

2. Manevra vincinin yazılımı ve kontrol paneli 
proje kapsamında PYK’lar tarafından yerli 
olarak geliştirilecektir. Manevra vincine ait 
diğer ekipmanlar tedarik edilebilir. 

3. Manevra vinci (drawworks) Kontrol Sistemi 
EK-1’de detayı verilen parametreleri 
izleyebilecek ve kontrol edebilecek şekilde 
geliştirilmelidir. 

4. Manevra vinci (drawworks) yardımcı fren 
sisteminde AC elektrik motorunun regenerator 
çalışması esnasında üretilen enerji sisteme 
geri kazandırılmalıdır. 

3. Hareketli Makara 
4. Taç Makara 
5. Son Nokta Çapası 
6. Döner Masa 
7. Dizi Depolama Alanı (Set-back) 
8. Otomatik Dizi Besleme Sistemi 
9. Hidrolik Çene (Power Slip)   
10.Sondör Kabini (Driller House) 
11.Kablo merdiveni (Grasshopper) 
12.Kedibaşı (Cathead) 
 

Bu ekipmanlar proje kapsamında PYK’lar 
tarafından tasarlanarak Ek-1’de “Kule Teknik 
Özellikleri” dokümanında belirtilen minimum 
özellikler dikkate alınarak yerli olarak üretilecektir. 
Ancak, bu ekipmanların tasarımı ve üretiminde 
350 tonluk sondaj kulesinin mevcut verimin 
arttırılmasını ve kurulum, söküm süresinin 
azaltılmasını sağlayacak yönde değişiklikler 
yapılabilir. 

13. Test düzenekleri 

 
Kule-Kule Altyapısı (Mast-Substructure) ve 
Manevra Vincinin (Drawworks) ilgili API 
standartlarında belirtilen testlerin yapılabilmesi 
için gerekli test düzeneklerinin proje kapsamında 
PYK’lar tarafından geliştirilmelidir. 
 

 

 

 

http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/ek-1.pdf
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/ek-1.pdf
http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/ek-1.pdf
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BAŞVURU DOKÜMANLARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

 Başvurunun geçerli sayılabilmesi için aşağıdaki belgelerin imzalı olarak 
sunulması gerekmektedir. 
 

o Elektronik başvuru çıktısında proje yürütücüsü ve PYK adına üst düzey 
yetkili (üniversiteler için rektör, kamu Ar-Ge birimleri için birimin bağlı 
olduğu üst düzey yönetici veya bu makamların yetki verdiği yardımcıları, 
özel kuruluşlar için imza sirkülerinde belirtilen en geniş imza yetkisi olan 
kişi veya kişiler) tarafından ilgili yerleri ıslak imzalı ön sayfalar 
 

o TÜBİTAK Enstitülerinin proje yürütücüsü olması durumunda TÜBİTAK 
Başkanlık Onay Yazısı 

 

 Tüm elektronik başvuru çıktısı sunulmamalıdır. Yukarıda belirtilen belgeler 
dışında bir belge sunulması durumunda değerlendirmede dikkate 
alınmayacaktır. 

 
 Basılı belgeler için evrak sistemine son kabul tarihi 13.03.2015 olacaktır. Basılı 

belgelerin TÜBİTAK evrak sistemine son kabul tarihine kadar kayıt edilmemesi, 
eksik sunulması veya yalnızca elektronik başvuru yapılması durumunda 
başvuru tamamlanmamış sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 

 Başvurunun  1007 Programı Mevzuatı ’nda belirtilen Yönetmelik ile İdari ve Mali 
Esaslara uygun olması gerekmektedir.  

 

 Yukardaki belirtilen hususlar başta olmak üzere, çağrı şartlarına uyulmaması 
durumunda projeler değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir. 

 

 Çağrı şartlarına uygun projeler I. Aşama Proje Önerisi Değerlendirme Formu ‘na 
göre değerlendirilecektir. 

 
İmzalı belgeler için posta adresi: 

TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) 
Tunus Cad. No: 80 06100 Kavaklıdere Ankara 

 
 

 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-formlar-ve-kriterler

