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bakteriyolojik

verimlilik ve basireti,
cc) Kanun: 6491 sayılı Türk Petrol Kanununu,
çç) Kaynak dosya: BaĢvuru ve hak sahipleri ile ilgili bilgi ve belgelerin yer aldığı güncel dosyayı,
dd) KeĢif: ĠĢletmeye elveriĢli bir petrol birikiminin bulunmasını,
ee) Kullanma hakkı: Bir petrol iĢlemi ile ilgili araziyi kiralama ve bu arazi üzerinde tesisi mümkün olan intifa
ve irtifak haklarını,
ff) Malzeme: Petrol iĢleminde kullanılmak üzere petrol akaryakıt, ham, yarı mamul veya mamul tüm
maddeler, eĢya, donanım, alet, edevat, makine, nakil ve diğer vasıtalar ile bunlara ait yedek parçaları,
gg) MüĢterek temsilci: Aynı petrol hakkına hisselerle ortak olan veya petrol hakkı üzerinde hak sahipliği petrol
siciline tescil edilen tüzel kiĢilerin, söz konusu petrol hakkı ile ilgili kanuni iĢlemlerini yürütmek üzere müĢtereken
tayin ettikleri kanuni temsilciyi,
ğğ) Operatör: Bir arama ruhsatı veya iĢletme ruhsatında müĢtereken petrol hakkı sahibi olan Ģirketlerin
aralarında yapacakları ve Genel Müdürlük tarafından da onaylanan bir anlaĢmaya göre tüm bu Ģirketler adına petrol
iĢlemlerini yürütecek, ilgili ruhsatta hisse veya hak sahibi olan Ģirketi,
hh) Petrol: Ham petrol ve doğal gazı,
ıı) Petrol birimi: 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 158,984 litre (bir varil) ham
petrolü veya 15,5 santigrat derecede ve 1 atmosfer basınç altında ölçülen 1 metreküp doğal gazı,
ii) Petrol bulgusu: Sondajlı arama faaliyetleri sırasında tespit edilen petrol varlığını,
jj) Petrol hakkı: AraĢtırma izni, arama ruhsatı veya iĢletme ruhsatından doğan haklardan herhangi birini,
kk) Petrol iĢlemi: Arama, üretim ile yurt içinde üretilen petrolün satılmasını, bu iĢlemlerden herhangi biri için
lüzumlu enerji ve su tesisleri ile üretilen petrolün saha içinde veya ana iletim hattı veya yakınındaki rafineriye veya
doğal gazın serbest tüketiciye teslimine kadar taĢınmasını sağlayan boru hatlarının, bina, kamp ve diğer tüm tesislerle
teçhizatın inĢasını, kurulmasını ve iĢletilmesini ve bu faaliyetlere iliĢkin mali, ticari ve idari faaliyetleri,
ll) Petrol iĢleminde kullanılacak petrol: Petrol hakkı sahibinin kendi ürettiği petrolden, piyasa faaliyetlerinin
sübvanse edilmesine yol açmayacak Ģekilde petrol iĢlemlerinin daha verimli ve kısa sürede yapılabilmesi için gerekli
olan ve Genel Müdürlüğün uygun göreceği miktardaki petrolü,

mm) Petrol sicili: AraĢtırma izni, arama ve iĢletme ruhsat baĢvuruları, bunların sonuç ve kararları ile verilmiĢ
olan petrol haklarına iliĢ0 G[(re)4(t0 g0 n415 )-2(iG[(d)] TJETQq77.904 87.024 439.51 684.1 reW* nBT/F5 9 Tf1 0 0 1 )-2(66 241.49 Tm0 g0 G[<0081>] T

kuyuların açılma giderlerini,
rr) Sermaye mevcutları esası: Petrol hakkı sahibinin, Türkiye’deki petrol iĢlemi ile ilgili olarak kullanmaya
tahsis ettiği sermaye mevcutlarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplanmıĢ kıymetini,

ss) Sondaj ferî giderleri: Ekonomik ömrü bir yıldan fazla olup tesis edilmemiĢ veya kullanılmamıĢ olan veya
tesisinden veya kullanılmasına baĢlanmasından itibaren bir yıl sonunda kullanılabilecek durumda olan veya hurda
halinde olan tesisat veya malzeme masrafları hariç olmak üzere kuyu açma, temizleme1 680.14 reW* 9 Tf:.673.42 Tm0 g0 G[(o)-6(lm)16(a)-8(k)7

hakkı sahibinin kanuni sorumluluğunu taĢıyan Ģahsı,
ggg) Yüklenici: Petrol iĢlemleri ile ilgili olarak petrol hakkı sahibine bir sözleĢme karĢılığı mal veya hizmet
veren gerçek veya tüzel kiĢilere veya bunlar

İlk başvuru
MADDE 6 – (1) Kanunda öngörülen bir hakkın kazanılması için 492 sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenen
gerekli baĢvuru harcı yatırılarak ek-1’de yer alan baĢvuru formu ile;
a) AraĢtırma izni için ek-2, ek-3 ve ek-7’deki,
b) Arama ruhsatı için ek-2, ek-4, ek-7 ve ek-8’deki,
c) ĠĢletme ruhsatı için ek-2, ek-5, ek-7 ve ek-9’daki
formlarda belirtilen bilgi ve belgeleri ek-6’ya uygun hazırlayarak, bir asıl ve bir suret olmak üzere Genel
Müdürlüğe doğrudan veya Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan baĢvuru formu ile internet ortamında
baĢvurulur.
(2) BaĢvuru sahibi yabancı bir Ģirket ise Türkiye’de tescil edildiğine dair bilgi ve belgeleri petrol hakkı sahibi
olmasını izleyen altmıĢ gün içinde verir.
Kaynak dosya
MADDE 7 – (1) ġirketler ilk baĢvuru esnasında ek-2 formda istenen bilgi, belge ve dokümanları içeren
kaynak dosyayı Genel Müdürlüğe verir. Kaynak dosyada yer alan bilgi ve belgelerdeki değiĢikliklerin otuz gün içinde
Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.
Petrol hakkı sahibinin yapacağı başvurular
MADDE 8 – (1) Kanunda öngörülen bir hakkın edinilmesinden sonra, araĢtırma izni, arama ve iĢletme ruhsatı
baĢvuruları ile mevcut ruhsatlara iliĢkin; süre uzatımları, hisse devri, hak tesisi, kamulaĢtırma ve kullanma hakkı, saha
terk, kısmi terk, sahaya ilave hususlarında Genel Müdürlüğe ek-10’da örneği verilen dilekçe ile
a) AraĢtırma izni için ek-3 ve ek-7’de,
b) Arama ruhsatı için ek-4, ek-7 ve ek-8’de,
c) ĠĢletme ruhsatı için ek-5, ek-7 ve ek-9’da,
ç) Süre uzatımı için ek-11’de,
d) Hisse devri ve hak tesisi için ek-12’de,
e) KamulaĢtırma ve kullanma hakkı için ek-13’te,
f) Kısmi terk ve ilave için ek-14’te
belirtilen bilgi ve belgeler ek-6’ya uygun hazırlanarak baĢvurulur.
(2) Kara ve karasuları içi arama ruhsat sahasına yapılacak kısmi terk veya ilaveler aynı 1/50.000 ölçekli pafta
içinde kalmak Ģartıyla 1/25.000 ölçekli pafta bazında yapılır.

(3) Münhasır ekonomik bölge sınırları içinde arama ruhsat sahasına yapılacak kısmi terk veya ilaveler nBT77.904 81.744 439.51 689.

1/25.000 ölçekli paftalar içinde doğu-bat

Hak ve yükümlülükler
MADDE 11 – (1) Ruhsat ve izin sahibi, Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan hak ve yükümlülüklere ilave
olarak;
a) Petrol iĢlemlerine iliĢkin taahhütlere giriĢmek,
b) Faaliyetlerini yüklenicileri aracılığı ile yürütmek,
c) Faaliyetleri için gerekli olacak tesislerin tasarım, yapım ve iĢletimine iliĢkin olarak mevzuatta belirlenen
usul ve esaslara uymak,
ç) Petrol iĢlemleri esnasında her türlü tehlikeli fiilden kaçınmak, oluĢması muhtemel tehlikeli durumlar için
gerekli tedbirleri almak ve istenmeyen durumları en kısa sürede gidermek,
hak ve yükümlülüklerine sahiptir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Petrol Sicili Kayıt Düzeni, Tescil ve Ġlan
Petrol sicili kayıt düzeni
MADDE 12 – (1) Genel Müdürlük petrol haklarına iliĢkin olarak bir sicil tutar. Sicil kayıtları petrol haklarına
iliĢkin baĢvurular, arama ruhsatı, iĢletme ruhsatı ve araĢtırma izni ile bunlar üzerinde yapılacak devirler her türlü kayıt
ve konulacak Ģartlar, haklar ve kısıtlar Genel Müdürlüğün belirleyeceği usulde tutulur.
Petrol sicilinin geçerliliği ve belgelerin muhafazası

MADDE 13 – (1) Petrol sicil kayıtları elektronik ortamda tutulur. Petrol sicilindeki kayıtlar aleni olup aksi
sabit oluncaya kadar geçerlidir. Petrol haklarının edinilmesi esnasında ve sonrasında Genel Müdürlüğe verilen
belgeler, petrol hakkının sona ermesinden itibaren araĢtı77.904 70.944 439.51T42 9 Tt8 reW* nBT/F2 9 Tf1 0 0 1 340.03 645.46 Tm0 g0 G[(letim

ç) KamulaĢtırma ve kullanma haklarına iliĢkin alınan kararlar,
d) Arama ve iĢletme ruhsatları süre uzatımları,
e) Açık artırmaya çıkarılacak iĢletme sahalarına iliĢkin hususlar,
f) Ruhsatlardaki terk, kısmi terk ve ilave baĢvuruları ve nihayetlenmeleri,
g) Ruhsatların devri ve bunlar üzerinde tesis edilecek hak ve kısıtlamalara iliĢkin kararlar,
ğ) Genel Müdürlükçe yayımlanması uygun görülen diğer hususlar.
Yukarıdaki hususlar baĢvuru ya da karardan itibaren on beĢ gün içerisinde Resmî Gazete’de ilan edilir.
Ġlanların Resmî Gazete’de yayımlanma tarihi baĢvuru ya da hakkın geçerlilik tarihi sayılır.
(2) Genel Müdürlükçe bu Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilen arama
ruhsatı ve iĢletme ruhsatı verilmesine ya da reddine iliĢkin kararlar yerleĢik temsilci ve/veya müĢterek temsilciye
tebliğ edilir. Yapılan bu tebligat petrol hakkı sahibine yapılmıĢ sayılır.
(3) 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesine göre elektronik yolla da tebligat yapılabilir. Elektronik
yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaĢtığı tarihi izleyen beĢinci günün sonunda yapılmıĢ sayılır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
AraĢtırma Ġzni, Arama ve ĠĢletme Ruhsatı
Araştırma iznine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 15 – (1) AraĢtırma izni için talepte bulunulması halinde Genel Müdürlük ve baĢvuru sahibi arasında
Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen hususları gerçekleĢtirmek üzere Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak bir
sözleĢme kapsamında araĢtırma izni verilir.
(2) Yapılacak sözleĢmenin içeriğinde; izin süresi, araĢtırmacı tarafından yapılacak saha faaliyetlerinin niteliği,
yöntemi ve uygulama programı, izin sahibinin hak ve yükümlülükleri, izin verilen alandaki verilmiĢ ya da verilecek
petrol haklarının korunması ve önceliğine iliĢkin hususlar ile izin kapsamında elde edilecek saha verilerinin bir
kopyasının Genel Müdürlüğe ne kadar sürede ve nasıl teslim edileceği, verilerin yurt dıĢına ihracı ve mutabık
kalınacak diğer hususlar yer alır.
(3) Genel Müdürlük araĢtırmacıyla yaptığı sözleĢmenin yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içerisinde
araĢtırma iznine konu olan bölgenin bir baĢka arama ya da iĢletme ruhsatını içermesi durumunda ruhsat sahibine ilgili
sözleĢme hakkında bilgi verir.
(4) Talep sahibi, araĢtırma sahasının hektarı baĢına bir defaya mahsus olmak üzere elli kuruĢ öder. Bu ücret
Kanunun 5 inci maddesindeki düzenleme doğrultusunda her yıl Genel Müdürlükçe yeniden belirlenir. Alınacak ücret
sözleĢme imzalanmadan önce altmıĢ günlük değerlendirme süresi bitmeden Genel Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili
saymanlık hesabına ödenir ve ödemeye iliĢkin belge Genel Müdürlüğe verilir. Belirtilen sürede ödemenin yapılmaması
durumunda baĢvuru sahibi talebinden vazgeçmiĢ sayılır.
Arama ruhsatına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 16 – (1) Arama ruhsatı kara ve deniz olmak üzere iki bölgede verilir. Kıyı çizgisi iki bölgenin doğal
sınırını oluĢturur. Ruhsat süreleri karalarda beĢ, denizlerde ise sekiz yıldır. Bu süreler ruhsatlardaki yükümlülüklerin
yerine getirilmesi kaydıyla Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda belirtilen sürelerle
uzatılabilir.

(2) Arama ruhsatlarının asgari ve az9i2-3(A)1 ve az266.099y70.41 ve az274.9 -0[<0Tc[(kl81.9 )-5(v)7(e)4( )-2(a)4(z286.499kle3(KET<00

(3) Arama ruhsatından doğan iĢletme ruhsatı almak için keĢif tescili yapılmıĢ petrollü arazi için Genel
Müdürlüğe müracaatta bulunulur. Usulüne uygun olarak yapılan baĢvurular altmıĢ gün içinde sonuçlandırılır.
(4) ĠĢletme ruhsatı sahanın rezerv, ekonomik ömrü, üretim programı ve verilecek iĢ ve yatırım programı
dikkate alınarak yirmi yıl için verilir. ĠĢletmecinin ruhsat alanında üretimini mücbir sebepler dıĢında kesintisiz olarak
sürdürmesi esastır. Aksi takdirde Kanunun 24 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.
(5) ĠĢletme ruhsatında ekonomik olarak üretimin devam etmesi ve hak sahibi tarafından verilecek üretim
programının uygun görülmesi halinde ruhsat süresi onar yılı geçmemek üzere iki kez uzatılabilir.
(6) ĠĢletmeci, Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının öngördüğü boru hattı inĢa izni almak üzere sahip
olduğu petrollü saha içerisinde
ç
gereken toplama hatlarıyla, en yakın rafineriye, ana iletim boru hattına veya satıĢ
noktalarına kadar inĢa edilecek bağlantı hatları için ek-19’da belirtilen bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğe baĢvurur.
Genel Müdürlü

programı, yılın ilk kırk beĢ günü iç

Devir ve Hak Tesisi, KamulaĢtırma ve Kullanma Hakkı
Devir ve hak tesisine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 21 – (1) Arama ve iĢletme ruhsatı, taĢınmazlar üzerinde yapılabilecek sözleĢmelere ve petrol
haklarının kullanılmasını gerektiren hakların tesisine konu olabilir ve hisselere bölünebilir.
(2) Genel Müdürlük, petrol hakkının gerektirdiği sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmede, Kanunun
amacı doğrultusunda mali ve teknik güç ve tecrübesini yetersiz gördüğü Ģahıslar adına yapılmak istenilen bir hakkın
devrine veya takyidine iliĢkin iĢlemlerin yapılması istemini reddedebilir.
(3) Yukarıdaki birinci fıkrada sayılan petrol haklarına birden çok kiĢi sahipse veya bu petrol haklarından
birinin kullanılmasını gerektiren bir hakkın ayrı bir sahibi varsa, bunlardan birinin Kanunun 6, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19
ve 22 nci maddelerine ve aĢağıdaki dördüncü fıkraya aykırı davranıĢı halinde, aykırılığın Kanundan doğan sonuç ve
yaptı

yapılır.
b) ĠĢletme hakkı sona eren saha, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının talep etmemesi halinde iĢletme ruhsatı
verilmek üzere Bakan onayı alındıktan sonra açık artırmaya çıkarılabilir. Açık artırmaya konu edilen saha üzerinde
bulunan ve üretimin devamlılığı açısından gerekli olan tüm yeraltı ve yerüstü tesislerinin envanteri, iĢletmeci
tarafından iĢletme hakkı sona ermeden bir yıl önce Genel Müdürlüğe istediği bedelleriyle birlikte bildirir. Genel
Müdürlük bu tesis ve ekipmanları müzayede Ģartnamesi kapsamına alır.
c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan ruhsatlandırmaya iliĢkin açık artırma iĢlemleri aĢağıdaki
fıkralarda belirtildiği Ģekilde Genel Müdürlük tarafından yapılır.
(2) Ġhale komisyonunun oluĢumu çalıĢma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.
(3) Sahaların açık artırmaya çıkarılması, tekliflerin kabul edileceği son günden en az otuz gün önce Genel
Müdürlüğün web sayfasında ve Resmî Gazete’de ilan edilir. Gerekli görülmesi halinde ise yurt dıĢında da ilan
edilebilir.

(4) Ġlanda; teklif mektubunun verilebileceği son gün, saat, yer, zarar ziyan teminat tutarı, sahanın jeolojisi,
paftası, koordinat bilgileri, Ģartnamenin (r)] TJET97t0-2(tem)20(in)-8(a)4(teA>] TJETd8g6(i] TJE(tar)-6(e)4( TJETQq77.904 81.024 439.51 690.1 reW* nB

Ģekilde ve hangi sürede kaldırılacağı ek-34’teki forma uygun olarak Genel Müdürlüğe sunulur. ĠĢletme ruhsatı hariç,
terk edilecek alanlarda yer alan tesisler petrol hakkı sahibi tarafından hakkın sona erdiği tarihe kadar kaldırılır.
(2) Kullanma haklarının sona ermesi ile birlikte petrol hakkı sahibi araziyi ticari faaliyete konu edilmemek
kaydıyla eski haline getirir. Petrol hakkı sahibi hakkının sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde araziden taĢınır ve
taĢınmazları kaldırmadığı takdirde, bunların mülkiyeti arazi sahibine intikal eder.

(3) Petrol hakkı sahibi, üzerinde iĢlem yaptığı arazinin maliki veya zilyedi bulunan kiĢiye, araziye, o yerdeki
tesislere verdiği zararı ve bu kiĢinin mahrum kaldığı ürün bedelini veya iĢletme kazancını tam olarak tazmin etmekle
ve ödemekle mükelleftir.[(v)] TJETQ30f1 0 0 1 138.14 649.42 Tm0 g0 G[<0081>] TJETQq77.904 70.944 439.51 700.18%M.eW* nBT1 0 1 345.43 661.42 Tm

a) AraĢtırma izinlerinde; hektar baĢına araĢtırma izin tescil harcının on binde beĢi,
b) Arama ruhsatlarında; hektar baĢına arama ruhsat tescil harcının binde biri,
c) ĠĢletme ruhsatlarında; hektar baĢına iĢletme ruhsat tescil harcının binde beĢi,
oranlarında teminat alınır.
(2) Bir petrol iĢleminin doğuracağı hasarın bedelinin petrol hakkı sahibinden daha önce alınan zarar ziyan
teminatı ile karĢılanamayacağının tespiti halinde; petrol hakkı sahibinden zararı tazmin etmesi istenir. Bu konuda
yapılan talebin gereğini, petrol hakkı sahibi kendisine tebligatın yapılmasından itibaren derhal yerine getirir. Buna
uymayan petrol hakkı sahibinin araĢtırma izni, arama ve iĢletme ruhsatı iptal edilir.
(3) Genel Müdürlük, bir tehlikeli fiilin oluĢtuğunu öğrendiği andan itibaren olaya müdahil olur, gerekiyorsa
yerinde tetkik ve incelemede bulunarak yapılan çalıĢmalar rapor haline getirilir. Yapılan inceleme neticesinde petrol
hakkı sahibinden, petrol iĢlemlerinin derhal durdurulması istenebileceği gibi fiilin durumuna göre bazı tedbirlerin
alınması da istenebilir. Tehlikeli fiilin önlenmesi için petrol hakkı sahibine fiilin durumuna göre doksan güne kadar
süre verilebilir. Petrol hakkı sahibi tarafından tehlikeli fiilin verilen süre içinde durdurulamadığı durumlarda Genel
Müdürlükçe değerlendirme yapılarak kırk beĢ güne kadar ek süre verilebilir. Bilahare, tehlikeli fiilin önlenmesi ile
ilgili iĢlemlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucu gerekli tedbirlerin alınmadığı ve zararın
karĢılanmadığının tespiti halinde; Genel Müdürlük masrafı petrol hakkı sahibine ait olmak üzere zararı tamir ve tazmin
ettirir. Bu maksatla öncelikle söz konusu zararın giderilmesi petrol hakkı sahibinden istenir. Petrol hakkı sahibinin
zararı doğrudan karĢılamaması halinde Genel Müdürlüğe önceden verilmiĢ olan teminat mektubu kullanılır. Bu
teminatın yetmemesi halinde petrol hakkı sahibinin Genel Müdürlükte bulunan diğer kaynakları bu amaçla kullanılır.
(4) Petrol hakkının son bulması halinde bu durum Resmî Gazete’de ilan edilir. Genel Müdürlükçe petrol iĢlemi
esnasında oluĢan herhangi bir zarar ve ziyan tespit edilmemiĢse veya ilandan itibaren bir yıl içinde üçüncü Ģahıslarca
bu konuda yetkili bir mahkeme kararıyla hak iddiasında bulunulmamıĢsa bir yılın sonunda teminat hak sahibine iade
edilir.
(5) Zarar ve ziyanın oluĢtuğu durumlarda hasarın tazmininden sonra teminatın arta kalan kısmı iade edilir.
(6) Petrol hakkı sahibi terk edilen sahaya iliĢkin yaptığı çalıĢmalara ait bilgileri ve raporları bildirimlerde
tariflenen formlara uygun bir Ģekilde ve zamanında Genel Müdürlüğe vermedikçe zarar ziyan teminatı iade edilmez.
Yatırım teminatı
MADDE 27 – (1) Arama ruhsat baĢvurusu sahibi, Kanunun 7 nci maddesinde sözü edilen iĢ programı için
taahhüt edilen yatırım tutarına karĢılık gelen miktarda teminat vermek zorundadır. ĠĢ ve yatırım programı yıllık bazda
ayrıntılı bir Ģekilde hazırlanır. Yıllık iĢ programlarının toplamını karĢılayacak miktardaki teminat bir seferde alınır.
(2) Kanunun 6 ncı maddesindeki arama ruhsatının süre uzatımları ile Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen
arama sahasına yapılacak ilaveler için verilecek yeni bir iĢ programı için taahhüt edilen yatırım tutarına karĢılık gelen
miktardaki teminat, petrol hakkı sahiplerince ayrıca verilir.
Teminatların iadesi
MADDE 28 – (1) ĠĢ ve yatırım programları karĢılığı alınan teminatların iadesinde iĢ programlarının fiili
gerçekleĢme oranları dikkate alınır;
a) ĠĢ ve yatırım programının gerçekleĢtirilmesi öncelikle petrol hakkı sahibinin bildirimleri üzerinden
değerlendirilir.
b) Genel Müdürlüğe sunulan bildirimlerin değerlendirme için yeterli bulunmaması durumunda petrol hakkı

sahibinden ilave bilgi ve belgeler istenir. Petrol hakkı sahibi istenen bilgi ve belgeleri ivedilikle sunmak zorundadır.
c) Yukarıda belirtilen bildirim, ilave istenen bilgi ve belgelerden karar vermek için yeterli kanaatin
oluĢmaması halinde yerinde tetkik ve inceleme yapılır.
(2) Kanunda tanımlanan mücbir sebepler dıĢında, arayıcının her bir yıla iliĢkin iĢ ve yatırım programının
tamamını gerçekleĢtirmesi halinde buna karĢılık gelen teminat tutarı iade edilir.
(3) Yıllık iĢ programının kısmen gerçekleĢtirilmesi durumunda; iĢ ve yatırım programının gerçekleĢtirilmeyen
kısmına karĢılık gelen teminat tutarı hak sahibine yazılı olarak bildirilir ve Genel Müdürlük tarafından irat kaydedilir.
Geri kalan kısım iade edilir. Ancak hak sahibinin programın gerçekleĢmeyen kısmına karĢılık gelen teminat tutarın

(7) Petrol hakkı sahibi, Devlet hissesi beyannamesini üretimin gerçekleĢtiği ayı takip eden ayın ilk yirmi günü
içinde Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, beyannameleri en geç verildiği ayın sonuna kadar tahakkuk ettirir.
Petrol hakkı sahibinin vermesi gereken beyannameyi, Devlet hissesinin tahakkuk ettiği ayın yirmisinden sonra vermesi
durumunda Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine, tahakkuk döneminden sonra vermesi
durumunda ise Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre iĢlem yapılır.
(8) Beyan üzerine yapılan Devlet hissesi tahakkukundan sonra maddi delillere veya yasal ölçülere dayanılarak
belirlenen farklar üzerinden, Genel Müdürlükçe ikmalen Devlet hissesi tarhiyatı yapılır. Bu tarhiyatın tebliğii üzerine
ilgililer Bakana itiraz edebilirler. Ġtiraz, uyuĢmazlığa konu olan tutarın tahsilini durdurur. Bakan, otuz gün içinde itirazı
haklı bulursa yapılan iĢlemi düzelttirir.
(9) Devlet hissesi petrol hakkı sahibinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bir
defada ödenir. Ödemeye iliĢkin belgenin aslı, ödemeyi takip eden beĢ iĢ günü içinde Genel Müdürlüğe ulaĢtırılır.
(10) Bakanlığın talebi halinde, Devlet hissesi ayni olarak ödenebilir. Üreticinin tanklarından Devlet hesabına
teslim edilecek ham petrol, bu tanklarda altmıĢ günlük bir süre için ücret alınmaksızın depolanır. Bu durumda kuyu
baĢından depolanacak yere kadar yapılacak nakliye masrafları petrol hakkı sahibi Ģirkete aittir. Bu süreden çok
bekletilen petrol için üretici, piyasa fiyatını ödeyerek bu petrole kendisi tasarruf eder. AltmıĢ günlük ücretsiz depolama
süresi, petrol hakkı sahibinin petrolün teslime hazır bulundurulduğuna iliĢkin bildiriminin Genel Müdürlüğe ulaĢtığı
tarihte baĢlar.
(11) Devlet hissesi tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır.
(12) Yeraltı doğal gaz depolama faaliyeti kapsamında;
a) ĠĢletmecinin üretmiĢ olduğu ya da dıĢarıdan temin ettiği gazı kendi petrol rezervuarlarında depolama
faaliyetleri ile ilgili Genel Müdü

iliĢkin diğer mevzuat ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri, bunların ek ve değiĢiklikleri, petrol hakkı sahipleri hakkında da uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin vergilendirmeye iliĢkin genel hükümleri petrol hakkı sahibinin yalnız petrol iĢlemlerine
iliĢkin faaliyetlerine ve bunların sonuçlarına uygulanır. Petrol hakkı sahibinin petrol iĢlemleri dıĢında kalan
faaliyetlerine genel hükümler uygulanır. Petrol hakkı sahibi petrol iĢlemleri ile bunlar dıĢındaki faaliyetleri birlikte
yapıyorsa, petrol iĢlemleri için muhasebe kayıtlarını alt hesap bazında
ı
ayrı tutar ve vergilendirilir.
(3) Petrol iĢleminden elde edilen hâsılatın banka ve finans kurumlarında veya diğer Ģekilde
değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, makine ve techizat satıĢ ve kiralanmasından ile kur farkından elde edilen
gelirler de petrol iĢlemlerinden elde edilmiĢ sayılır. Ancak belirtilen bu ilave gelirlerin sermaye mevcutlarından
sayılabilmesi için bu gelirlerin petrol iĢlemlerinde kullanılması Ģartı aranır.
(4)

Ġktisadi Kıymetlerin Değerinin ve Sermayenin Belirlenmesi
Sermaye

MADDE 32 – (1) Petrol hakkı sahibi tarafından petrol iĢlemlerinde kullanılan ithal edilen nakdi fonlar ve
bunlara ait haklar ile sermaye mevcutları esasının bir bölümü olan malzeme ve diğer kıymetlerin d4.1 reW* nBT/F5 9 Tf1 0 0 1 119.06 761.52 nak
Tm

yapılamaz.
(10) Diğer Kıymetlerin tescilinde:
a) Merkez masrafları:
1) Yabancı sermayeli Ģirketin merkezi tarafından ödenen ve ek-39 formda belirtilen giderler sermaye tesciline
konu olur.
2) Akredite bağımsız denetim kuruluĢları tarafı

kurumun iznine tabi olmaksızın harice transfer edilebilir.
(6) Transfer iĢlemleri, T.C. Merkez Bankası mevzuatı ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karar ve anılan Karara dayanılarak çıkarılan Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelerde yer alan hükümler çerçevesinde
yapılır.
(7) Petrol hakkı sahibi, Türkiye’deki faaliyet ve iĢlemlerinden elde ettiği geliri ve tescil edilmiĢ sermayesini,
Genel Müdürlüğün onayı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bankalar veya özel finans kurumları aracılığı ile
yurt dıĢına cari kur üzerinden serbestçe transfer edebilir. Transferin yapılmasını müteakip on gün içinde transfere
iliĢkin detaylı belgeleri Genel Müdürlüğe verir.
(8) Getirilen nakdi fonların nemalanması, malzeme satıĢı, personel kiralanması, yüklenicilik hizmetleri gibi
petrol iĢlemi haricinde elde edilen gelirler, petrol iĢleminde kullanılması halinde sermaye mevcutlarına dâhil edilir.
Elde edilen gelirler ve harcamalar ek-41’e uygun olarak her ayın ilk on iĢ günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
ġirketin talebi halinde petrol iĢlemi haricinde elde ettiği gelirler nakdi fonların tescil edildiği esaslar Ģeklinde tescil
edilir. Aynı Ģekilde transfere konu olur.
ONBEġĠNCĠ BÖLÜM
Malzemenin Ġthalatı, SatĠ

bitimini takip eden,
b) Hak sahipliği veya yüklenicilik sıfatı sona erdiğinde,
c) ĠĢ bitiminde, muafen ithal ettikleri her türlü araç ve iĢ makinelerini bir park yerinde,
ç) Diğer malzemeleri ise herhangi bir yerde muhafaza altına alarak,
altmıĢ gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.
(9) Petrol hakkı sahibi, özellikle sondaj kulesi ve sismik ekip ve malzemelerini, nerede ve ne amaçla
kullanıldıklarını düzenli olarak, her ayın on beĢine kadar Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır.
(10) Petrol hakkı sahipleri, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince gümrük, vergi ve
resimlerinden muaf olarak ithal edilen ve ithal tarihinden sonra on yılını doldurmuĢ malzemeleri, kara taĢıt
ekipmanları petrol iĢlemleri dıĢında kullanılacağı hallerde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirimde bulunur.

Malzemenin ihracatı
MADDE 37 – (1) Petrol hakkı sahibi ve yüklenici; ithal edilen malzemenin ihraç edilebilmesi için ek-45’te
yer alan forma uygun olarak düzenlediği bilgileri içeren listeyle birlikte Genel Müdürlüğe baĢvurur. Bu liste, Genel
Müdürlükçe onaylanarak ihraç iĢlemleri için ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilir.
(2) Bütün petrol ve kayaç örnekleri, sondaj kırıntıları, karotlar veya bunların boyuna kesilmiĢ parçaları,
jeofizik ve benzeri metotlara iliĢkin bant ve diğer veriler teftiĢe ve muayeneye hazır bulundurulmak üzere Türkiye’de
korunur. Bunların analiz ve incelemeleri i

b) Petrol iĢlemi esnasında oluĢacak operatör değiĢikliklerinin üç iĢ günü içerisinde Genel Müdürlüğe
bildirilmesi,
c) Operatörlük anlaĢmasında, operatör tarafından yapılacak masraflara hak sahibi Ģirketlerin hangi oranlarda
ve nasıl katılacağının belirtilmesi,
ç) Petrol iĢlemleri ile ilgili olarak ithal edilen kıymetlerin, operasyonlar için yapılan masrafların müĢterek
petrol hakkı sahipleri arasında nasıl ve ne Ģekilde pay edilip tescil edileceğine iliĢkin hususların operatörlük anlaĢması
içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
(2) Genel Müdürlüğün uygun gördüğü anlaĢmalar kendi aralarında geçerli olmak üzere petrol siciline
kaydedilir.
ONALTINCI BÖLÜM
Petrol ĠĢlemlerinin Ġzlenmesi, Denetimi,
Hak Sahipleri Arasındaki Ġhtilaf ve Bakanlığa Yapılacak Ġtiraz
Petrol işlemlerinin izlenmesi ve denetimi
MADDE 40 – (1) Petrol hakkı sahibi ve yüklenicileri tarafından yürütülen petrol iĢlemleri her safhasında
Genel Müdürlük personeli tarafından izleme ve yerinde denetime tabi tutulabilir.
(2) Petrol iĢlemlerinin denetlenmesi esnasında petrol hakkı sahibi ve yüklenicileri Genel Müdürlüğe verdiği
teknik ve mali belgelerin hazırlanmasına esas olan bütün belgelerin asıllarını, yapılmıĢ hesapları talep halinde görevli
personele göstermek zorundadır.
(3) Petrol iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi esnasında ortaya çıkabilecek olumsuzluklarda petrol hakkı sahibi
hakkında üçüncü Ģahıslar tarafından yapılacak ihbar ve Ģikâyetler Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılır.
(4) Bakanlık, gerektiğinde petrol iĢlemlerinin denetimi için diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile
üniversitelerden inceleme ve denetimin gerektirdiği mesleki tecrübeye sahip olan personelleri de görevlendirebilir.
(5) Petrol hakkı sahibi veya yüklenicileri yahut bunların tesis sorumlusu gizlilik derecesi olduğu gerekçesiyle
bilgi ve belge vermekten imtina edemez.
(6) Denetim yapmak üzere görevlendirilen personel, gerekli gördüğü hallerde petrol iĢlemlerinin normal
seyrini aksatmaksızın numune almaya, yerinde ölçüm ve test yapmaya, masrafları petrol hakkı sahibince karĢılanmak
üzere bu numuneleri uzman kurum ve kuruluĢlara inceletmeye yetkilidir.
(7) Denetim esnasında düzenlenen ve mevcut durumu belirten tutanak iki nüsha hazırlanarak denetimi yapan
Genel Müdürlük personeli ile denetim mahallinde hazır bulunan petrol hakkı sahibi veya temsilcisi tarafından
imzalanır. Tutanağın bir nüshas

İhtilaf ve itirazların müzakere usulü
MADDE 41 – (1) 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre alınmıĢ veya alınacak olan tüm haklarda,

Verilerin açık hale gelmesi
MADDE 44 – (1) Bu bilgi ve verilerden;
a) Arama ruhsat sahasında açılan sondaj kuyularına iliĢkin bilgi ve veriler ile jeofizik, detay jeolojik ve
laboratuar bilgi ve verileri ruhsat süresinin,
b) ĠĢletme ruhsat sahasında açılan sondaj kuyularına iliĢkin bilgi ve veriler ruhsatın yürürlük tarihinden
itibaren beĢinci yılın,
c) AraĢtırma izni kapsamında elde edilen bilgiler sekizinci yılın
sonunda açık hale gelir.
(2) Genel mahiyetteki teknik, mali ve jeolojik bilgilerle kuyu yerleri, sondaj kesitleri, muhafaza borularının
kayıtları, sondaj sıvısı bilgileri, genel üretim ve satıĢ rakamları sır sayılmaz. Ancak 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil ve Usulü Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
Verilerin kullanıcılara sunumu
MADDE 45 – (1) Genel Müdürlük arĢivlerindeki bu bilgi ve verilerden açık hale gelenler, ek-46’ya uygun
olarak talep edilir.
(2) Taleplerin değerlendirilmesinde öncelik petrol hakkı sahiplerinindir. Diğer talepler, petrol sektörünün
iĢlemlerini aksatmayacak Ģekilde karĢılanır.
(3) Genel Müdürlük, talebi nitelik, nicelik, kapsam, büyüklük açısından değerlendirerek verilerin pazarlanması
ve satıĢ iĢlemlerini bir program dâhilinde gerçekleĢtirir.
(4) Verilerin kullanıcıya sunulma Ģekli, verinin özelliğine, muhafaza Ģekline ve teknik özelliklerine göre Genel
Müdürlükçe belirlenir.
(5) Veriler, aslından çoğaltılarak veya elektronik ortamda da pazarlanabilir.
(6) Genel Müdürlük, verilerin sunumuna iliĢkin yapacağı hizmetlerin maliyeti ve sürdürülebilirliğini dikkate
alarak verilerin kullanıcılara sunumu karĢılığında bir ücret belirler. Bu ücret, verinin cinsine, miktarına, veri üzerinde
yapılacak iĢlemlere, verinin tüketilmesine ve hizmetin üretim süresine bağlı olarak Genel Müdürlükçe her yıl yeniden
belirlenir. Belirlenen ücret listesi Genel Müdürlüğün internet sitesinde duyurulur.
(7) Talep edilen verinin hazırlanmasına ve kopyalanmasına iliĢkin eriĢim izni bedelleri Genel Müdürlükçe
tahakkuk ettirilir. Bakanlığa hizmet veren muhasebe birimi hesabına tahakkuk ettirilen ücret yatırılarak, ödeme
makbuzunun Genel Müdürlüğe sunulmasıyla veri teslim iĢlemleri sonuçlandırılır.
(8) Genel Müdürlükten veri temin edenler, bu verileri temin edildiği Ģekliyle üçüncü Ģahıslara veremez,
kopyalayamaz ve pazarlayamaz.
ONDOKUZUNCU BÖLÜM
Koruyucu Önlemler, Ruhsatlarda KomĢuluk ĠliĢkisi, Atık Suyun Tahliyesi, Kuyu
Tamamlama ve Terk Kriterleri, Koordinasyon ve Alt Düzenleyici ĠĢlemler
Koruyucu önlemler
MADDE 46 – (1) Petrol hakkı sahipleri, petrol iĢlemlerinin her safhasında; petrol varlığının korunması,

MADDE 47 – (1) Ruhsatlardaki komĢuluk iliĢkisinde;
a) Ruhsat sahibi komĢu ruhsat sahibinin yazılı iznini alamadığı durumda, Genel Müdürlüğün uygun görüĢü ile
komĢu ruhsattaki faaliyetleri engellememek kaydıyla, sismik veri toplamada serim uzunluğu ya da yapacağı iĢlemin
etki alanının yarısı kadar komĢu ruhsatta veri toplama iĢlemi yapabilir.
b) Karalardaki bir ruhsatta açılan arama kuyusunun hedef seviyedeki koordinatlarının yüzeye iz düĢümü
komĢu ruhsat sınırına ham petrol hedefli ise en az 300 metre, doğal gaz hedefli ise en az 1.000 metre mesafede
olabilir. Bu mesafeden daha az mesafede kuyu açılabilmesi Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır. Denizlerde ise
mesafeler yap

Karar”ında belirtilen süredir.
(3) Mevcut iĢletme ruhsatına, veriliĢ tarihindeki süresi dikkate alınarak ilk 20 yıllık ve birinci 10 yıllık uzatma
dönemi sona ermesi durumunda iĢletme ruhsatında kalan üretilebilir petrolün varlığına ve ayrıca yıllar itibariyle
ekonomik bir üretimin yapılabileceğine iliĢkin bilgi ve dokümanların Genel Müdürlüğe sunulması halinde, Kanunun 8
inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen uzatmalar dâhil verilebilecek azami süreyi aĢmayacak Ģekilde süre
uzatımı verilebilir.
Mevcut ruhsatların intibakı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Arama ruhsatlarının Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki
düzenleme uyarınca yapılacak intibak baĢvurularında, ilgili arama ruhsatının;
a) Karasuları dıĢındaki münhasır ekonomik bölgelerdeki arama ruhsatları hariç, intibakı istenen ruhsat ilk
veriliĢ döneminde ise 4 yıllık, ilk uzatma döneminde ise 6 yıllık süresini tamamlamamıĢ olması dikkate alınır.
b) Mülga 6326 sayılı Petrol Kanununun 50 nci maddesine göre ruhsatın verilmesi esnasında varsa Genel
Müdürlükçe belirlenmiĢ sismik faaliyet ve kuyu açma Ģartının ve aynı Kanunun 58 inci maddesine göre Bakanlar
Kurulu kararı ile teminat karĢılığında uzatılmıĢ sondaj yükümlülüklerinin yerine getirilmiĢ olması hususları yapılacak
değerlendirmede dikkate alınır. Karasuları içindeki ruhsatlarda yukarıda belirtilen sürelerin %50 fazlası uygulanır.
(2) Petrol hakkı sahibinin intibak talebinde bulunabilmesi için söz konusu ruhsat sahasında, baĢvuru tarihine
kadar geçen süre içinde taahhüt etmiĢ olduğu yıllık faaliyetin en az %50’sinin gerçekleĢtiğini gösterir bilgi ve raporları
sunması Ģartı aranır. Ancak münhasır ekonomik bölge sınırları komĢu ülkeler ile mutabakata varılamamıĢ alanlarda bu
Ģart aranmaz.
(3) Ġntibakı talep edilen ruhsatın yeni sınırlarının ve azami büyüklüğünün, Kanunun 6 ncı maddesinde
belirtilen ölçekteki paftalarla ve derecelerle birebir uyumlu olması esastır.
(4) Aynı pafta veya bir derecelik enlem-boylam içinde farklı petrol hakkı sahiplerine ait birden fazla arama
ruhsatının olması halinde bu ruhsatlar için intibak iĢlemi yapılmaz. Ancak, ruhsat sahiplerinin kendi aralarında
anlaĢarak aynı pafta içerisinde ortak bir ruhsat intibakı için baĢvurmaları halinde Genel Müdürlükç

ve karasuları içerisinde birden fazla 1/50.000’lik pafta içerisinde, karasuları dıĢında ise birden fazla bir tam derecelik
alan içerisinde ruhsatlandırılması halinde, ortaya çıkacak ruhsatların herhangi birisinde en az bir adet sondaj taahhüt
etmesi yeterlidir. Ġntibakı yapılan ve su derinliği bin metreden fazla olan karasuları dıĢı ruhsatlarda ilk üç yıla kadar
sondaj Ģartı aranmaz.
(7) Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 22 nci maddesinin sekizinci fıkrasına göre verilmesi gereken
teminatlar, Genel Müdürlükçe ruhsat intibakının uygun bulunduğuna iliĢkin petrol hakkı sahibine veya kanuni
temsilcisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yatırılır. Teminatların yatırılmaması
durumunda intibak iĢlemleri sonuçlandırılmaz.
(8) Genel Mü

