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Giris
.
Sevgili Öğrenciler,
Sizleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir alt şirketi olan
TP-OTC, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesinin iş birliği ile ilk kez 2022-2023 eğitim
öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak açık deniz servisleri
ön lisans programlarını tanımaya davet ediyoruz. Açılan
programlarla üniversite ve sanayi iş birliği kapsamında petrol
ve doğal gaz sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Sakarya Gaz Sahasında
gerçekleştirilen Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfiyle,
ülkemizdeki geleceği yeniden altın harflerle yazılan petrol ve
doğal gaz sektöründe yerinizi ayırmaya hazır mısınız?
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Hakkımızda

Ülkemizin milli arama ve üretim şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
1954 yılında kamu adına hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama
faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. TPAO, Türkiye petrol sektöründe
öncü olmuş ve birçok “ilk”i gerçekleştirerek  PETKİM, TÜPRAŞ, PETROL OFİSİ gibi firmaları
sektöre kazandırmıştır. TPAO’nun temel amaçlarından biri ülkemizde tüketilen
enerji içerisinde büyük bir paya sahip olan petrol ve doğal gazı yurt içi ve yurt dışı
kaynaklardan karşılayabilmektir. Ankara merkezli olarak yapılanan TPAO bugün
operasyonlarını yurt içinde Batman, Adıyaman ve Trakya olmak üzere 3 bölge ve
Genel Müdürlük, yurt dışında ise Azerbaycan, Rusya, Irak, KKTC ve Afganistan olmak
üzere 5 farklı ülke üzerinden yürütmektedir.
TP-OTC’nin temelleri, büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin, petrol ve doğal gaz aramaüretim faaliyetlerini yürüten ana şirketimiz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO
tarafından 2019 yılında atılmıştır.
TP-OTC, TPAO’nun Doğu Akdeniz’de yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama ve üretim
faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan derin deniz sondaj servislerini karşılamak
üzere faaliyetlerine başlamıştır. 3 yıl gibi kısa bir sürede bünyesinde 20 farklı hizmeti
barındıran, yaklaşık 800 personel istihdam eden, 17 milyar TL sermayeye sahip,
Türkiye’nin sayılı büyük güçlü firmalarından biri haline gelmiştir.
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Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz sahası olan “Sakarya Gaz Sahası”nda keşfedilen
gazın karaya ulaştırılması için gerekli tüm hizmetleri veren TP-OTC, bugün Türkiye
konutlarının önümüzdeki 25-30 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak doğal gaz
üretim ve işleme tesislerini Filyos’ta inşa etmektedir.
TP-OTC, petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetleri kapsamında yürütülen
sondaj ve kuyu tamamlama hizmetlerini, bu hizmetleri karadan destekleyen kıyı
lojistik merkezini ve operasyonların gerçekleştirildiği sondaj gemilerinin işletmesi
dahil olmak üzere bir açık deniz operasyonunda gerekli olan tüm stratejik hizmetleri
bünyesinde entegre bir şekilde yerli ve milli imkanlarla sağlamaktadır. 4 derin
deniz sondaj gemisi  ve platform destek gemilerinde yürüttüğü operasyonlarla
yüksek faaliyet hacmine sahip TP-OTC’nin asli görevi, Mavi Vatan’daki sondaj
operasyonlarını kesintiye uğratmadan başarıyla icra etmek olmakla birlikte;
uluslararası kalite standartlarında sunduğu hizmetler ve rekabet gücüyle
dünyanın her yerinde servis veren, uluslararası bir oyuncu olma hedefine emin
adımlarla ilerlemektedir.
“Gençlere Güven, Geleceğe Güven” sloganıyla ülkemizin petrol ve doğal gaz
sektörünün geliştirilmesine yönelik Üniversitelerle işbirliği yapmakta olan TP-OTC,
uzun dönem staj programları ve burslu lisans öğrencileriyle sektörün ihtiyaç
duyduğu yerli ve milli insan kaynağının yetiştirilmesinde büyük rol oynamaktadır.
2022 yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek üzere harekete geçen TP-OTC,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiyle yapmış olduğu iş birliği kapsamında
Çaycuma Meslek Yüksekokulu altında Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı ile
Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı açılmasını sağlamıştır. 20222023 yılında ilk öğrencilerini alacak olan programlar her alanda kendi kendine
yeten Türkiye’nin enerji geleceğinin gençlerimizle birlikte yükseltilmesine büyük
katkı sağlayacaktır.
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), Batı Karadeniz Bölgesi’nin ilk
üniversitelerindendir. Üniversite, bölgenin iki ayrı üniversitesine temel oluşturan
bir yükseköğretim kurumudur.  Üniversitenin geçmişi, Zonguldak ili ve çevresinde
1848 yılından beri süregelmekte olan taşkömürü madenciliğinin etkisi ile
1924 yılında kurulan Yüksek Maden ve Sanayi Mühendis Mektebi’ne kadar
uzanmaktadır.
Zonguldak’ta 1924 yılında başlayan yükseköğretim hayatı, 1937 yılında Maden
Başçavuşu Okulu, 1941 yılında Maden Teknisyen Mektebi, 1963 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesine bağlı bir şube ve 1975 yılında Zonguldak Devlet Mühendislik
ve Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 1982 yılında Hacettepe
Üniversitesine bağlı Zonguldak Mühendislik Fakültesi ile devam etmiştir.
Hacettepe Üniversitesi bünyesinden 1992 yılında ayrılarak “Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi” adıyla üniversite statüsüne kavuşmuştur.
Üniversitenin Karabük Kampüsünde faaliyet gösteren akademik birimleri 2007
yılında Karabük Üniversitesini, Bartın Kampüsünde faaliyet gösteren akademik
birimleri ise 2008 yılında Bartın Üniversitesini oluşturmuştur.

Zonguldak
Bülent Ecevit
Üniversitesi

Hakkında
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Üniversitenin adı 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “Bülent Ecevit Üniversitesi”
olarak, 2018 yılında ise 4171 sayılı kanunda yapılan değişiklikle “Zonguldak Bülent
Ecevit Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
sağlam altyapısı, kaliteli eğitim birimleri, araştırma merkezleri ve nitelikli kadrosu
ile eğitim, topluma hizmet, araştırma ve uluslararasılaşma çalışmalarını
kararlılıkla sürdürmekte olup, Batı Karadeniz Bölgesinin güçlü bir yükseköğretim
kurumu haline gelmiştir.
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Çaycuma Meslek
Yüksekokulu

Hakkında
Bugün Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı olan Çaycuma
Meslek Yüksekokulu 2001 yılında kurulmuştur.   2002-2003 eğitim öğretim
yılında 2 bölüm ve toplam 111 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine
başlayan Çaycuma Meslek Yüksekokulu 2003-2004 eğitim öğretim
yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2021-2022 eğitim öğretim yılında
19. dönem mezunlarını veren Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nun bugüne
kadarki toplam mezun sayısı 8.008’dir.
Çaycuma Mesek Yüksekokulu 2022 yılı itibariyle bünyesinde bulunan ve
öğrenci alımı sağlanan 7 bölüm 11 program ve 1786 kayıtlı öğrencisi ile
eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
2022-2023 eğitim öğretim yılında TP-OTC İşbirliği ile, Türkiye’de ilk olma
özelliği taşıyan ve sektörün ihtiyacını karşılayabilecek donanımda teknik
ara personel yetiştirecek olan İngilizce ağırlıklı 1 yeni bölüm - 2 program
Çaycuma Mesek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.
▪ Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı
▪ Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı
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Acık
. DenizServisleri

Programları

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU
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Amaç
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2020 yılında Karadeniz’de yaptığı arama
faaliyetleri kapsamında Sakarya Gaz Sahasında 405 milyar m3 değerinde
Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirmiştir. 2021 yılında
Amasra-1 kuyusunda bulunan 135 milyar m3 değerindeki ilave keşif ile  
bölgenin toplam rezerv büyüklüğü 540 milyar m3’e ulaşmıştır. Keşfedilen
gazın karaya getirilmesi amacıyla Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi  
başlatılmıştır. Proje kapsamında sakarya gaz sahası geliştirme, deniz
tabanı üretim tesisleri, Filyos Endüstri Bölgesinde doğal gaz işleme tesisi ve
iki tesisi birbirine bağlayan boru hattı çalışmaları yürütülmektedir.
Ülkemizin enerji ithalatının azaltılmasına yardımcı olacak bu proje ile hem
ekonomi ve istihdama büyük katkı sağlanması, hem de Filyos Endüstri
Bölgesinin ticari ve enerji üssü olması hedeflenmektedir.   Milli ve yerli
kaynakları kullanma misyonuyla hareket edilen çalışmalar kapsamında
yetişmiş insan kaynağı ihtiyaç duyulan en büyük alanlardan bir tanesidir.
Bu amaçla yerli teknik personel ihtiyacının karşılanması için Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde Açık
Deniz Sondaj Teknolojileri Programı ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları
Teknolojisi Programı açılmıştır. Sakarya Gaz Sahası kapsamında açık
denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve
üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının açılan bu programlar
aracılığıyla karşılanması planlanmaktadır.
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Programlar Hakkında
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı ile Açık Deniz Tabanı Uygulamaları
Teknolojisi Programının ders içerikleri operasyonların sondaj platformları
üzerinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesine yönelik teorik bilgiyle
yapılandırılmıştır. Sektörde hakim dilin İngilizce olması sebebiyle bölümde
İngilizce hazırlık zorunlu olup eğitim dili %30 İngilizce olacaktır. Eğitim boyunca
TP-OTC operasyon lokasyonlarında uzun dönem stajlarla desteklenecek
programlarda teorinin pratiğe taşındığı yerinde öğrenme modeli
uygulanacaktır.
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programının ders içeriğini kuyularda gerçekleşen
operasyonlara yönelik sondaj akışkanları, kuyubaşı sistemleri, yönlü sondaj,
kuyu servisleri, tahlisiye operasyonları gibi dersler oluştururken; Açık Deniz
Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı kapsamında su altı araçları, deniz
tabanı bağlantı sistemleri, haberleşme sistemleri gibi dersler verilecektir.
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TP-OTC’de İş Fırsatı
Ülkemizde ve dünyada enerji ihtiyacının büyük kısmı hâlâ hidrokarbon
kaynaklar tarafından karşılanmaktadır. Programlarımızdan mezun olacak
öğrenciler uluslararası arenada söz sahibi bir mesleğe, önceki kuşakların
sahip olmadığı teorik ve pratik donanımla mezun olarak kendi profesyonel
kariyerlerinde önemli bir fark yaratacaktır.
Eğitim süresi boyunca, öğrencilerimiz ve ailelerinin eğitim öğretim masraflarını
en aza indirerek, daha konforlu bir dönem geçirmelerine destek olmak
amacıyla her yıl için 12 aylık kesintisiz destek bursu sağlanacaktır.
Öğrencilerimiz; değerli akademisyenler ve alanında sektörel başarı sağlamış
profesyonellerin vereceği eşsiz eğitim süresi boyunca, ülkemiz filosunda
bulunan, TP-OTC yönetimindeki son teknoloji sondaj platformlarında, kıyı lojistik
merkezlerimizde, dünyaya sektöre ilham veren Sakarya Gaz Sahası Geliştirme
Projesinde staj yapma ayrıcalığına sahip olacaktır.
TP-OTC’nin bir çalışanı olduğunuzda; ülkemizde açık deniz sondaj operasyonlarını
milli olarak gerçekleştiren tek şirkette, yetişmiş personel sayısının son derece
kısıtlı olduğu bir sektörde operasyonun önemli aktörlerinden biri olacaksınız.
Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler TP-OTC işe alım
koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecektir.
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TP-OTC Bursu
Giriş Koşulları
▪ T.C. vatandaşı olmak
▪ Yurt içinde veya yurt dışında, daha önce herhangi bir lisans veya ön lisans
derecesine sahip olmamak
▪ Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair heyet raporu almak
▪ Sınavın yapıldığı yıl, TP-OTC tarafından belirlenen ön lisans programlarından birine
kesin kayıt yaptırmak

Bursluluk ve Devam Koşulları
2022-2023 yılı eğitim öğretim yılında belirlenen programlara kayıt yaptıran tüm
öğrenciler için eğitim süresince her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs verilir. Burs
tutarı 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3.000 TL’dir.
Bursluluğun devamı ile ilgili koşullara www.tp-otc.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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Çaycuma Kampüsü
Çaycuma Kampüsü hâlihazırda 820 dönüm araziye sahiptir.
Çaycuma Kampüsü, Çaycuma ilçesine yaklaşık 3 km uzaklıkta olup düzenli
ulaşım, yolcu taşıma kooperatifleri tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca
kampüs ile ilçe arasında bisiklet yolu projesi planlanmıştır.

Merkez Kampüsü
Üniversitemiz Farabi Kampüsü 200.917 m2’lik alana kurulmuştur. Kampüs
içerisinde 37 binası, 7 kantin/kafeterya, kütüphane, 2 çalışma salonu,
tenis kortu, kapalı spor salonu, 4 basketbol sahası, 2 voleybol sahası, halı
saha ve 650 kişi kapasiteli kültür merkezi bulunmaktadır. Kampüsümüze
yürüyüş mesafesinde yarı olimpik yüzme havuzu, ZBEÜFİT personal
training stüdyosu bulunmaktadır. Aynı kampüs içerisinde 7/24 açık
olan 8 adet grup çalışma odası, engelli kullanıcılarımız için gör işit
salonu olan 650 kişi kapasiteli kütüphane ve 2 adet çalışma salonumuz
bulunmaktadır.
Üniversitemizde Sağlık kampüsü olarak tanımladığımız İbn-i Sina
Kampüsümüzde ise 1.088.180 m2’lik alanda ve içerisinde 17 adet binası,
5 kantin/kafeterya, basketbol sahası, voleybol sahası, halı saha,
kütüphane ve tenis kortu bulunmaktadır.
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Çaycuma Kampüsünde 2 adet tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı,
1 adet profesyonel donanımlı çağrı merkezi, 1 adet mobilya, dekorasyon
ve ahşap oyuncak atölyesi, 1 adet uçak kabin simülatörü, 2 adet
tam donanımlı kimya ve teknoloji laboratuvarı ile 1 adet ormancılık ve
orman ürünleri laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca eğitim binamız içinde
100 kişi kapasiteli konferans salonu, kütüphane ile etüt ve çalışma salonları
bulunmaktadır.
▪ Çaycuma Kampüsünde hizmet binası, yemekhane ve kantin olarak
faaliyet göstermektedir.
▪ Çaycuma Kampüsünde kapalı spor salonu, açık tenis kortu, açık
voleybol ve basketbol sahaları ile halı saha mevcuttur. Bunların yanında
öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pek çok rekreasyon
alanları da bulunmaktadır.
▪ Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile üniversitemiz arasında
imzalanan işbirliği protokolü neticesinde “koleksiyon bahçesi” projesi
hayata geçmiştir ve yeni projeler için çalışmalar devam etmektedir.
▪ Çaycuma Kampüsü arazisinde Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 1.000 kişilik
kız ve erkek öğrenci yurdu inşaatı devam etmekte olup 2022 yılı içerisinde
faaliyete geçecektir. Böylece öğrencilerimiz kampüs içinde 7/24 bir yaşam
sürebilecek ve ulaşım masraflarından da tasarruf etmiş olacaktır.
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Çaycuma
KONUM, TARİHİ VE
DOĞAL GÜZELLİKLER
YERLEŞİM, ULAŞIM VE
SOSYO-KÜLTÜREL İMKANLAR
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KONUM, TARİHİ VE
DOĞAL GÜZELLİKLER

Çaycuma

▪ Çaycuma Filyos Irmağı’nın iki yakasına kurulu Bartın, Karabük ve Zonguldak’tan
oluşan büyük Zonguldak kentinin tam ortasındadır.

Kadıoğlu Mozaikleri

▪ 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilçenin toplam nüfusu
90.556’dır. Çaycuma merkez nüfusu ise 27.815’tir.
▪ Köklü ve zengin bir tarihsel geçmişe sahiptir: Tios antik kenti, Kadıoğlu’nda
bulunan mozaikler, Çayır Su Mağarası Çaycuma’nın önemli zenginlikleridir.

Çayır Su Mağarası
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YERLEŞİM, ULAŞIM VE
SOSYO-KÜLTÜREL İMKANLAR

Çaycuma

Çaycuma kent alanında ulaşımı kolaylaştırmak ve çeşitlendirmek için
entegre bir ulaşım ağı oluşturulmuştur. ÇOMBÜS adlı toplu taşıma
araçları, bisiklet yolları, Çaycuma Kent Asansörü- Varagel (füniküler
sistem), yayalaştırılmış alanlarda taşımacılık yapan mini trenler (Mekik)
ve 19 km’lik bisiklet yolu ağı gibi vasıtaları destekleyen geniş yaya yollarıyla
kent içinde ulaşım son derece kolaydır.

Çaycuma Belediye Binası

Çaycuma Köprüsü
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Sarıkaş Yaya Köprüsü

▪ Tasarımı ve hacmiyle kentin simge yapılarından biri olan yeni
belediye binası içinde tiyatro ve konferans salonu, 360 derece
Çaycuma panoramasına hakim kafeterya, sergi salonu ve restoran
bulunmaktadır. İlçede 420 kişi seyirci kapasiteli tiyatro salonu ve
kütüphanesi olan bir Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi de mevcuttur.
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▪ Kent merkezinden yüksek bir kotta bulunan ve ilçenin en önemli sağlık
sunucusu konumunda olan Çaycuma Devlet Hastanesine yaya ve
engelli erişimini sağlamak için bir tür füniküler olan halatlı bir taşımacılık
sistemi geliştirilmiştir. Yöredeki madencilik kültürüne de vurgu yapmak için
“Varagel” adı verilen sistemle günde yaklaşık 700 kişi taşınmaktadır.
▪ Kent merkezinde 20 bin metrekare yayalaştırılmış alan bulunmaktadır. Mini
tren ve golf araçlarıyla ücretsiz taşımacılık hizmeti de verilen bu alanlar,
özgürce alışveriş yapılan yerler olmanın yanı sıra dinlenilen, gezilen ve
çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir sosyal merkez konumundadır.

Çombüs

Varagel

▪ Çaycuma sözcüğün tam anlamıyla engelsiz bir kent durumundadır. Kente
özgü olarak geliştirilen “Yükseltisi Olmayan Yol” tasarımı ile Çaycuma’da
hareket edebilir durumdaki her engellinin hiç kimsenin yardımına ihtiyaç
durmadan tüm hizmetlere ulaşması mümkündür.
▪ Doğal gaz dönüşümü %98 oranında tamamlanan Çaycuma bölgenin
en yaygın doğal gaz şebekesine sahip kentidir. Etkin denetim ve doğal
gaz kullanımının yaygınlaştırılmasıyla hava kalitesi son derece yüksek
durumdadır.
▪ İlçede iyi işleyen bir atık yönetimi mevcuttur. Çaycuma Belediyesi bölgenin
atık toplama lisansına sahip tek yerel yönetimi konumundadır.
Bisiklet Yolu
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Mekik
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Atatürk Spor Merkezi

▪ Çaycuma her türlü sporun yapılabildiği bir merkez konumundadır. İçinde
yarı olimpik yüzme havuzu,  tırmanma parkuru, etkinlik çayırı, fitnes center,
türk hamamı, sauna ve tuz odası gibi bölümlerin bulunduğu Çaycuma
Belediyesi Atatürk Spor Merkezi faaliyete geçmiştir. Buraya entegre olarak
yapımı tamamlanan Ada Spor Merkezi’nde 1 açık 1 kapalı futbol sahası, 1
kapalı 2 açık tenis sahasının yanı sıra bocce ve okçuluk gibi geleneksel
sporlar yapılmaktadır.
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Yaşam Park

Ada Spor Merkezi

▪ Canlı sosyal hayatı olan Çaycuma’da, sinema 3 salon ile hizmet vermektedir.
▪ Endüstri toplumunun bir gereği olarak yumuşak bir insani iklime sahiptir. Asayiş
olayları ülke ortalamasının çok altındadır. Kent merkezinde her türlü ürüne
ulaşılabilecek alışveriş alanları, kafeler bulunmaktadır.
▪ Filyos ırmağının sedde içine alınmasıyla elde edilen 120 bin metrekarede içinde
kameriyeler, pergolalar, yürüyüş yolları, çeşitli spor alanları, kaykay pisti, bisiklet
yolları bulunan Yaşam Park’ın 20 bin metrekarelik ilk etabı tamamlanarak hizmete
sunulmuştur.
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www.yok.gov.tr

www.tp-otc.com

www.beun.edu.tr

