
 

AR-GE PROJE ÇAĞRISI 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri 
• MERKEZİ : Ankara 
• MÜRACAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06530 Çankaya (Evrak 

Kayıt) 
• EN SON BAŞVURU  
  TARİH ve SAATİ : 10.05.2021 17:30 
• KONU : Drivehead Ar - Ge Projesi 
Bu Çağrının amacı; Türkiye Petrolleri’nin üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de 

imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel 
sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektir. Çağrı detayları aşağıdaki 
şekildedir. Bu projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel 
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

Proje Sorumlusu: Egemen Çağlar 

Çağrı Adı Drivehead 

Çağrı Amacı Petrol ve doğalgaz üretimlerinde kullanılmak üzere, uluslararası standartlara 
uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, 
fiyat vb. açılardan rekabet edebilir yerli Drivehead tasarımı, analizi ve 
imalatının yerli olarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Hedeflenen Çıktılar Uzun ömürlü, ilgili standartlara uygun ve emniyetli şekilde çalışacak, 
mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek bir Drivehead tasarımı ve imalatı. 

Firmanın/ Firmaların sahip 
olması gereken teknik 
altyapı, sertifikalar ve 
standartlar 

 Proje kapsamında görevlendirilecek biri proje yöneticisi 2 Ar-
Ge tasarım mühendisi ve 1 makine mühendisi 

 Üretimden bağımsız ayrı bir “Kalite Kontrol Departmanı” ve 1 
kalite kontrol teknikeri veya mühendisi 

 Ölçüm Laboratuvarı (tüm test ekipmanlarının) UME ve benzeri 
kalibrasyon sertifikalarına sahip olması 

 İmalat ölçümlerini CMM (Cordinate Measuring Machine) ile 
doğrulayabilmesi 

 Ansys, Catia, Inventor ve Solidworks vb. tasarım ve analiz 
programlarından birinin lisansı ve deneyimli personel 

 Kendi imalat sahasında ilgili hassas toleranslara uygun imalat 
yapabilecek kapasitede olması 

 ISO 9001 veya API Q1 kalite yönetim belgesi 

İmal edilecek prototip sayısı 2 adet (1 adet Batman ve 1 adet Adıyaman sahası için) 

İmalata başlamadan önce 
bilgisayar ortamında 
yapılması gereken analizler 

 Dinamik Analiz 
 Statik Analiz 

Testler ve kontroller (Firma/ 
Firmalar gerekli test 
düzeneklerini imal etmekle 
yükümlüdür) 

 ISO 15136-2 kapsamındaki testler (Fren testi vs.) 
 Hidrostatik Sızdırmazlık Testi (Salmastra Testi) 
 Thrust Bearing Testi 

İmalatı tamamlanan 
prototipin alması gereken 
sertifikalar ve uyması 
gereken standartlar 

ISO 15136-2 

Proje süresi (Prototip 
imalatı, Testler ve 
Sertifikalandırma dahil) 

Tasarım, prototip imalatı, fabrika testi : 8 ay 
Saha testi : 6 ay 
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