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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı  (TPAO) ev 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın destekleri ve 
teşrifleriyle, 10 Şubat 2020 tarihinde, `Crown Plaza - Is 
Milli Teknolojiler (PEMT'20)" Toplantısı  gerçekleştirilec  

sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti 
S yin Bakanımız Fatih Dönmeztin 

ul Asia'da "Petrol Endüstrisinde 
ktl r. 

PEMT'20 Toplantısı  ile; TPAO'nun faaliyet alanı  ( e 
sektörü) kapsamında yerli sanayinin 'Milli Enerji ve M de 
dönüştürülmesi, yüksek katma değerli mal / hizmet / te ol 
ve paydaşların bir araya getirilerek yol haritası  otu 
hedeflenmektedir. Bu çerçevede, yerli sanayi ile sektör tems 
TPAO'nun yerli ürün kullanımını  artırrna hedefıni vurgul ya 
kazandırmak, tedarikçi portföyünü genişleterek karşıt  

trol ve doğal gaz arama ve üretim 
n Politikasfnın bir parçası  haline 
ji üretimine katkıda bulunulması  
şturuimasina öncülük edilmesi 
ilcilerinin bir araya getirilmesi ile 
rak yeni yerli tedarikçileri sektöre 
ıl sorunlar karşısında alternatifli 

özgün çözümler geliştirilmesini sağlamak, faaliyetler ve tedarik süreçlerine ilişkin gerekli 
bilgilendirmenin yapılarak, doğru zamanda doğru işbirlikl rinin oluşumuna fırsat yaratmak 
arnaçlarımaktadır. 

Toplantının ana başlıkları; petrol ve doğal g 
operasyonlarında alınan hizmetler, kullanı lan malzemeleri, e 
içermekte olup, detaylı  program ve iletişim bilgileri taraflı=  

z kapsamında kara ve deniz 
ipmanlar, teknoloji ve sistemleri 
e-posta yoluyla ulaştırılacaktır. 

Bahse konu toplantının ilgili sektör meclislerine 
hususunda gereğini bilgilerinize arz ve rica ederiz. • 
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