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BÖLÜM I 

Mülkiyet ve maksat 
Madde l — Türkiye'deki petrol kaynaklan Devletin hüküm ve ta

sarrufu altındadır. 
Madde 2 — Bu kanunun maksadı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kay

naklarının hususi teşebbüs eli ve yatırımları ile süratte, fasılasız ve 
verimli bir şeklide geliştirilip krymetlendirilmesini sağlamaktır. 

BÖLÜM : 2 

Tarifler 
Madde 3 — Bu kanunda kullanılan terimlerin delâlet ettiği mâ

nalar aşağıda gösterilmiştir: 
1 - a) Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen mayi veya gaz halin

deki bilcümle tabii hidrokarbonlara; 
b) Mayi petrol veya gaz istihsaline elverişli bulunan asfalt ve 

diğer sulp hidrokarbonlara; 
c) Yukarki fıkralarda yazılı maddelerden müştak hidrokarbon 

mahsullerine; 
«petrol». 

2 - Teksif, kimyevi muamele, tasfiye veya diğer usul ve ameliye
lerle petrolden istihsal edilen mamul veya yarı mamul her hangi bir hid
rokarbona «petrol mahsulü»; 

3 - İktisadı İşletmeye elverişli miktarda bir petrol birikintisini ih
tiva ettiği tesbit olunan arz parçasına «petrollü arazi»; 

4 - Bir petrollü arazinin bulunmasına «keşif»; 
5 - a) Petrol araştırılması ile ilgili olmak üzere arazinin yerden 

ve havadan topografik, jeolojik, jeofizik, jeoşimik ve benzeri usullerle 
mesaha ve tetkik edilmesine ve - arama sondajları hariç - lüzumlu ameli
ye, tecrübe ve jeolojik malûmat almak maksadiyle sondajlar yapılma
sına «jeolojik istikşaf»; 

b) (Petrol bulmak veya petrollü arazinin vüsatini tesbit etmek «nak-
sadiyle tecrübe kuyuları açılmasına «arama sondajı»; 

o) (a) ve (b) fıkralarındaki ameliyelerin hepsine birden «arama», 
6 - Bir petrollü arazinin hudutlarının ve çıkarılabilir petrol var

lığının tâyini ve petrolün çıkarılması maksadiyle sondajlar yapılmasına 
ve ,petrollü arazinin teçhiz edilmesine «inkişaf»; 

7 - Bir petrollü araziden petrolün çıkarılmasına ve bu petrolün ip
tidai muamelesine, petrollü arazi dâhilinde veya civarında, kâin depolara, 
boru hattına veya tasfiyehaneye nakline kadar tabi tutulduğu ameliye
lere «istihsal»; 

8 - a Arama, keşif, İnkişaf, istihsal, tasfiye veya diğer ilgili ame
liyelerle ve petrolün veya petrol mahsullerinin - petrol mahsullerinin 
satış ve tevzileri hariç olmak üzere - depolanmasına veya nakledilmesine; 

b) Tukarki: ameliyelerden her hangi biri için lüzumlu enerji ve su 
tesislerinin, bina, kamp ve diğer bilcümle tesislerle teçhizatın inşasına, 
kurulmasına ve işletilmesine; 
«petrol ameliyatı» veya sadece «ameliye»; 

9 - Bu kanuna göre verilen jeolojik istikşaf müsaadesine «mü
saade»; 

10 - a) Bu kanuna göre verilen petrol arama ruhsatnamesine «ara
ma, ruhsatnamesi»; 

b) Bir arama ruhsatnamesinin taallûk ettiği sahaya «arama sa
hası»; 

11 - a) Bu kanuna göre verilen petrol işletme ruhsatnamesine «iş
letme ruhsatnamesi»; 

b) Bir işletme ruhsatnamesinin taallûk ettiği sahaya «işletme sa-

12 - (Bir petrol ameliyatı ile ilgili araziyi kiralama ve bu arazi üze
rinde tesisi mümkün olan intifa ve İrtifak haklarına «kullanma hakkı»; 

13 - Arama, keşif, inkişaf ve istihsalden başka bir petrol ameliyatı 
yapmak üzere bu kanuna göre verilen müsaadeye «belge»; 

14 - (Bir belge ile yapılmasına izin verilen bir ameliyat için lüzumlu 
sabaya «belge sahası»; 

15 - Müsaade sahibine «araştırıcı»; 
16 - Arama ruhsatnamesi sahibine «arayıcı»; 
17 - İşletme ruhsatnamesi sahibine «işletmeci»; 
18 - Bir müsaadeden veya arama ruhsatnamesinden veya işletme 

ruhsatnamesinden veya belgeden doğan haklardan her hangi birine «pet
rol hakkı»; 

hası ; 

BÖLÜM: 2 

BÖLÜM 1 
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19 - Bu kanuna göre tâyin olunmuş bir petrol bölgesine «bölge»; 
20 - Bu kanunun bükümleri dairesinde aramaya, işletmeye veya 

bunlar İçin müracaata açık bulundurulan bir sahaya «açık saha»; 

21 - Bir petrol ameliyatının yapılmasında, tecrübeli bir şahıstan 
aynı hal ve şartlaT altında beklenebilecek gayret, ehliyet, verimlilik, ba
siret ve tedbirliliğe «hüsnüniyet»; 

22 - Bi r petrol ameliyatının yapılmasında, petrolün, petrol mahsul
lerinin, hazne enerjisinin, suyun veya diğer minerallerin ziyama, karış
masına, bozulmasına veya suiistimaline sebebiyet veren ve bu ameliyatın 
(hüsnüniyetle yapılmış olması halinde normal olarak vukuuna imkân bu-
lunmıyan bir fiil veya ihmale «israf»; 

23 - B i r petrol ameliyatının yapılmasında, bu ameliyatın yapıldığı 
mahalde veya yakınında meşru surette bulunan bir kimsenin ölümüne, 
maluliyetine veya sıhhatinin bozulmasına sebep olan veya olabilecek ma
hiyette bulunan bir fii l veya ihmale «tehlikeli fiil»; 

24 - Kara sularının veya iç suların altında fasılalı veya devamlı ola
rak kalan arazi de dâhil olmak üzere Türkiye topraklarına «arazi»; 

25 - a [Petrolün dünya piyasalarında takarrür eden serbest reka
bet fiyatına «piyasa fiyatı»; 

b) Piyasa fiyatlarının bir yıllık ortalamasına «oıtalama piyasa f i 
yatı» ; 

26 - Miadı bir sene veya daha fazla olan malzeme masrafları hariç 
olmak üzere, arama tmaksadiyle yapılan veya arama ile ilgili diğer bil
cümle masraflara «arama masrafları»; 

27 - la) Miadı bir seneden fazla bulunan ve kurulmamış ve kulla
nılmamış olan; 

|b) Kurulmasından veya kullanılmaya başlanılmasından itibaren bir 
•ene sonunda kullanılabilecek durumda olan veya hurda kıymeti bu
lunan; 

Tesisat veya malzeme masrafları hariç olmak üzere, sondaja hazır
lanma, kuyu bitirme, derinleştirme ve temizleme ameliyelerine müteferri 
işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ikmal ve malzeme masraflarına 
«sondaj feri masrafları»; 

28 - Muayyen bir arazide bir petrol ameliyatı yapmak hakkına kar
şılık Devlete arazi vüsatine göre ödenen sabit meblâğlara «Devlet hakkı»; 

29 - İstihsal olunan petrol üzerinden Devlete verilecek hisseye 
«Devlet hissesi»; 

30 - Menkul ve gayrimenkul mallara, fikrî hak ve hizmetlere, 
menkul kıymetlere ve bunlara taallûk eden her nevi hak ve menfaatlere 
«İktisadi kıymetler»; 

31 - Bir işletme hakkına dâhil petrollü araziden her birine «mün
ferit saha»; 

32 - Mayi petrol için 158, 984 litre (42 galonluk bir varil) ve gaz 
için normal atmosferik tazyikte 500 metreküp petrol birimine «pet
rol birimi»; 

33 - İşletmeler Vekiline «Vekil»; 
34 - Bu kanunun tatbikatı için kurulan ve doğrudan doğruya Ve

kile bağlı olan teşkilâta «petrol dairesi»; 
35 - Petrol Dairesi Reisine «Reis»; 
36 - Bu kanunun tatbikatiyle ilgili tetkik merciine «petrol komi

seri» ; 
37 - Hakikî veya hükmi şahıslara «şahıs»; 
38 - Bu kanunun tatbik suretini göstermek üzere neşrolunacak 

Petrol Nizamnamesine «nizamname»; 
39 - Türkiye Cumhuriyeti Devletine «Devlet»; denilir. 

BÖLÜM: 3 

Takdire esas olan kıstaslar 

Madde 4 — Petrol hakkı iktisabı için yapılan bir talebin kabul 
veya reddedilmesinde : 

1 - Talebin millî menfaatlere ve bu kanunun maksadına uygun bu
lunup bulunmadığı; 

2 - Talibin; 
a) Tatbik olunan kanım ve nizamnamelere ve talimatlara riayet-

kârlığı; 
b) Bu kanunun maksadına uygun bir surette çalışacağı hususun

da karine olabilecek evvelki faaliyetleri; 
e) Benzeri ameliyatın yürütülmesindeki tecrübesi; 

d) Tasarlanan petrol ameliyatını yürütmek hususundaki malî ik
tidarı ; 

3 - Ytıkardaki fıkralara göre aynı derecede kabule şayan bulu
nan müracaatlar arasında tercih yapılırken müracaat sırası; 
nazaıra alınır. 

BÖLÜM : 4 

Memnuiyetler ve hususi kayıtlar 

Madde 5 — Bu kanuna göre müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme 
ruhsatnamesi veya belge alınmadan hiç bir petrol ameliyesi yapılamaz. 

Madde 6 — Bir müsaadeye, arama ruhsatnamesine, işletme ruhsat
namesine veya belgeye Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına veya yabancı 
Devlet mevzuatına göre hükmi şahsiyeti haiz ancak bir şirket sahip 
olabilir. 

Madde 7 — Aşağıdaki yerlerde vekilin mahsus müsaadesi olmadan 
petrol ameliyatı yapılamaz : 

1 - Devletin hudutlarından 5 kilometre mesafe dâhilinde veya as : 

kerî yasak bölgeler içinde, 
2 - Tarihî veya dinî bir yer veya tesise, petrol ameliyatiyle ilgisi 

bulunmıyan bir yapıya, bir su tesisine, bir yol veya umumi geçide 60 
metre mesafe dâhilinde. 

3 - Bir şehir veya kasaba belediye imar sahası dâhilinde. 
Madde 8 — Müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi 

veya belge, sahibine bu kanunla veya başka bir kanunla girilmesi veya 
bulunulması memnu» olan bir yere girme veya o yerde bulunma hakkı ver
mez. 

Madde 9 — 1 - Müracaat sahibi, ameliyat esnasında vukuu melhuz za
rar ve ziyanı ve bu kanuna göre ödemek mecburiyetinde kalacağı her türlü 
meblâğları karşılamak üzere, petrol dairesince tesbit edilecek mâkul mik
tarda teminat vermedikçe, müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi 
veya belge alamaz. 

2 - Vekil Petrol Dairesinin teklifi üzerine petrol hakkı sahibinin ya
tırmış olduğu teminatın değiştirilmesini veya mâkul nispette çoğaltıl
masını istiyobilir. Bu talebe Vekilin tâyin edeceği mâkul müddet içinde 
uymıyan petrol hakkı sahibine yemden 90 günlük bir mühlet verilerek bu 
mühlet zarfında talebe uymadığı takdirde sahip olduğu müsaade, arama 
ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgenin nihayetleneceği bil
dirilir. 

Madde 10 — Petrol hakkı sahibi, petrol ameliyatında veya bu ame
liyat dolayısiyle' israf veya tehlikeli fiil yapmamaya veya bunların ya
pılmasına mahal vermemeye mecburdur. 

Madde 11 — Bir petrol ameliyatını tehdit eden bir hal hâsıl olduğu 
takdirde, tehdit altında bulunan peuol hakkı sahibi derhal Petrol Dai
resini ve bundan müteessir olabilecek diğer petrol hakkı sahiplerini 
haberdar eder ve tehdidin mahiyeti ile bunu önlemek üzere alınmakta 
olan tedbirleri bildirir. 

BÖLÜM : 5 

Milli menfaatin korunması 

Madde 12 — i - Yabancı Devletlerin doğrudan doğruya veya do
layısiyle idaresinde müessir olabilecekleri mikyasta veya şekilde malî 
ilgileri veya menfaatleri bulunan hükmi şahıslar : 

a) Petrol hakkına sahip olamazlar ve petrol ameliyatı yapat-
mazlar; 

b) Petrol ameliyatına lüzumlu menkul ve gayrimenkul emvali 
satın alamazlar, bunlara sahip olamazlar veya bunlar üzerinde hak veya 
menfaat tesis edemezler; 

c) Bir petrol ameliyatına müteferri veya onun bir kısmını teşkil 
eden tesisleri kuramaz veya işletemezler. 

2 - İcra Vekilleri Heyeti kararı ile bu maddeye istisna tanınabilir. 
Bu karar aleyhine adlî ve idari kaza mercilerine müracaat olunamaz. 

Madde 13, — İcra Vekilleri Heyeti karariyle, petrol hakkı sahip
lerinden : 

a) Türkiye'de istihsal ettikleri petrolden veya bundan elde ettikleri 
petrol mahsullerinden kararname ile tesbit olunacak memleket ihtiya
cına tekabül edecek miktarı, piyasa fiyatı üzerinden her şeyden evvel 
sağlamaları; 

b) Tasfiye tesisleri mevcut olduğu takdirde memleket ihtiyacı için 
ayıracakları petrolü tasfiye etmeleri; 

c) Petrol veya mahsullerim piyasa fiyatı üzerinden memleket dâ
hilinde satmaları; 

istenebilir. 



16 MART 1954 (Resmi Gazete) 
2 - Yukardaki maksatlar isin Vekil, mevcut kuyulardan kafi miktar

da petrol istihsal etmelerini petrol hakkı sahiplerinden istiyebilir. Bu
nunla beraber hiç bir petrol hakkı sahibi. 

a) Kuyulardan en iyi verimle azami istihsal nispetinden fazla is
tihsal yapmakla; 

b) Diğer petrol müstahsillerinden istenilenden daha büyük nispette 
istahsilini artırmakla; 

Mükellef tutulamaz. 
Ancak, milli emniyetin veya hakkaniyetin gerektirdiği veya israfı 

önlemenin emrettiği nispette, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, bu kaide
den inhiraf edilebilir. 

3 - Memleketin İhtiyacına, Türkiye limanlarındaki gemilerin ve ha
va meydanlarındaki uçakların yakıtları ile Türkiye'deki tasfiyehanelerin 
petrol ihtiyacı da dâhildir. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
İdare 

BÖLÜM: 1 
Nizamname 

Madde 14 — Bu kanunun tatbik suretini göstermek üzere bir ni
zamname yapılır Bu nizamname, aşağıdaki hususları da ihtiva eder : 

1 - İdare makamlarına müracaat ve itirazların yapılmasında ra
por ve vesikaların verilmesinde riayet olunacak müddet ve usuller. 

2 - Bu vesikalardan lüzum görülenlerin mahiyetleri ve ihtiva ede
ceği hususlar. 

3 - Resmî Gazetede neşredilecek mevat ve bu ilânların yapılmasın
da riayet olunacak müddet ve usuller. 

4 - Petrol sicillinin ne suretle tutulacağı, kayıtların ne suretle tas
hih, tadil ve terkin edileceği. 

5 - Müracaat, itiraz, kayıt ve ilâna mütaalltk diğer hususlar. 
Madde 15 — Nizamnameye uygun olmıyan müracaat, itiraz, ra

por ve vesikalar sahibine bir hak temin etmez. Ancak bunların nizam
nameye uygun olmamaları bazı maddi hatalarla malûl bulunmalarından İle
ri geliyorsa Petrol Dairesi bu hataların düzeltilmesine müsaade eder. 

Madde 16 — Nizamnamenin değiştirilmesi takdirinde, İsraf veya 
tehlikeli fiilleri önleme hususlarında konulanlar müstesna olmak üzere, 
yeni hükümler, müsaadeyi, arama ve işletme ruhsatnamelerini, belgeyi 
ve bunlara bağlı olup iktisap edilmiş diğer hakları ve bir müsaade sahi
binin yapmış bulunduğu arama ruhsatnamesi talebini ihlâl «demez 

BÖLÜM: 4 
Teşkilat 

Madde 17 — Bu kanunun tatbikıyla vazifeli ve hükmi şahsiyeti 
haiz olmak ve katma bütçe ile idare edilmek üzere bir Petrol Dairesi 
kurulmuştur. Petrol Dairesi Vekile bağlıdır. Petrol Dairesini reis tem
sil eder. 

Madde 18 — i - Petrol Dairesi bir reisin İdaresi altında ilişik kad
ro cetvelinde gösterilen iki reis muavini ile teknik müşavirler, hukuk 
müşaviri, mühendisler, müdürler ve diğer memurlardan teşekkül eder. 

2 - a) Petrol Dairesi reisine (500 lir a , iki reis muavini ile iki 
teknik müşavire (400) er lira olmak üzere her ay maaşlarına İlâveten 
ödenek verilir. 

b) Yukarki (a) fıkrasında yazılı olanlarla kanuna bağlı kadro cet
velinde ihtisas mevkii olarak gösterilenlerin ve hukuk müşavirinin mu
kavele ile istihdamı caizdir. Bu takdirde haklarında Memurin, Barem, 
Harcırah ve Emeklilik kanunlarının hükümleri tatbik olunmaz. 

Madde 19 — 1 - Reis, Vekilin inhası Üzerine müşterek kararla 
tâyin ve hakkında 3666 sayılı kanunun 6 ncı madesl hükmü tatbik olur 
nur. 

2 — Reis muavinleri, müşavirler ve müdürler reisin inhası üzerine 
Vekil, muhasebe müdürü ve memurları Maliye Vekâleti ve diğer memur
lar reis tarafından tâyin edilirler. 

Madde 20 — Reis, bu kanun hükümleri dairesinde bilcümle müsaade, 
arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve belgeleri vermeye salâ-

Sahife: 8635 
niyetlidir ve bu kanuna gore yapılması lâzım gelen tebliğ, ilân ve tescil 
işlerinden mesuldür. Ancak dördüncü maddenin birinci fıkrasındaki hu
susların takdiri Vekile aittir. 

Madde 21 — 1 - Vekil 28 inci maddeye göre zuhur edecek her ihti
laflı mevzuu tetkik ve tahkik etmek üzere bir Petrol Komiseri tâyin 
eder. 

2 - Petrol Komiseri; Devlet memuru veya Devlet teşkilâtı dışında 
ehliyetli bir şahıs olabilir. Petrol Dairesinde memur olan veya bu daire
den infikâki bir yılı geçmemiş bulunanlar petrol komiseri seçilemezler. 

3 - Petrol komiserine verilecek ücret Vekil tarafından tesbit edilir. 
Madde 22 — Petrol Dairesinin gelirleri, Devlet haklarının % 20 lerl 

üe Devlet Bütçesinden yapılacak yardımlardan terekküp eder. 
Madde 23 — 1 - Devlet hakları gelir bütçesine irat kaydolunur. 

Bunların % 20 si karşılığı olarak her yıl gelir tahminleri tutarında Ma
liye Bütçesine Ödenek konulur. 

2 - Yıl sonuna kadar sağlanan gelir, bütçeye konan ödenekten fazla 
veya eksik olduğu takdirde bu miktarlar ertesi yıl ödeneğinin hesabında 
nazara alınır. 

BÖLÜM: 3 
Koordinasyon 

Madde 24 — Diğer bir makamın salâhiyet dairesine giren bir hu
susu da ihtiva eden müracaat hakkında karar ittihaz etmeden önce Pet
rol Dairesi veya Vekil alâkadar makamın muvafakatini alır. 

BÖLÜM: 4 
İtiraz, hakları ve tahkikat usulleri 

Madde 25 — 1 - a) Müracaat ve petrol hakkı sahibi, Petrol Da
iresi tarafından İttihaz olunan ve müracaat, müsaade, arama ruhsatna
mesi, işletme ruhsatnamesi veya belgeden doğan haklarına tesir eden 
kararlara karşı bu kanun hükümleri dairesinde Vekile, Vekilin kararma 
karşı Devlet Şûrasına itiraz edebilir. 

b) Bu kararlardan hakları veya menfaatleri muhtel olan herhan
gi bir şahıs da aynı veçhile itiraz hakkına sahiptir. 

2 - Petrol Dairesinin kararlarından müteessir olanlar itiraz yoluna 
müracaat etmeden evvel bunların yeniden tetkik edilmesini reisten iste
yebilirler. Ancak bu talep, Petrol Dairesinin yeniden tetkiki istenilen ka
rarma karşı Vekil nezdinde itiraz edilebilmesi için riayet olunması gere
ken müddetin cereyanına mâni teşkil etmiyeceği gibi itiraz yoluna müra
caat haklarını da ortadan kaldırmaz. 

3 - İcra Vekilleri Heyeti tarafından bu kanun hükümlerine göre 
verilen ve itirazı kabil olan kararlara karşı yalnız Devlet Şûrası nezdin
de itiraz edilebilir. 

Madde 26 — Bu kanun hükümlerine göre iktisap edilmiş veya edi
lebilecek olan bilcümle haklarda müracaat veya hak sahipleri arasmda 
çıkacak ihtilâfların Petrol Dairesi tarafından müzakere ve sulh yolu ile 
halime çalışılır. İhtilâfın halline imkân bulunmadığı takdirde 28 inci 
madde hükmü tatbik olunur. 

Madde 27 — 1 - Vekil, reis ve petrol komiseri bu kanunun kendi
lerine verdiği vazifeleri yaparken lüzumlu gördükleri her türlü tahkika
tı icraya, delilleri tesbite ve tahkikatla alâkalı petrol müesseselerinin 
bütün muamelât, hesabat ve kuyudatım tetkika ve petrol ameliyat ve 
tesisatını muayeneye salahiyetlidirler. 

2 - Tahkikatta takip edilecek usul, nizamname ile tâyin olunur. 
3 - Vekil veya reis lüzum gördükleri takdirde tahkikatı aleni ola

rak yapabilirler. 
4 - Taraflar ayrıca talep etmeye lüzum olmaksızın dinlenme hak

kını haizdirler. 
Madde 28 — Vekil kendisine itiraz yolu ile veya Petrol Dairesinden 

sulhen halledilemediği kaydiyle intikal eden ihtilâfları işin mahiyet ve 
ehemmiyetine göre tesbit edeceği müddet içinde tetkik ve tahkik etmek 
üzere tâyin edeceği petrol komiserine tevdi eder. 

Madde 29 — 1 - Petrol Komiseri, Vekil tarafından kendisine tevdi 
edilmiş olan işler hakkında gerekli tetkikat ve tahkikatı yaptıktan ve 
tarafları da alenen dinledikten sonra edindiği kanaati ve ihtilâfın hal-



line yarıyacak tedbir ve tavsiyeleri bildiren sarih, vazıh ve mucip sebep
leri muhtevi mütalâası ile birlikte tahkikat evrakını tâyin edilen müd
det içinde Vekile verir. 

2 - Vekilin Petrol Dairesine intikal ettireceği komiser raporunun 
suretleri bir hafta içinde alâkalılara tebliğ olunur. 

3 - Alâkalı veya Petrol Dairesi tarafından itiraz edilmiyen rapor 
katıleşmiş karar mahiyetini iktisap eder. 

Madde 30 — 1 - Petrol Komiserinin raporuna karşı alâkalı veya 
Petrol Dairesi tarafından müddeti İçinde ancak Vekile itirazda bulunu
labilir. 

2 - Bu takdirde Vekilin ihtilaflı mesele hakkında vereceği karar 
bir hafta içinde Petrol Dairesi tarafından alâkalıya tebliğ olunur. 

3 - Petrol Dairesi Vekilin ittihaz edeceği kararlara karşı itiraz | 
edemez. 

Madde 31 — Bu kanun hükümleri dairesinde itiraz etmek ve Dev
let Şırasmda dâva açmak müddeti kararlatın ve Petrol Komiseri ra
porlarının tebliği tarihinden itibaren 30 gündür. 

Madde 32 — 1 - Katiyet kesbedip Resmî Gazetede ilân edilme
dikçe Petrol Dairesinin hiçbir kararı tatbik olunamaz. Ancak Petrol Da
iresinin, ciddi ve tamiri kabil olmıyan bir zarar tevlit etmekte bulunan 
veya böyle bir zararın her an vukuuna sebebiyet verebilecek olan teh
likeli fiilleri ve israf hallerini önleyici kararları bu hükümden müstes
nadır. 

2 - Vekil kararlarına karşı petrol hakkı sahibi tarafından vâki 
itiraz ile birlikte tehiri icra talep edildiği takdirde Devlet Şûrası bu ta
lep hakkında en geç bir hafta zarfında kararım verir. 

3 - Petrol hakkı sahibi aleyhindeki nihai karar muktezasınıın ye
rine getirilmesi vakte muhtaç olan hallerde Petrol Dairesi tarafından 
alâkalıya münasip mehil verilir. 

BÖLÜM : 5 
Mükellefiyetlerin kaldırılması ve tevsii 

Madde 33 — Petrol hakkı sahibinin talebi üzerine, Petrol Dairesi, | 
müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belgenin ifa-
sim emrettiği bir petrol ameliyatının yapılmamasına karar verebilir 
veya bunun kanuni menlini temdit edebilir. Ancak bunlar, müsaade, 
arama veya işletme ruhsatnamesi veya belgenin bu kanuna göre tesbit 
edilmiş bulunan âzami müddetinin uzatılmasını gerektirmez 

BÖLÜM: 6 
Tescil ve ilân 

Madde 34 — 1 - Petrol Dairesi, bir petrol sicili tutar. Bu sicil ale
nidir. 

2 - Petrol siciline nizamname hükümleri dairesinde aşağıdaki hu
suslar kaydedilir: 

a) Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve belge iktisabı 
maksadiyle bu kanuna uygun olarak yapılan bilcümle talepler; 

b) Arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, belgeler ve bun
lardaki değişiklikler, bunların ve müsaadelerin her ne suretle olursa 
olsun nlhayetlenmeleri; 

e) Arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve belgeler Üze
rinde tesis edilecek haklar; 

d) Arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve belgelerin 
veya bunlar üzerindeki hakların devri veya bütün bunlar üzerine konu
lacak her türlü takyitler; 

e) Nizamnamede petrol siciline kaydedileceği gösterilen diğer hu
suslar. 

3 - Bu maddeye göre petrol siciline kaydedilmesi gereken hususlar 
hakkında diğer kanunların sicile ve tescile ait hükümleri tatbik olunmaz. 

Madde 35 — 34 üncü maddenin 2 nci bendinin (c) ve ı(d) fıkralarında 
yazılı olan hususların kabul ve tescili talebi, Petrol Dairesi tarafından 
derhal ele alınır Talep, petrol, ameliyatının daha çabuk veya daha verimli 
yürütülmesi veya petrol hakkı sahibi tarafından kifayetli veya munzam 
kaynak temin edilmesi maksadına matuf ise müracaat tarihinden iti-
baren 60 gün zarfında bir karara bağlanır. 

Madde 36 — 1 - Arama ve işletme ruhsatnameleri ve belgeler petrol 
siciline kaydedilmekle beyi, rehin, ipotek ve saire gibi gayrimenkuller 
üzerinde yapılabilecek akitlere, bu kanunda yazılı şartlar dairesinde, 
mevzu olabilirler. 

2 - Bir petrol hakkının kullanılmasını icap ettiren ve usulü daire
sinde tescil edilmiş bulunan bir hakkın sahibi, kendi hakkının şümulü 
nispetinde petrol hakkı sahibinin haklarına malik ve onun vecibeleriyle 
mükellef olur. 

3 - Haciz ve ihtiyati tedbirler hariç olmak üzere 34 üncü maddenin 
2 nci iDendlnin (c) ve (d) fıkralarında yazılı olan haklardan ve takyitler
den biç biti Petrol Dairesince kabul ve petrol siciline kaydedilmedikçe 
Petrol Dairesine ve üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade etmez 

Madde 37 — 1 - Tasfiyehane ve boru hatları belgeden ayrı olarak 
herhangi bir tasarrufa mevzu olamazlar. 

2 - Bunlar bir taraftan tapu siciline bir taraftan da petrol siciline 
kaydedilirler. Tasfiyehane ve 'boru hatları, sahibinin veya Petrol Daire
sinin lüzumlu vesaiki vermek suretiyle yapacağı talep üzerine tapu sicil 
muhafızlığınca tescil edilirler Sicile bunlara ait her hangi bir tasarrufun 
Petrol Dairesinin izni bulunmadıkça kaydolunamıyacağı şerhi de verilir. 

S - Tapu siciline kaydedilen tasfiyehane ve boru batlarının petrol 
sicilline kaydında ayrıca harç alınmaz. 

Madde 38 — 1 - Petrol Dairesi: 
a) Nizamname ve tadillerini, 
b) Bölgelerin tâyin ve tadillerini, 
c) ~ Açık sahalarım tesbit, tadil ve kapanmalarını, 
d) Sahaların müzayedeye konulması veya maizayededen kaldırıl

masını, 
e) Reisin tâyinini, 
f) Petrol Komiserinin tâyinini, 
g) Müsaadeye taallûk edenler hariç olmak üzere müracaatlar hak

kında verilen kararları ve Petrol Komiseri raporlarım, 
h) Bir arama veya işletme ruhsatnamesinin veya belgenin veril

diğini, tadil veya devrolunduğunu, bunların ve müsaadenin nihayetlen-
diğini, arama ve işletme ruhsatnameleri ve belgelet) üzerinde tesis olunan 
diğer hakları ve takyitleri, 

i) Petrol Komiseri tarafından yapılacak tahkikatını mahallini, tari
hini ve bunun mahiyetini, 

j) Bu kanunun veya nizamnamenin neşrini emrettiği diğer her 
hangi bir hususu, 

Resmi Gazete' de ilân eder. 
2 - Resmî Gazete'de ilân tebligat mahiyetindedir; ancak bu ka

nunun veya nizamnamenin hususi tebligatı âmir hükümleri mahfuzdur. 
3 - Resmî ıGazete'de İlân edilen her hangi bir hususun neşir tarihi; 

bu ilânda aksine sarahat bulunmadıkça, mer'iyet tarihi olarak itibar 
olunur. Kendilerine hususi tebligat yapılmamış şahıslar için arama veya 
işletme ruhsatnamelerinin başlangıç, temdit ve nihayet bulma tarihleri 
de bu husustaki kararların neşir tarihleridir. 

BÖLÜM: 7 
Şahsın tescili ve tebligat 

Madde 39 — 1 - Bu kanuna göre hak talep eden hükmi şahıs, Tür
kiye'de adres göstermeye mecburdur. Bunu yapmıyaria müsaade, arama 
veya işletme ruhsatnamesi veya belge verilmez. 

2 - Araştırıcı, arayıcı, işletmeci veya belge sahibi: 
a) Müsaadeyi, arama veya işletme ruhsatnamesini veya belgeyi elde 

ettiği tarihten itibaren 30 gün zarfında Türkiye'de mukim bir (mümessil 
ve bunun kanuni İkametgâhım, 

b) Vukubuldukları tarihten itibaren 30 gün içinde ikametgâh ve 
mümessil değişikliklerini, 

Petrol Dairesine bildirmeye mecburdur. 
3 - 2 nci fıkrada yazılı hususlar petrol siciline kaydedilir. 
4 - a) Anonim ve sermayesi eshama münkasim olsun veya olma

sın bu kanuna göre bir petrol hakkı İktisap eden ecnebi tabiiyetini haiz 
bir şirket, 30 Teşrinisani 1330 tarihli Ecnebi anonim ve sermayesi esha
ma münkasim şirketlerle ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki «kanunu 
muvakkatin 1,3,4,5,6,7,10,11 ve 13» uncü maddelerine ve 1 inci ve 
4 üncü maddeleri dolayısiyle 12 nci maddesine tabidir. 

b) Ancak bu kanunu muvakkatin 1 İnci maddesinde tadat edilen 
evrakın tasdikli suretlerinin şirketin iktisap ettiği petrol hakkının yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay İçinde Petrol Dairesi vasıtasiyle 
•Ekonomi ve Ticaret Vekâletine tevdi edilmesi lâzımdır. 
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5 - Bu maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve 4 üncü fıkrasına 
göre gösterilecek mümessilin aynı şahıs olması lâzımdır. 

Madde 40 — 39 uncu maddeye göre: 
1 - Tescil edilmiş İkametgâhta mümessile yapılan tebligat petrol 

hakkı sahihine yapılmış addolunur. 
2 - Tescil edilmiş- İkametgâha taahhütlü olarak gönderilen bir mek

tup, aksi sabit olmadıkça, postaya verildiği günü takibeden beşinci gün 
saat 12 de mümessile tebliğ edilmiş addolunur. 

3 - Adres veya ikametgâh gösterilmemiş ise her türlü tebligat, 
mektubun Petrol Dairesinde herkesin görebileceği bir yerde 96 saat asılı 
bulundurulması suretiyle yapılır. 

(BÖLÜM: 8 
Kayıtlar, raporlar ve teftiş 

Madde 41 — Petrol hakkı sahibi : 
1 - Nizamnamenin emrettiği kayıtları ve hesapları tutmaya; 
2 - Nizamnamede tesbit olunacak hal ve şekillerde numuneleri sak

lamaya; 
3 - Ameliyatın mahiyet, şümul ve neticelerine alt malûmatı numu

nelerle birlikte Nizamnamede tesbit olunan müddette, şekilde, ve kifa
yette Petrol Dairesine tevdie; 

mecburdur. 
Madde 42 — 1 - Bu, kanunun tatbikatı ile vazifeli olanlar veya bun

ların mümessilleri petrol ameliyatını, ameliyat esnasında alınan numu
neleri, bilcümle, vesaiki ve muhasebe kayıtlarını, teftiş ve kontrol etmeye 
ve lüzumlu gördükleri numuneleri ve her hangi bir kaydın, hesabın, ra
porun ve diğer bir vesikanın suretini almaya ve petrol ameliyatının nor
mal seyrini aksatmaksızın muayene ve tecrübeler yapmaya salahiyetli
dirler. 

2 - Petrol hakkı sahibi, birinci fıkra gereğince salâhiyetlerini kul
landıkları sırada vazifelilere yardım etmekle mükelleftir. 

Madde 43 — Petrol hakkı sahibi talep ettiği takdirde, umumi jeo
lojik malûmatla kuyu yerleri, sondaj kesitleri ve muhafaza boruları ka
yıtları ve umumi istihsal rakamları hariç olmak üzere, teknik ve ameli
yata mütaallik malûmat gizli tutulur 

Madde 44 — Bu kanun dairesinde elde edilen malûmattan gizli tu
tulması gerekenlerin dışında kalanlar herkese açık bulundurulur ve ni
zamnamede gösterilmiş ise petrol siciline kaydolunur. 

'BÖLÜM: 9 
Bölgeler ve açık sahalar 

Madde 45 — 1 - Türkiye bu kanun bakımından İcra Vekilleri He
yeti karariyle mütaaddit bölgeye ayrılabilir. Bölgeler tadil ve bölge tak
simatı yeniden tâyin edilebilir Bir bölge üç milyon hektardan aşağı 
olamaz. 

2 - Bir bölge İcra Vekilleri Heyeti karariyle tamamen veya kısmen 
aramaya veya işletmeye açılabilir veya açık bir saha tadil edilebilir veya 
kısmen veya tamamen kapatılabilir. 

3 - Yukarki fıkralara göre verilen kararlar müktesep haklan ihlâl 
edemez. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Arama ve istihsal 

BÖLÜM: 1 
Müsaade 

Madde 46 — 1 - Petrol Dairesi, jeolojik istikşafta bulunmak için, 
vâki talebi kanuna uygun bulduğu takdirde, talepnamede gösterilen ara
zinin tamamı veya bir kısmı üzerinde, inhisarı tazammun etmemek kay
diyle ve muayyen müddetle gereken müsaadeyi verebilir. 

2 - Bu talep, büsbütün reddolunabıleceği gibi Petrol Dairesi tara
fından konulacak kayıt ve şartlarla ve müsaadenin müddeti de tesbit 
olunarak is'af edilebilir. 

3 - Petrol Dairesi müsaade talebi hakkındaki kararını, müracaat 
tarihinden itibaren 90 gün içinde vermeye mecburdur. 

Madde 47 — 1 - Bir araştırıcı petrol ameliyatı yapmakta olan di
ğer bir petrol hakkı sahibinin rızası olmadan sondaj veya jeofizik etüd-
lerin yapıldığı yerlere giremez veya diğer bir petrol hakkı sahibinin ame
liyatı İle tedahül eden faaliyette bulunamaz 

2 - Bir araştırıcı müsaadesinin şartları ve tahditleri ve 1 İnci fık
radaki kayıtlar dairesinde müsaadenin taallûk ettiği saha içinde jeolojik 
İstikşaf yapabilir. 

Madde 48 — Muayyen bir mahalde ameliyatı nihayetlenmiş bulunan 
bir araştırıcı, Petrol Dairesinin aksine emirleri olmadıkça, araziyi ve üze
rindeki her şeyi mümkün olan süratte ve mertebede bu ameliyata başla-

I madan önceki vaziyete ifrağ etmekle mükelleftir. Bu mükellefiyeti yerine 
getirmekten imtina eylerse bunu Petrol Dairesi araştırıcının nam ve he
sabına yapabilir. 

Madde 49 — Bir araştırıcı, üzerinde ameliyat yaptığı arazinin ma
liki veya zilyedi bulunan şahsa, araziye ika ettiği zararı ve bu şahsın 
mahrum kaldığı mâkul kân ödemekle mükelleftir. 

BÖLÜM: 2 
Arama ruhsatnamesi 

Madde 50 — Bu kanun hükümlerine tabi olmak kaydiyle bir arama 
ruhsatnamesi, sahibine, arama sahasında : 

1 - Jeolojik istikşaf yapmak, 
2 - Kendi petrol imkânlannı tesbit maksadiyyle arama sahasının ci-

varında bir müsaade sahibi imiş gibi jeolojik istikşafta bulunmak, 
3 - İnhisarı tazammun etmek üzere arama veya inkişaf sondajı yap-

mak ve bu sahadan petrol istihsal etmek, 
4 - Bir keşfi mütaakıp işletme ruhsatnamesi talebinde bulunmak, 

haklarım verir. 
Madde 51 — 1 - Arama ruhsatnamesi almak istiyen bir hükmi şahıs, 

nizamname hükümlerine uygun olarak Petrol Dairesine bir talepname ile 
müracaat eder Talepnameye ruhsatname harcının ödendiğini gösteren 
makbuz da bağlanır. 

2 - Arama ruhsatnamesi bir araştırıcı tarafından talep edilmişse, bu 
talep kanuna ve nizamnameye uygun olup olmadığına göre kabul veya 
reddolunur 

3 - Arama ruhsatnamesi araştırıcı olmıyan bir hükmi şahıs ta
rafından talep edilmişse, bu talep kanuna ve nizamnameye uygun oldu
ğu takdirde dahi reddedilebilir. 

4 - Kısmen açık ve kısmen de kapalı bir sahada bulunan arazide 
arama için ruhsatname istendiği takdirde, Petrol Dairesi bu talebi red 
veya sadece açık sahaya aitmiş gibi nazara alarak kabul edebilir. Pet
rol Dairesi talepnamede kendisini tatmin edecek tadilâtın yapılmasını 
da istiyebilir. 

M adde 52 — Aynı arazinin bir kısmı veya bütünü için birden faz
la hükmi şahıs tarafından arama ruhsatnamesi talep edilirse bu müra
caatlar ihtilaflı itibar olunarak bu Kanunun ihtüâflann halline ait hü
kümleri dairesinde muameleye tabi tutulur. 

Madde 63 — 1 - Bir arama sahası 60 000 hektardan fazla olamaz. 
2 - Bir bölgede bir hükmi şahıs en fazla sekiz arama ruhsatname

sine sahip olabilir. 
3 - Hiç bir hükmi şahıs 1 ve 2 nci fıkralarda yazılı tahditleri 

d oğrudan doğruya veya dolayısıyle bertaraf edecek şekilde diğer bir 
hükmi şahıs ile anlaşamaz. 

Madde 54 — Arama sahaları şimal - cenup ve şark - garp İs
tikametindeki doğru hatlarla çevrilir. Bu sahaların en ve boy nispeti, 
diğer sahalarla komşuluğu ve birleşimi bakımından, nizamname hüküm
lerine uygun olması lâzımdır. 

Madde 55 — 1 - Bir arama ruhsatnamesinin müddeti altı yıldır. 
2 - Bir arama sahasında bu kanun hükümlerine riayet edilmek su

retiyle arama sondajı yapılmış ve fakat petrol keşfedilmemiş olduğu tak
dirde her defasında müracaat olunmak kaydiyle : 

a) Arama sahasının bulunduğu bölge dâhilinde hiç keşif yapılma
mış ise, 

b) Aynı bölgede bir keşif yapılmış olmakla beraber temdidi icap 
ettiren ve bu kanunun maksadına aykırı olmıyan bir hal mevcut ise, 

Arama ruhsatnamesi müddeti, her defasında iki seneyi aşmamak 
üzere, zaman zaman temdit edilebilir. 

3 - Bu madde hükümlerine göre yapılan temditler; 4 üncü fıkra 
hükmü müstesna olmak üzere, bir arama ruhsatnamesi müddetinin ilk 
yürürlük tarihinden itibaren 10 yıldan fazla olmasını intaç edemez. 

4 - Bir arayıcı kendi arama sahasında bir keşif yaptığı takdirde, 
Petrol Dairesi, 5 yılı aşmamak. şartiyle arayıcının petrollu araziyi tes
bit etmesine imkân verecek kâfi bir zaman için ruhsatnamesini temdit 
eder. 
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Madde 56 — 1 - Arayıcı her arama sahası için Devlet hakkı Öde

mekle mükelleftir Bu hak arama sahasının hektarı başına yılda: 
1 inci ve 2 nci yıllar için 0.5 Lira 
3 üncü ve 4 üncü yıllar için 1.00 > 
5 inci ve 6 nci yıllar için 1.50 > 
7 nci ve 8 inci yılar için 2.00 > 
9 uncu ve 10 uncu yıllar için 2.50 > 
10 uncu yıldan sonra her yıl için 3.00 liradır. 
2 - Arayıcının bir yıl zarfında arama sahası içinde yaptığı arama

nın ve bu sahanın petrol imkânlarını tesbit etmek maksadıyle civarında 
yaptığı jeolojik istikşafın masrafları, o yıl için ödeyeceği mecmu Devlet 
hakkından tenzili edilir. Ancak tenzil edilecek miktar Devlet hakkının 
% 80 ini aşamaz. 

3 - Arama sahasında bir keşif yapmış olan arayıcının o saha ve o 
yıl için fiilen ödediği Devlet hakkı o yıl içinde istihsalden ödeyeceği Dev
let hissesinden mahsup edilir. 

Madde 57 — Arayıcı, ruhsatnamesinin yürürlük tarihinden itibaren 
bir yıl içinde arama sahası dâhilinde aramaya veya bu sahanın petrol im
kânlarını tesbit maksadiyle civarında jeolojik istikşaf yapmaya başla
makla ve ruhsatname müddetlnce aramaya hüsnüniyetle devam etmekle 
mükelleftir. 

Madde 58 — 1 - Arayıcı bir bölgedeki aynı rusubi havzaya dâhil) 
arama sahalarının birinde o rusubi havzadaki en eski ruhsatnamesi ta
rihinden itibaren en geç 3 yıl içinde arama sondajına başlamaya mecbur
dur. Bu müddet Petrol Dairesince âzami 2 yıl daha uzatılabilir. 

2 - Bir bölgedeki aynı rusubi havzaya arama sahalarından birin
de bir keşif yapan arayıcı keşfi takip eden iki yıl içinde aynı havzadaki 
diğer bir arama sahasında ve yine bu keşiften itibaren beş yıl içinde de o 
havzadaki mütebaki arama sahalarında arama sondajına başlamaya 
mecburdur. 

3 - Yukarki fıkralardan herhangi birinin hükümleri dâhilinde ara
ma sondajına başlamış bulunan bir arayıcı, bu sondajlara, bir kuyunun 
tamamlanmasiyle bir yenisine başlanması arasında altı aydan fazla 
müddet geçirilmemek kaydiyle, hüsnüniyetle devam etmeye mecburdur. 

Madde 59 — Bir arama sahasında yapılan bir keşfi mütaakıp, ak
sine muhik sebep bulunmadıkça, arayıcı, sahayı tesbit etmek ve inkişaf 
ettirmekle ve bir işletmeci imiş gibi bulunan petrolü istihsal eylemekle 
mükelleftir. 

Bu takdirde arayıcı, petrol ameliyatı ve istihsal olunan petrol bakı
mından, bir işletmecinin bilcümle vecibelerine tabidir. 

BÖLÜM: 3 
işletme ruhsatnamesi 

Madde 60 — Bir işletme ruhsatnamesi, bu kanun hükümlerine tabi 
olmak kaydiyle işletmeciye : 

1 - Yürürlükte bulunduğu müddetçe, taallûk ettiği sahada inhisar 
hakkı mahiyetinde olmak üzere, petrol aramak, İnkişaf ettirmek ve iş 
tihsal etmek; 

2 - Belge almakla yapılması mümkün olan petrol ameliyatım yap
mak; 

haklarım verir. 
3-2 nci fıkradaki ameliyattan herhangi birini yaparken İşletme

ci aynı zamanda belge sahibinin haklarının haiz ve vecibeleriyle mü
kellef olur. 

Madde 61 — 1 - Bir İşletme sahası en çok 25 bin hektardır. 
2 - Bir bölgede bir hükmi şahıs aynı zamanda mecmuu 150 bin 

hektarı aşmiyan işletme sahalarına sahip olabilir. 
3 - Hiç bir hükmi şahıs 1 ve 2 nci fıkralarda- yazılı tahditleri doğ

rudan doğruya veya dolayısiyle bertaraf edecek şekilde diğer bir hük
mi şahıs ile anlaşamaz 

4 - Bir işletme ruhsatnamesi 63 ve 64 ncü maddelerde gösterilen 
yollardan başka surette istenemez ve verilemez. 

Madde 62 — İşletme sahaları şimal - cenup ve şark - garp Isti-
kametlerlndeki doğru hatlarla çevrilir Sahaların en ve boy nispeti, di
ğer sahalarla komşuluğu ve birleşimi bakımından, nizamname hüküm
lerine uygun olması lâzımdır. 

Madde 63 — 1 - Arama sahasında bir keşif yapmış bulunan ve 
arama ruhsatnamesi yürürlükte iken nizamname hükümlerine uygun ola
rak işletme ruhsatnamesi talep eden bir arayıcıya, arama sahası dâhi
linde kendi seçtiği ve arama sahasının yansım aşmiyan her hangi bîr 

petrollü arazi için 61 ve 62 nci maddelerdeki tahditlere tabi olmak kay
diyle işletme ruhsatnamesi verilir Arayıcı, talepnamesine ruhsatname 
harcının ödendiğini gösteren makbuzu da bağlar 

2 - İşletme ruhsatnamesinin verilmesiyle orama ruhsatnamesi ni
hayet bulur. 

3 - Arama sahasının yarısını aşmamak üzere işletme sahalarının 
tâyin ve tahdidinde riayet edilecek esaslar ve usuller nizamnamede gös
terilir 

Madde 64 — 1 - Üzerinde arama veya işletme hakkı bulunmıyan 
bîr saha, işletme ruhsatnamesi mevzuu olarak, İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle müzayedeye çıkarılabilir. 

İşletme ruhsatnamesi evvelce müzayedeye çıkarılmış bulunan bir 
işletme sahasının tamamı veya bir kısmı yine İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle müzayededen kaldırılabilir. 

2 - Müzayedeye çıkanlan bir saha için, müzayede karan kaldırıl
madıkça başka suretle arama veya işletime ruhsatnamesi verilemez 

3-1 inci fıkrada yazılı müzayede nizamname hükümleri dâhilin
de Petrol Dairesi tarafından yapılır 

4 - Bir sahanın müzayedeye çıkarılması en fazla teklifte bulunana 
verilmesini veya herhangi bir teklifin kabul edilmesini tazammun etmez. 

Madde 65 — 1 - Bir işletme ruhsatnamesinin müddeti yürürlüğe 
girdiği tarihten İtibaren 40 yıldır, 

2 - Arama sahasındaki bir keşfi mütaakıp, inkişaf için arama ruh
satnamesi, 55 inci maddenin 4 üncü fıkrası gereğince temdit edilmiş ise, 
temdit müddeti işletme ruhsatnamesinin müddetine mahsup olunur. 

3 - Vecibelerini tamamen yerine getirmiş bulaman bir işletmecinin 
talebi üzerine, işletme ruhsatnamesi Petrol Dairesi tarafından tesbit 
olunan mâkul şartlarla ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle mecmuu 20 
yılı geçmemek üzere temdit edilebilir. 

Madde 66 — İşletmeci 
1 - Hakkının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl zarfında, 

İşletme sahasının hudutlarını nizamnamenin gerektirdiği tarzda ve mü
nasip miktarda hudut noktalariyle işaretlemeye, 

2 - İşletme sahasının tadil edilmesi halinde, bu tadilin tatbik mev
kiine konulduğu tarihten itibaren 4 ay zarfında., işletme sahasının değiş
miş bulunan hudutlarım münasip miktarda hudut noktalariyle 1 inci 
fıkrada yazılı olduğu veçhile işaretlemeye, 

3 - İşletme sahasının hudut noktalarım muhafaza etmeye mecbur
dur. 

Madde 67 — Bir işletmeci, işletme sahası kâfi derecede İnkişaf et-
tirilmemlşse, işletme ruhsatnamesinin yürürlük tarihinden itibaren altı 
ay zarfında bir inkişaf sondajına başlamaya ve o zamana kadar yapı
landan daha geniş ölçüde olmak üzere her petrollü araziye hüsnüniyetle 
tâyin ve inkişaf ettirmeye, bunlardan petrol istihsaline, bu petrolü İçin 
pazar aramaya ve onu satmaya mecburdur. 

Madde 68 — 1 - Bir işletmeci, işletme ruhsatnamesinin ilk üç se
nesi zarfında, işletme sahasından ticari miktarda petrol istihsal etme
diği ve bu müddetin nihayetlenmesini mütaakıp Petrol Dairesi kendisine 
en çok 90 günlük bir mehil vererek ticari miktarda petrol istihsaline 
başlamasını tebliğ ettiği halde istihsale tebligatta istenildiği veçhile baş
lamadığı takdirde verilen bu menlin hitamında işletme ruhsatnamesi 
sukut eder. 

2 - Bir işletme sahasında yapılan ticari miktarda petrol istihsali 
bilâhara durduğu takdirde, Petrol Dairesi, işletme ruhsatnamesinin ilk 
üç senesi nihayetlendikten sonra, en az 90 günlük bir mehil vererek, 
işletmeciden ticari miktarda petrol istihsaline yeniden başlamasını iste
yebilir. İşletmeci, bu tebligata rağmen ticari miktarda petrol istihsa
line başlamazsa verilen bu menlin nihayetinde işletme ruhsatnamesi 
sukut eder. 

Ancak bu tebligat, istihsalin durduğu tarihten itibaren 6 ay ve iş
letme sahasında arama veya inkişaf sondâjlan hüsnüniyetle yapılmakta 
ise 2 yıl geçmeden icra edilemez. 

Madde 69 — 1 - İşletmeciler, her işletme sahası için bir Devlet 
hakkı ödemekle mükelleftirler. Bu hak işletme sahasının hektan başına 
yılda: 

1 inci yıl için 3 lira 
2 nci » » 4 > 
3 üncü» » 5 » 
4 üncü» » 6 » 
5 inci ve mütaakıp her yıl için 8 liradır. 



2 - İşletmecinin bir vergilendirme döneminde bir işletme sahası 
için ödediği Devlet hakkı, o işletme sahasının kuyubaşı ortalama piyasa 
fiyatına göre hesaplanacak o dönem Devlet hissesinden mahsup olunur. 

3 - Arama sahasındaki bir keşif dolayısiyle işletmeci mükellefiyet
lerine tabi bir arayıcının ödeyeceği Devlet hakkı, arayıcı sıfatiyle öde
mesi gereken Devlet hakkından fazla olamaz. 

BÖLÜM: 4 
Ameliyatın birleştirilmesi 

Madde 70 — İşletme sahaları kısmen veya tamamen aynı petrollü 
arazi içinde bulunan ve ameliyatlarını birleştirmekle israfın önleneceği, 
istihsalin ve verimin artacağı veya istihsal maliyetinin azalacağı anla
şılan işletmeciler, Petrol Dairesinin dermeyan edebileceği mâkul şartla
rı kabul ettikleri takdirde bu dairenin tasvibi ile ameliyatlarım, birleş
tirebilirler. İşletmecilerin bu yoldaki talepleri kısa bir zamanda karara 
bağlanır. 

Madde 71 — Petrol Dairesince dermeyan olunan şartlara tabi ol
mak kaydiyle ameliyatlarım birleştiren işletmeciler birleştirilmiş petrollü 
arazinin verimli olarak işletilmesinin gerektirdiği her şeyi yapabilirler 
ve müşterek istihsal için tek bir Devlet hissesi ödeyebilirler. Bunların 
ödeyecekleri Devlet hakları birleştirilmiş petrollü arazi üzerinden tahak
kuk ettirilir. 

Madde 72 — Petrol Dairesi tarafından aksine şart konulmamışsa 
birleştirilmiş sahadaki sondajlar ve istihsal, işletmecilerin kendi işletme 
sahalarındaki sondaj ve istihsal mükellefiyetlerinin yerini tutar. 

Madde 73 — Petrol Dairesi tarafından dermeyan olunmuş şartlar ve 
yukardaki maddelerde zikredilen hususlar müstesna olmak üzere birleş
tirme, işletmecilerin kendi sahalarında ve bu sahalar üzerinde sahip ol
dukları haklarda ve vecibelerde değişikliği tazammun etmez. 

BÖLÜM: 5 
Arama ve işletmeye ait müşterek hükümler 

Madde 74 — Bir hükmi şahısla bunun hisselerinin % 25 inden faz
lasına veya kârının başlıca kısmına doğrudan doğruya veya dolayısiyle 
sahip olan veya idaresinde karar verme, kontrol etme veya müdürlerim 
tâyin eyleme salâhiyetini haiz bulunan hükmi şahısların aynı bölge dâ
hilinde iktisap ettikleri arama sahalarının adedi 8 den ve işletme saha
larının yüz ölçümlerinin mecmuu 150 bin hektardan fazla olamaz. 

Madde 75 — 1 - Bir hükmi şahsın sahip bulunduğu arama ve iş
letme sahalarının aded ve yüz ölçümü bu kanunla tesbit edilen âzami 
miktarları geçtiği takdirde Petrol Dairesi, münasip bir mehil vere
rek, fazla sahaların terkini bu hükmi şahıstan ister. 

2 - Arayıcı veya işletmeci 1 inci fıkra gereğince yapılan tebligata 
riayet etmediği takdirde Petrol Dairesi, sahaları âzami miktarlara irca 
edecek tarzda kısıntılar yapar. 

Madde 76 — Bir arayıcı veya işletmeci, kendi arama veya işletme 
sahaları dahilindeki veya civarındaki depolara giden toplama boruları ve 
yakıt hatları tesis edebilir. 

Ancak, bir arayıcı belge almaksızın, bir işletmeci ise güzergâhım 
ve projesini önceden Petrol Dairesine tasdik ettirmeksizin petrol boru 
hattı tesis edemez. 

Madde 77 — Bir arayıcı veya işletmeci yaptığı bir keşiften Petrol 
Dairesini haberdar etmeye mecburdur. İhbarın zamanı ve şekli nizam
namede gösterilir. 

Madde 78 —- 1 - Bir arayıcı veya işletmeci, arama veya işletme 
saltasından istihsal ettiği petrolün sekizde birini Devlet hissesi olarak 
ödemekle mükelleftir. Ancak: 

a) Arama veya işletme sahasındaki petrol ameliyatının yapılma
sında kullanılan, 

b) Daha çabuk, daha verimli, daha büyük istihsal yapmak mak-
sadiyle arama ve İşletme sahası altındaki aynı istihsal haznesine veya 
daha alttaki hazne tabakasma sevk edilen, 

petrollerden Devlet hissesi alınmaz 
2 - Petrol müstahsilinin nakden ödeyeceği Devlet hissesi petrolün 

kuyubaşı ortalama piyasa fiyatı üzerinden hesaplanır. 
3 - a) Petrol Dairesi, bir ödeme devresinin ilk ayı içinde, gelecek 

ödeme devresinde Devlet hissesinin tamamım veya bir kısmım aynen al
mak istediğini müstahsile bildirir. 

b) Bu takdirde müstahsil bu petrolü kendi petrolünü muhafaza 
ettiği depolarda Hükümet teşkilâtına teslim eder. 

c) Petrol Dairesi, tesbit ettiği Devlet hissesi petrolün tamamım 
veya bir kısmını müstahsilden kendi imkânları mevcut olduğu takdirde 
depolarından gayrı bir yerde teslim, etmesini isteyebilir. Ancak, bu tes
limat, müstahsilini deposundaki teslimattan daha masraflı olduğu tak
dirde, ilâve masraf Hükümetçe müstahsile ödenir. 

4 - Bir müstahsilden, Devlet hissesi olarak aynen alınan: 
a) Gazı hiç bir suretle, 
b) Mayi petrolü ise 30 günden fazla, 
depoda muhafaza etmesi İstenemez. 
Madde 79 — Arayıcı veya işletmecilerin ödemekle mükellef bulun

dukları Devlet hakkı ve hissesi, Petrol Dairesi tarafımdan tahakkuk etti
rilir. 

Tahakkuk ettirilen Devlet hakkı, bu hakkın taallûk ettiği vergilen
dirme dönemi sonundan itibaren bir ay zarfından ve nakden ödenecek 
Devlet hissesi de, tahakkuk ettirildiği tarihten başlıyarak üçer aylak 
devrelerde ve dört müsavi taksitte ve her devreye ait hisse mütaakıp 
devrenin onuncu gününe kadar Perol Dairesinin bağlı bulunduğu yer 
vergi dairesine ödenir. 

Devlet hakkı ve Devlet hissesinin tahakkuk ve ödeme usul ve şe
klileri nizamnamede gösterilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Nakil, tasfiye ve diğer ameliyeler 

BÖLÜM : 1 
Belge 

Madde 80 — Belge, yapılabilmesi müsaade, arama veya işletme 
ruhsatnameleri istihsaline mütevakkıf bulunan ameliyeler müstesna' ol
mak ve münhasıran belgede belirtilen işleri yapmak üzere sahibine bu 
kanun hükümleri dairesinde faaliyette bulunmak hakkını verir. 

Madde 81 — Petrol Dairesi, belge için vâki »müracaatı» yapılma
sından itibaren 90 gün zarfında bu kanunun maksadına uygun olarak 
tesbit edeceği şartlarla istenilen belgeyi verir. Ancak müracaatın: 

1 - Mevkii muamelede bulunan diğer bir müracaatla tedahül et
mesi, 

2 - Evvelce verilmiş ve müracaat tarihinde yürürlükte olan bir 
belge ile tedahül etmesi, 

3 - Petrol Dairesince bu kanunun maksadına aykırı telâkki edil
mesi, 

hallerinde bu müracaat reddolunur. 
Madde 82 — 1 - İki veya daha fazla müracaat veya bir müracaatla 

bir belge veya bir arama veya işletme ruhsatnamesi: 
a) Aynı arazinin bir kısmının veya tamamının münhasıran veya 

birleriyle telif olunamıyacak şekilde istimalini tazammun ediyorsa; 
b) Boru hatları güzergâhları birbirine tedahül ediyorsa; 
c) Aynı hizmeti istihdaf eyliyorsa. 
İhtilaflı telâkki olunurlar ve bu kanunun ihtilâfların halline at 

hükümleri dairesinde muameleye tabi tutulurlar. 
2 - Bir petrol hakkı sahibi tarafından, petrolünü gerektiği şe

kilde nakletmemesinden dolayı belgeyi haiz bir boru hattı sahibi aley
hine vâki müracaat, keza ihtilaflı addolunarak 1 inci fıkra uyarınca 
Muameleye tabi tutulur. 

BÖLÜM : 2 
Boru hattiyle ve diğer vasıtalarla nakliyat 

Madde 83 — Petrolünü nakletmek üzere teste ettiği boru hattını 
tam kapasitede çalıştırmak ihtiyacında bulunmıyan bir taşıyıcı, diğer 
bir petrol hakkı sahibi tarafından yapılan nakil teklifini, aşağıdaki şart
lara uygum olduğu takdirde boru hattının siası dâhilinde ve taliplerin 
nakledilecek petrol miktarlarının nispetine göre kabul eder: 

1 - Taşınması teklif edilen petrolün nevi ile diğer fiziki evsafının 
taşıyıcının taşımakta bulunduğu petrolünkine uygun olması, 

2 - Taşınması teklif edilen miktarın mâkul bir asgari hadde bu
lunması, 

3 - Nakledilecek petrol için mâkul ve munsif bir nakili Ücretinin 
teklif olunması, 

4 - Teklif sahibi tarafından nizamname hükümlerindeki diğer tah
didatın kabul edilmesi. 
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Madde 84 — 1 - Boru hattı ve diğer vasıtalarla petrol nakleden bir 
taşıyıcı, nakliyata başlamadan evvel, nizamname hükümleri dairesinde 
nakliyata ait ücret ve diğer şartları tesbit eden bir tarifeyi Petrol Da
iresine verir. 

2 - Petrol Dairesi, bu tarifeyi, aldığı tarihten itibaren 60 gün zar
fında kabul veya reddeder. 

3 - Tarife, teklif edilen nakil ücreti taşıyıcı ile petrol taşıtanlar 
için mâkul ve munsif olmadıkça tasvip edilemez 

Tarife, taşıyıcının nakil maliyetine ilâveten mâkul bir kâr ve ser
mayesine normal bir nema sağlamalıdır. 

4 - Petrol Dairesinin muvafakati veya talimatı veyahut fevkalâde 
hal bulunmadıkça tarife tasdik edilinceye kadar, başkaları için, petrol 
nakli deruhde edilemez. 

BÖLÜM: 3 
Hüsnüniyet 

Madde 85 — 1 - Faaliyeti için lüzumlu belgeyi alan bir petrol hakkı 
sahibi, ameliyatım hüsnüniyetle sevk ve idare etmekle mükelleftir. 

2 - Gerekli ihtara rağmen hüsnüniyet icaplarını yerine getirmediği 
takdirde Petrol Dairesi bu belgeyi feshedebilir. 

3 - Hüsnüniyet icaplarına aykırı hareketin giderilmesi için lüzumlu 
asgari mühlet nizamnamede gösterilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Petrol ameliyatına mütaallik diğer haklar ve vecibeler 

BÖLÜM: 1 
Satıh ve su hakları 

Madde 86 — Bir müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya 
belge, taalluk ettiği arazinin malik veya zilyedine veya bu arazinin pet
rolden gayrı ihtiva ettiği madenlere ait haklarla bunlar üzerinde tesis 
edilmiş veya edilecek diğer hakları ihlâl etmez. 

Madde 87 — 1 - Bir petrol halikı sahibi, arama, işletme veya bel
ge sabasında veya civarında petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazinin 
kullanma hakkım, arazi hususi mülkiyet mevzuu ise, anlaşma veya is
timlak ve eğer arazi sahipsiz ise arama ruhsatnamesine, işletme ruhsat
namesine veya belgeye kaydedilmek suretiyle iktisap edebilir. 

2 - a) İstimlâk karan talep üzerinde Petrol Dairesince verilir. 
Bu karar âmme menfaati karan hükmünde olup mütaâkıp muameleler, 
menafii umumiye için İstimlâk Kararnamesi hükümleri dairesinde cere
yan eder. 

b) İstimlâk edilen arazinin mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı 
İstimlâk bedelini ödeyen petrol hakkı sahibine ait olur. 

3 - Bu madde hükümleri dairesinde elde edilen kullanma hakları 
arama veya işletme ruhsatnamesi veya belgenin bir cüzü olup bunların 
mer'iyet müddetlerince devam eder. 

Madde 88 — Arayıcı, işletmeci veya belge sahibi; arama, İşletme 
veya belge sahası içindeki ve civarındaki arazide, üzerindeki kullanma 
hakkım iktisap ve diğer kanunların hükümlerine riayet etmek şartlan 
ile: 

1 - Sondaj veya sair suretlerle su aramak ve bulunan sulan kul
lanmak, 

2 - Mevcut diğer suların ameliyeleri için lüzumlu miktarını baş
kalarının bu su üzerindeki haklarına halel getirmemek kaydiyle kullan
mak, 

hak ve salâhiyetlerini haizdir. 

BÖLÜM: 2 
Terk ve sahaya ilâve 

Madde 89 — 1 - Bir petrol hakkı sahibi, arama ruhsatnamesini bir 
ay evvelden, diğer petrol haklarım üç ay evvelden Petrol Dairesine haber 
vermek şartiyle terkedebillir. Bu takdirde arama veya İşletme ruhsat
namesinden veya belgeden doğan haklar, ihbar mektubunda bildirilen 
tarihte sona erer. Petrol hakkı sahibinin bu tarihe kadar olan vedbele-
rini ifa ettikten sonra her türlü mükellefiyeti de nihayet bulur. 

2 - Bir petrol hakkı sahibi, arama, İşletme veya. belge sahasının bir 
kısmım terkedebilir. Bu takdirde yukarki hükümler ancak terkedilen sa
ha nispetinde tatbik olunur. 

Madde 90 — Petrol Dairesi, petrol hakkı sahibinin talebi üzerine, 
bu kanunun saha adedi ve yüz ölçümü bakımından koyduğu tahdidata 
tabi olmak kaydiyle, arama ve işletme sahalarına ilâveler yapabilir. 

BÖLÜM: 3 
Tesislerin kaldırılması 

Madde 91 — 1 - Müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya 
belgenin terk veya feshedilmesi, müddetlerinin nihayetlerim esi veya sair 
suretlerle arazi üzerindeki kullanma hakkı sona erdiği takdirde, petrol 
hakkı sahibi araziyi ve üzerinde bulunan her şeyi nizamname ile tesbit 
edilen şekle ifrağ ettikten sonra terkeder. 

2 - Aksi takdirde Petrol Dairesi; masrafı petrol hakkı sahibine ait 
olmak Üzere araziyi bu şekle sokar. 

Madde 92 — Petrol hakkı sahibi, arama, işletme veya belge saha
sında yahut kullanma hakkına sahip olduğu arazide kurduğu veya bu
lundurduğu bilcümle tesisatım, menkul ve gayrimenkul mallarını, 93 ve 
94 üncü maddeler hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, her zaman kal
dırabilir. 

Madde 93 — Petrol hakkı sahibi tarafından, 92 nci maddede yazdı 
bulunan ve kullanma hakkının sona ermesi tarihinden itibaren 90 gün 
içinde bu hakkın taallûk ettiği araziden kaldırılmayan her hangi bir ma
lın mülkiyeti, arazi sahibine intikal eder. 

Madde 94 — 1 - a) Sona eren kullanma hakkının taallûk ettiği 
arazide bir petrol hakkı sahibi tarafından vücuda getirilmiş olan gayri
menkul mallar; 

b) Petrol hakkı sahibi tarafından açılan veya tesis edilen ve fa
kat oldukları yerde kullanılmıyan veya Türkiye'de kullanılmak istenml-
yen her hangi bir sondaj veya su kuyusundakı muhafaza boruları ve 
tanklar, toplama boruları, yakıt hatları veya petrol boru hatları Petrol 
Dairesi tarafından satın alınabilir. 

2 - Yukarki fıkralarda yazılı tesisat ve malların petrol hakkı sa
hibi tarafından kaldınlabllmesi, evvelâ Petrol Dairesine bunları satın alıp 
almıyacağını bildirebilmesl için en aşağı 30 günlük bir mehil verilmesi ve 
Petrol Dairesinin de bu mallan satın alacağını verilen mehil içinde pet
rol hakkı sahibine tebliğ etmemiş olması takdirinde mümkündür. 

3 - Bu madde gereğince Petrol Dairesinin satınabnak istediği bil
cümle tesisat ve malların bedeli, anlaşma yolu ile tesbit edilemediği tak
dirde, talep üzerine mahallî asliye mahkemesince tâyin olunur. 

ALTINCI KISIM 
Vergilendirme 
BÖLÜM : I 

Vergi sorumluluğu 
Madde 95 — Bu kısım hükümleri mahfuz katmak şartiyle, vergi, 

resim ve harç kanunlariyle vergi usul kanunlarının hükümleri, her pet
rol hakkı sahibine tatbik olunur. 

Madde 96 — Asıl iş yeri Türkiye'de bulunmıyan ve gelir ve ka
zançlarının kaynağım teşkil eden esas faaliyetlerini Türkiye'den idare 
etaılyen bîr petrol hakkı sahibi, ancak Türkiye'de elde ettiği geMr ve 
kazançları üzerinden vergiye tabi tutulur. 

Madde 97 — 8421 sayılı kanunun 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasın
daki ve 5422 sayılı kanunun 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasındaki muafi
yete mütaallik hükümler petrol ve petrol mahsullerinden elde edilen ka
zanç ve iratlara tatbik olunmaz 

BÖLÜM: 2 
İktisadi kıymetlerin değerlendirilmesi 

Madde 88 — Geliri vergilendirmeye ve aynı zamanda harap olma, 
yıpranma, işe yaramaz hale gelme, tükenme, kayıp, devir veya terk hal
leri için yapılacak indirimleri tâyine esas olan «İktisadi kıymetler» 
değeri, «İktisadi kıymetlerin» petrol hakkı sahibi tarafından ilk iktisap 
kıymetine, bu «İktisadi kıymetler» üzerinde yapılan ve aktifleştirllen 
masrafların ilâvesi (Bu masraflar meyanına, arama masrafları, sondaj 
fer'i masrafları, petrol hakkı sahibinin sermayeye kalbetmeğl tercih 
ettiği ticari miktarda petrol verimi olmıyan kuyuların açılış masrafları 
dâhildir) ve hâsıl olan bu kıymetten önceden indirim olarak kabul 
edilen veya edilebilen harap olma, yıpranma, işe yaramaz hale gelme, 
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tükenme veya kayıp paylarının tenzili suretiyle elde edilen miktardan 
İbarettir 

Madde 99 — İktisadi kıymet başka, bir şahsa devredilirse, gelirin 
vergilendirilmesi bakımından, bu iktisadi kıymetin yeni sahibinin elindeki 
değeri : 

1 - Devir satış suretiyle vukubulmuşsa, devralana mal olduğu kıy
metten; 

2 - Devir sair suretle vukubulmuşsa, devredenin elinde iken haiz 
olduğu son kıymetten; 

ibarettir. 

BÖLÜM: 3 
İndirimler 

Madde 100 — Vergiye tabi gelir ve kazançlarının hesabında bir 
petrol hakkı sahibi, gayrisâfi gelirinden her vergilendirme dönemi İçin, 
kendi petrol ameliyeleriyle ilgili olarak aşağıdaki masrafları indirebi
lir : 

1 - Satın alınan müstehlek maddelerin veya kendisine yapılan hiz
metlerin maliyeti 

2 - İktisadi kıymetlerin harap olma, yıpranma veya işe yaramaz 
hale gelmesi karşılığı olan mâkul bir itfa payı 

3 - Tükenme payı. 
4 - Şüpheli alacaklar ve petrol hakkı sahibi aleyhine açılan zarar 

ve ziyan dâvaları dolayısiyle uğranılan kayıplar da dâhil olmak üzere, 
kullanılan, İstihsal veya imal edilen veya satılan malların hasarından, 
imhasından veya kaybından mütevellit olup sigorta bedeli veya başka 
bir suretle telâfi edilmemiş olan zararlar. 

(Her türlü para cezaları ve vergi cezalariyle petrol hakkı sahibinin 
suçlarından doğan tazminatlar indirim olarak kabul edilmez. Akitlerde 
ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar cezai mahiyette tazminat 
sayılmaz ) 

5 - Devlet hakları ve hisseleri 
6 - Arama masrafları, sondaj feri masrafları ve Türkiye'deki umu

mi idare masrafları ile tesis masrafları. 
7 - Borç faizleri. 
8 - Üçüncü şahıslar tarafından yapılan hizmetler mukabilinde : 
a) Doğrudan doğruya bu şahıslar lehine tahakkuk eden veya 

ödenen, 
b) Sigorta, tekaüdiye veya diğer şekliler altında bu şahıslar men

faatine olmak üzere tahakkuk eden veya ödenen, 
mâkul hadlerde ve mûtat olan ücretler veya ikramiyeler. 
9 - Yıl içinde devredilen veya terkedilen iktisadi kıymetlerin henüz 

itfa edilmemiş bakiye kıymeti. 
10 - Başkalarına ait iktisadi kıymetlerin kullanılmasından dolayı 

veya bununla ilgili olarak yapılan ödemeler. 
11 - Uygulanabilecek diğer kanunların kabul ettikleri indirimler. 
Madde 101 — 1 - Harabolma, yıpranma veya işe yaramaz hale 

gelme payları olarak yapılacak indirimler, iktisadi kıymetlerin ilk in
şa ve kuruluşlarında düşünülen hizmette, İktisaden verimli bir şekilde 
kullanılabileceği tahmin edilen yıl sayısı esas alınarak hesaplanır. 

2 - Petrol hakkı sahibi, bu tahmini iktisadi kıymetlere taallûk 
eden böyle bir indirim hususunda ilk beyannamesini vermeden önce ya
par Bu tahmin kendisini bağlar Maliye Vekili, yapılacak müracaat üze
rine, bu tahminin yerine başka bir tahminin ikamesini kabul edebilir. 

Madde 102 — 1 - Petrol hakkı sahibi, aşağıda derpiş edilen ve 
maliyet esasına veya nispi esasa göre hesaplanan tükenme paylarından 
hangisi büyük ise onun indirimini isteyebilir. 

2 - Petrol hakkı sahibi, tükenme payını, her vergilendirme döne
mi ve her münferit saha için ayrı ayrı hesaplar. 

Madde 103 — Tükenme payı maliyet esası üzerinden şöyle hesap
lanır : 

1 - Petrol hakkı sahibine ait ve tükenmeye mevzu olan iktisadi 
kıymetlerin mecmu değerinden 

a) Bu iktisadi kıymetler meyanında mevcut ve petrol istahsalin
den gayrı maksatlara tahsis edilmiş bulunan malların maliyetini veya 
kıymetini, 

b) Tükenmeye mevzu olan iktisadi kıymetlerin petrol ameliyeleri 
sona erdiği zamandaki bakiye kıymetini, 

indirme suretiyle tükenme payı hesabına esas tutulacak kıymet el
de edilir. 

2 - Tükenme payı hesabına esas tutulacak Kıymetin vergilendirme 
dönemi başındaki miktarını, yer altında mevcut ve istihsali kabil petrol 
birimi sayışma bölmek suretiyle tükenme birimi tâyin olunur 

3 — Böylece tâyin olunan tükenme birimi, vergilendirme dönemi 
içinde, petrol hakkı sahibi tarafından kendi petrol ameliyelerinde kulla
nılan veya yer altına iade olunanlar hariç tutulmak üzere, istihsal edilen 
petrol birimi sayısı ile çarpılır. Elde edilen netice, tükenme payını ifade 
eder. 

4 - Petrol hakkı sahibi, her vergilendirme dönemi başında, tükenme 
payına mevzu olan iktisadi kıymetlerin taallûk ettiği petrollü arazide 
mevcut istihsali kabil petrol birimi sayısı hakkındaki tahminini, nizam
namenin tesbit ettiği ölçüde ve tarzda yeniden gözden geçirebilir. 

Madde 104 — 1 - Tükenme payı, nispî esas üzerinden şöyle hesap
lanır : 

a) Petrol hakkı sahibi tarafından kendi petrol ameliyatında kul
lanılan veya yer altına iade olunanlar hariç tutulmak üzere, istihsal 
edilen petrol birimi sayısı kuyubaşı ortalama piyasa fiyatı ile çarpılır. 
Bulunan miktar tükenme payı bakımından gayrisâfi gelir itibar olunur. 

b) Bu gayrisâfi gelirden, petrol hakkı sahibi tarafından, vergilen
dirme dönemi için, Devlete ödenmiş veya ödenecek Devlet hakları ile 
Devlet hisseleri indirilir, 

c) Geri kalan miktarın % 27,5 u tükenme payıdır. 
2 - Nispî esas üzerinden hesaplanan tükenme payı, petrol hakkı 

sahibinin gayrisâfi gelirinden, tükenme payı indirimi ,hariç olmak üze
re, tenziline salahiyetli olduğu bütün indirimleri yaptıktan sonra kalan 
safi gelirin % 50 sinden fazla olamaz. 

Madde 105 — 1 - Petrol hakkı sahibi, aşağıdaki masraf grupla
rından herhangi birini veya hespini, masrafların yapıldıkları veya öden
dikleri vergilendirme dönemine ait gayrisâfi gelirinden masraf olarak 
indirmek veya bu masraf gruplarından herhangi birini veya hepsini 
sermaye hesabına alarak aktifteştirmek hususunda muhtardır: 

a) Arama masrafları. 
b) Sondaj feri masrafları. 
c) Ticari miktarda petrol verimi olmıyan kuyuların açılma mali

yeti. 
2 - a) Petrol hakkı sahibi, yukarki masraf guruplarından herbirl 

için, gayrisâfi gelirinden indirmek veya sermaye hesabına almak husu
sundaki tercih hakkını ilk vergi beyannamesini verirken kullanır. 

b) Petrol hakkı sahibinin bu suretle yaptığı tercih kendisini bağ
lar. Ancak Maliye Vekili, müracaat üzerine, yeni bir tercihin yapılmasına 
müsaade edebilir. 

3 - Sermaye hesabına alınarak aktifleştirilmiş olan arama mas
rafları sadece tükenme payı indirimi yolu ile itfa edilir. 

4 - Sermaye hesabına alınmış bulunan sondaj 'feri masrafları ile 
petrol vermiyen kuyuların açma masraflarından : 

a) İktisadi kıymetin maliyeti ile bu iktisadi kıymetin elde edil
mesi ve üzerindeki tesisatın kurulması ile ilgili masraflar, amortisman 
yolu ile; 

b) Bütün diğer masraflar, iadece tükenme payı indirimi yolu ile 
itfa edilir 

Madde 106 — On yıldan fazla devredilmemek şartiyle, geçen yıl
ların malî bilânçolarına göre tahsil eden zararlar, mütakıp herhangi 
bir yıla veya yıllara devredilebilir. 

BÖLÜM: 4 
Müşterek ve mutaaddıt vergi sorumluluğu 

Madde 107 — Esas faaliyetleri bu kanuna göre petrol ameliyatı 
olan ve bütün bir vergilendirme dönemi boyunca biri diğerinin hisse se
netlerinin •% 90 ma veya daha fazlasına sahip olmak suretiyle aralarında 
iştirak tesis etmiş bulunan iki veya daha fazla petrol hakkı sahibi, ayrı 
ayrı vergiye tabi olacak yerde, isterlerse, kâr ve sararlarını birleştirerek 
bir vergi beyannamesi ile bildirebilirler. Ancak birleşmeden evvelki iki 
vergilendirme dönemine ait zararlar mütaakıp yılların müşterek geli
rinden indirilebilir. 

Madde 108 — 1 - 70 inci maddeye göre birleştirilmiş petrol ame
liyatına iştirak eden petrol hakkı sahipleri müttefikan istedikleri tak
dirde, gelirin vergilendirilmesi halamından, bu birleştirilmiş ameliyat, 
vergiye tabi ayrı bir hükmi şahıs gibi muamele görür. 



2 - Birleştirilmiş petrol ameliyatına iştirak eden petrol hakkı sa
hipleri arasında böyle bir ittifak teessüs edemediği takdirde, her petrol 
hakkı sahibi, gelirin vergilendirilmesi bakımından, münferiden ve her 
biri kendi hesabına faaliyette bulunuyormuş gibi telâkki edilir ve kendi 
faaliyetine isabet eden gelir ve tabi olacağı indirimler, birleştirilmiş pet
rol ameliyatının gelir ve indirimlerinden, petrol hakkı sahibinin bu ame
liyattaki hissesi nispetinde tefrik edilen kısımlardan ibarettir. 

BOLÜM: 5 
Gelir üzerinden alınan vergiler 

Madde 109 — Petrol hakkı sahibi, her vergilendirme dönemi için, 
gelirleri ve kazançları üzerinden aşağıdaki vergilere tabidir : 

1 - a) Safi gelir üzerinden, yürürlükte olan kanunlar veya bun
ların tadilâtı veya bunlar yerine kaim olacak kanunlara göre alınacak 
miktar ile, 

b) Vergilerine mahsuben tevkif yolu ile hissedarlar namına gelir
leri üzerinden ödenmesi gereken miktarın, mecmuuna tekabül eden bir 
«normal vergi», 

2 - Petrol ameliyatname tahsis ettiği sermayesini ve kârlarım ser
maye hesabına almak suretiyle yaptığı sermaye ilâvelerini itfa ettikten 
sonra, gelir veya kazançları üzerinden, safi gelirin % 50 sinden, kendi
si tarafından o dönem için Devlete ödenmiş veya ödenecek normal vergi, 
diğer vasıtasız vergiler, Devlet hakları ve Devlet hisseleri çıktıktan sonra 
kalan kısım kadar bir «munzam vergi». 

3 - Petrol hakkı sahibinin safi gelir ve kazançları üzerinden yukar
ki fıkralarda yazılı vergiler dışında ayrıca gelir ve kurumlar vergisi 
alınmaz. 

Madde 110 — Safi gelir : 
1 - Normal vergi bakımından, bir petrol ameliyatının gayrisâfi ge

lirinden, petrol hakkı sahibinin tathika yetkili olduğu bütün indirimleri 
düşmek suretiyle, 

2- Munzam vergi bakımından, gayrisâfi gelirden, petrol hakkı sa
hibinin Devlete ödediği ve ödeyeceği Devlet hakkı ile Devlet hissesi hariç 
olmak üzere, tatbikına yetkili olduğu bütün indirimleri düşmek suretiy
le, tâyin ve tesbit olunur. 

BÖLÜM: 6 
Vergi sınırı 

Madde 111 — Bir petrol hakkı sahibi, Türkiye'de yaptığı petrol 
ameliyeleri dolayısiyle, Devlet hakkına Devlet hissesine, bu kanunun 
109 uncu maddesindeki hükümlerle derpiş olunan vergilere, sair vasıtalı 
ve vasıtasız vergi, resim ve harçlara tabi tutulmakla beraber, kendisi 
İçin, diğer mükellefiyet zümrelerine nazaran farklı mükellefiyetler ihdas 
eden veya bu kanunda mükellefiyet mevcut olmadığına Sarahaten işaret 
edilen vasıtalı, vasıtasız, hiçbir vergi, resim veya harç ile teklif oluna-
maz. 

2 - Bir petrol hakkı sahibi, petrollü araziden ihraç ve orada mu 
vakkaten depo ettiği petrol için bu kanun gereğince ödenmiş veya ödene 
cek, Devlet hakları, Devlet hisseleri hariç olmak üzere petrol üzerine 
müesses vasıtalı hiçbir vergi, resim veya harca tabi değildir. Petrol 
mahsulleri bu hükümden müstesnadır. 

YEDİNCİ KISIM 
İthalât, ihracat ve transferler 

BÖLÜM: 1 
İthalât ve ihracat 

Madde 112 — 1 - Bir petrol hakkı sahibi, bizzat veya bir mümessili 
vasıtaalyle, Türükiye'ye kendi petrol ameliyatı için lüzumlu istihlâk 
maddeleri dışındaki bütün malzemeyi bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 15 sene müddetle gümrük veya diğer ithal vergi ve re
simlerinden muaf olarak ithal eder. Muafiyet kısmen veya tamamen 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle uzatılabilir. 

2 - Bu gibi malzemenin haiz olduğu vergi ve resimlerden muafi
yet, bu malzemenin İthalâtı yapan bir petrol hakkı sahibinden diğer 
bir petrol hakkı sahibine devri halinde de devam eder. 

3 - İthal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilmiş bulu
nan malzeme bir petrol hakkı sahibinden petrol hakkı sahibi olmıyan baş* 
ka bir şahsa devir edildiği takdirde, devir tarihinde cari olan tarife ve 
şartlar dahilinde vergi ve resimlere tabi tutulur. 

Madde 113 — Malzemenin 94 üncü maddede derpiş edildiği şekilde 
Petrol Dairesince satınalınma hali müstesna bir petrol hakkı sahibi, İt
hal etmiş bulunduğu malzemeden istihlâk maddeleri dışında kalanlarım, 
ihraç vergi ve resimlerinden muaf olarak ihraç edebilir. 

Madde 114 — 13 üncü madde mucibince Türkiye'de tasfiyesi veya 
satılması istenebilecek petrol ve petrol mahsulleri hariç olmak üzere, 
bir petrol hakkı sahibi, petrol ve petrol mahsullerini her türlü İhraç ver
gi ve resimlerinden muaf olarak ihracedebllir. 

BÖLÜM: 2 
Transferler 

Madde 116 — 1 - Bir petrol hakkı sahibi, müracaatı üzerine, ken
di ithal ettiği sermayeden-bakiye kalan kısmı harice transfer edebilir. 

2 - Bu kanunun tatbikatı bakımından ithal olunan sermaye tâbiri 
aşağıda gösterilen kıymetlerin mecmuunu ifade eder. 

Bir petrol hakkı sahibinin petrol ameliyatım verimli bir şekilde 
kurması, tevsi etmesi veya yeniden faaliyete geçirmesi için hariçten 
ithal edilen: 

a) Tabancı para şeklindeki sermaye; 
b) Makine, teçhizat, aletler ve bu mahiyetteki mallar, makine ak

samı, yedek parçalan ve malzeme, Petrol Dairesinin kabul edeceği sair 
lüzumlu mallar; 

c) Lisanslar, patent haklan ve alâmeti farika gibi fikri haklar 
ve hizmetler, 

d) Yeniden yatırılmak suretiyle sermayeye kalbedilen kârlar (Bu 
kârlar vergi beyannamelerinde gösterilen safi kurum kazancından ver
giler düştükten sonra kalan kârlardır.) 

3 - Mal, hizmet veya fikrî haklar şeklinde ithal edilen sermayenin 
kıymeti ve ihraç veya transferi istenen malların ikinci fıkra hükümle
rine göre İthaline müsaade edilen mal ve kıymetler olup olmadığı Pet
rol Dairesince takdir olunur. 

Kıymet takdiri, hem menşe memleket parasiyle, hem de ithal zama
nında cari resmî kambiyo rayicine göre Türk parasiyle yapılır. 

Madde 116 — Bir petrol hakkı sahibi, müracaatı üzerine: 
1 - Petrol ameliyatından elde ettiği ve vergi beyannamesinde bil

dirdiği safi kurum kazancından vergiler düşüldükten sonra bakiye kalan 
kısmı; 

2 - Petrol ameliyatı için kendisine memleket dışından ikraz, avans 
ve sair suretlerle verilmiş bulunan para, menfaat veya eşya için tediye
si icabeden faiz ve kira gibi meblâğlan; 

Harice transfer edebilir. 
Madde 117 — Yukardakl maddelere göre, harice transfer edilebile

cek miktarları transferi için nizamnameye uygun olarak yapılacak mü
racaat üzerine, Maliye Vekâleti, gerekil müsaadeyi verir. 

Madde 118 — 1567 ve 6224 sayılı kanunlarla, Türk Parasının Kıy
metini Koruma hakkındaki 13 saydı karar, bunların tadilleri ve bunların 
yerine kaim olacak kanunların hükümleri, petrol hakkı sahipleri hakkın
da, yukarki hükümlere uygun düştüğü nispette tatbik olunur. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Hususi hükümler 

BÖLÜM: 1 
Yabancı personel ve personel yetiştirme 

Madde 119 — 1 - Bir petrol hakkı sahibinin, petrol ameliyatının 
ifası için kendisine lüzumlu olabilecek yabancı idare ve meslekî perso
nelle mütehassıs işçileri Türkiye'de istihdamına, Vekilin tasvibiyle Pet
rol dairesince müsaade edilebilir. 

2 - Birinci fıkra mucibince verilen müsaadelere ve bunlara müs
teniden çalışan yabancılara ve petrol hakkı sahiplerine 2007 numaralı ka
nun hükümleri tatbik edilmez. 

Madde 120 — 1 - Petrol hakkı sahipleri, 119 uncu madde mucibin
ce istihdam ettikleri ecnebi şahıslar adedinin % 15 inden aşağı adedde 
olmamak üzere Türk vatandaşlarının petrol ameliyatının her safhasın
da İhtisas kazanmaları için yabancı memleketlerin ilmî veya meslekî mü
essese ve İşletmelerinde eğitim ve staj görmelerini, masraflarını deruhde 
ederek sağlarlar. 

2 - İhtisas yapacak kimseleri ve bunların gönderileceği yerleri pet
rol hakkı sahibiyle petrol dairesi birlikte tesbit eder. 
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BÖLÜM: 2 

Devletin yapacağı petrol ameliyatı 
Madde 121 — 1 - Halen Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafın

dan yapılmakta olan petrol ameliyatından jeolojik istikşaf dışında kalan
ları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten İtibaren 150 gün içinde Hükü
met tarafından bu maksatla kurulacak bir hükmi şahsa devrolunur, 

2 - Bu suretle kurulan hükmi şahıs, bu kanun muvacehesinde diğer 
hükmi şahıslarla aynı haklara sahip ve (mükellefiyetlere tabidir. 

3 - Bu hükmi şahıs, başlamış olduğu ve hüsnüniyetle devam ettir
diği arama sondajları sahası için aratma ruhsanamesi, keşif yapmış 
olduğu sahalar için işletme ruhsatnamesi talebederse, bu talep, aynı 
sahalar için yapılmış olan diğer müracaatlara tercih olunur. 

4 - Ancak bilâhara teşekkül edecek bu mahiyetteki kurumlar 3 
üncü fıkradaki tercih haklarına sahip olmaksızın 2 nci fıkra hükümlerine 
tabi olurlar. 

BÖLÜM: 3 
Mücbir sebepler 

Madde 122 — Tabii âfetler, harb, isyan ve diğer mücbir sebepler 
petrol ameliyatıma tesirleri nispetinde petrol hakkı sahibinin bak ve ve
cibelerini talik eder ve bu hak ve vecibelerinde tabi olduğu müddetler 
mücbir sebebin devamı müddetine müsavi miktarda uzatılır. 

DOKUZUNCU KISIM 
Cezai hükümler 

Madde 123 — 1 - Bu kanuna göre memnu sayılan fiil, daha ağır. 
cezayı İstilzam etmediği takdirde, bu kısım hükümlerine göre cezalan
dırılır. 

2 - Bu kısım hükümlerim tatbiki, petrol hakkı sahibi hakkında bu 
kanunun diğer bükümlerinin tatbikına mâni teşkil etmez. 

Madde 124 — 1 - Müsaade istihsal etmeden jeolojik istikşaf yapan
lar 100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. 

2 - Arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi veya belge almak
sızın jeolojik İstikşaftan gayrı petrol ameliyatı yapanlar, 500 liradan 
3 000 liraya kadar ağır .para cezası veya bir aydan altı aya kadar hapis 
veya her ikisi ile birlikte cezalandırılırlar. 

3 - Türk ilim ve araştırma müesseseleri tarafından jeolojik tetkikler 
yapmak hususunda salâhiyet verilen şahıslara bu madde hükümleri tat
bik olunmaz. 

Madde 125 — 1 - Bu kanunun 3 üncü maddesinin 22 ve 23 üncü 
(bentlerinde yazılı israf veya tehlikeli fiilleri yapanlara, bu israf veya 
tehlikeli fiili tesbit olunacak bir müddet zarfında durdurması için Petrol 
Dairesi tarafından emir verilir. Bu müddetin inkızasında israf veya teh
likeli fiil devam ederse, devam ettiği her gün için failleri 125 lira ağır 
para cezasiyle cezalandırılır. 

2 - Birinci fıkrada yazılı fiillerden dolayı ehemmiyetli ve tamiri 
kabil obmyan bir hasar meydana gelmişse, failleri hakkında bir aydan 
altı aya kadar hapis cezası veya fiilin devam ettiği her gün için 500 
lira ağır para cezası veya bu cezaların her ikisi birlikte hükmolusur. 

Madde 126 — Bu kanunun verdiği bir hakkın kullanılmasına yahut 
bir vazifenin İfasına bilerek ve haksız olarak müdahale eden veya mâni 
olanlar 500 liraya kadar hafif para cezası veya bir aya kadar hafif ha 
pis veya bu cezaların her ikisi ile birlikte cezalandırılırlar. 

Madde 127 — Bu kanuna göre yapılan müracaatlarda ve muame
lelerde bilerek hilafı hakikat beyanda bulunanlar 500 liradan 2 000 liraya 
kadar ağır para cezası ile veya bir aydan altı aya kadar hapis cezası 
ile yahut bu cezaların her ikisi ile birlikte cezalandırılırlar. 

ONUNCU KISIM 
İdari tedbirler 

Madde 128 — Petrol Dairesi, bir petrol ameliyatında veya bu ame
liyatla ilgili olarak israf veya tehlikeli bir fiil yapıldığı neticesine var
dığı takdirde, israf veya tehlikeli fiili yapana münasip bir mehil vermek 
suretiyle bunu durdurmasını ve vâki hasarı tamir ve tashih etmesini ihtar 
eder. Eğer bu müddet zarfında ihtar edilen husus yerine getirilmezse, 

Petrol Dairesi, masrafı petrol hakkı sahibine ait olmak üzere, israf veya 
tehlikeyi önleyici tedbiri alır ve hasarı tamir Ve tashih ettirir. 

Madde 129 — Petrol (Dairesi, bir petrol ameliyatında veya bu 
ameliyatla ilgili olarak mühim ve tamiri mümkün olmıyan bir hasara 
sebebiyet veren veya vermesi muhtemel olan israf veya tehlikeli bir ful 
yapıldığı neticesine vardığı takdirde, masrafı, israf veya tehlikeli fiilî 
yapana ait olmak üzere, arızayı gidermek için lüzumlu gördüğü kuyu
lara ve bilcümle tesislere vazıyed edebileceği gibi ameliyatı durdurmak 
da dâhil olmak üzere her türlü tedbiri alabilir. 

Madde 130 — Bu kanuna göre yaptığı bir müracaatta veya mua
melede bilerek hilafı hakikat beyanda bulunmaktan dolayı salahiyetli 
mahkeme tarafından mahkûm edilen bir şahsa, bu beyanına müsteniden 
Petrol Dairesince verilmiş olan haklar Vekil tarafından fesholunabiliır. 

Madde 131 — Petrol hakkı sahibi, malî mükellefiyetlerinden her 
hangi birini ifa etmezse hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki kanunun hükümleri tatbik olunur. 

Madde 132 — 1 - Petrol hakkı sahibi, bu kanuna, nizamnameye, 
talimatnameye, kararname veya bunlara istinaden verilen emirlere veya 
müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi ve belgede yazılı şastlara ria
yet etmediği takdirde Petrol Dairesi, kendisine 90 gün zarfında bunlara 
riayeti, aksi halde verilen müsaadenin, arama veya işletme ruhsatname
lerinin veya belgenin fesholunacağını İhtar eder. Bu ihtara rağmen 90 
günlük mühletin Mtamında petrol hakkı sahibinin riayetsizliği devam 
ederse, riayet olunamıyan husus veya mükellefiyetin mesnedi olan mü
saade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belge İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle fesholunur. 

2 - Bu takdirde, müsaadeden, arama veya işletme ruhsatnamesin
den veya belgeden doğan haklar, fesih tarihinden itibaren sona erer. 

ONBÎRÎNCİ KISIM 
Son hükümler 
BÖLÜM: 1 

Yapılmakta olan petrol ameliyatı 
Geçici madde — 1 - Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte evvelce atan

mış kanuni bir hakka müsteniden yapılmakta olan petrol ameliyatı bu 
tarihten itibaren: 150 gün devam edebilir. Ameliyatın bu müddetten fazla 
devamı işbu kanuna göre alınacak (mezuniyete bağlıdır. 

2 - Bu gibi ameliyelerin bu kanunun hükümleri dairesinde devamı
na izin verilebilmesi için: 

a) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün zarfında 
Petrol Dairesine müracaat edilmesi, 

b) Ameliyatı yapan şahsın bu ameliyatı yapmaktan bu kanun hü
kümlerine göre menolunmamış bulunması, 

lâzımdır. 

BÖLÜM: 2 
Kanunun şümulü ve mer'iyeti ve tatbik sureti 

Madde 133 — 1- 24 Mart 1926 tarihli ve 792 sayılı Petrol Kanunu 
mülgadır. 

2 - Maden Kanunu hükümleri ve 2805 sayılı kanunun 5 inci maddesi 
petrole tatbik edilmez. 

Madde 134 Bu kanunun teşkilâtla müsaade ve belgeye mütaallik 
hükümleri neşri tarihinde, diğer hükümleri 14 üncü Maddede zikrolunan 
nizamnamenin neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 135 — Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 
8/3/1954 

Petrol Dairesi kadro cetveli 
Görevin çeşidi Sayı Aybk 

Reis 1 150 
Reis Muavini Teknik ((İhtisas mevkii) 1 125 
Reis Muavini İdari '(İhtisas mevkii) 1 125 
Teknik Müşavir Jeolog (İhtisas mevkii) 1 125 
Teknik Müşavir Mühendis (İhtisas mevkii) 1 125 
Hukuk Müşaviri 1 100 



Sahife: 8644 '(Resmî Gazete) 16 MART 1954 
Görevin çeşidi Sayı Aylık s 

Mühendis (İhtisas mevkii) 2 100 
» » > 2 90 

Petrol «içil Müdürü 1 90 
Mütercim 1 100 ] 
Muamelât Müdürü 1 80 
Muhasebe Müdürü 1 80 
Raportör 6 70 
Personel Şefi 1 60 
Levazım Memuru 1 60 
Arşiv Memuru 2 40 
Evrak Memuru 2 35 
Dosya Memuru 2 30 
Muhasebe Birinci Mümeyyizi 1 35 
Muhasebe MUmeyyizisi 2 30 

No. Baolrih 
00ı tur 
Tertip Cilt StMfa 

Resmi 
Ceset» 

Kaldırılan Kanan ı 
792 Petrol Kanunu 6/4/1946 S 7 691 341 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu 
Kanun No : 6327 Kabul tarihi : 7/3/1954 

Madde 1 — «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı» adı ile bu ka
nımla hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir anonim ortaklığı 
kurmak için Vekiller Heyetine yetki verilmiştir. 

Ortaklığın müessis hissedarları tarafından bu kanun hükümleriyle 
Ticaret Kanununun bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri ve Petrol Ka
nunu hükümleri dâhilinde tanzim edilecek Esas Mukavelenamesi usulü 
dairesinde tasdik, tescil ve ilân ettirilir. 

Madde 2 — Ortaklığın iştigal mevzuu: 
a) Petrol Kanunu hükümleri dâhilinde Türkiye'de petrol ameliye

lerini ve icabında petrol ve petrol mahsullerinin alım, satım ve tevziini 
yapmak ve faaliyet mevzuuna dâhil işler için her türlü ticari muamele
lere girişmek, 

b) Faaliyetiyle ilgili olmak üzere ticaret şirketleri kurabilmek, 
Türkiye'de ve yabancı memleketlerde kurulmuş bu nevi şirketlere işti
rak edebilmektir. 

Madde 3 — Ortaklığın esas sermayesi beheri (1 000) lira kıymetin
de (150 000) aded hisseye ayrılmış olarak (150 000 000) Türk lirasıdır. 

Yukarki fıkrada yazılı sermaye umumi heyet karariyle artırılabilir. 
Madde 4 — Hisseler i(A) ve (B) guruplarına ayrılmış olup bunlardan: 
(A) Gurupu esas sermayenin % 51 mi; 
(B) Gurupu esas sermayenin % 49 unu teşkil eder. 
(A) Gurupu hisseleri münhasıran Hazineye tahsis edilmiştir. 
(B) Gurupu hisseleri hakikî ve hükmi şahıslara tahsis olunabilir. 
Şu kadar ki, ortaklığın kuruluşunda Hazine (B) grupu hisselerinden 

bir kısmım taahhüt edebilir. 
Madde 5 — (A) grupu hisse senetlerinin tamamı nama, ı(B) guru

pu hisse senetlerinin tamamı hâmiline muharrerdir. 
(A) Gurupu hisse senetlerinin Devlet ekonomi kurumlariyle diğer 

Devlet kurumları ve müesseselerine satış, devir ve temliki caizdir. 
(B) Gurupu hisse senetlerinin isteklisi çıktığı takdirde Hazine ta

ahhüt ettiği veya taahhüdünü ifa ettiği kısımları satabilir. 
Madde 6 — Ortaklığın elde ettiği safi kâr (B) gurupu hisse senet

leri sahiplerine ödenmiş sermayelerinin senede % 6 sı nispetinde kâr da
ğıtılmasına müsait olmadığı takdirde Maliye Vekâleti kâr noksanım or
taklığın kuruluş tarihinden itibaren beş yıl müddetle ikmal eder. 

Bu kâr noksanları Hazinece ortaklığa avans olarak ödenir. Ortak
lık bu avansları kanuni ihtiyatlar ve ödenmiş sermayenin % 6 sı çıktık
tan sonra safi kâr bakiyesi ile Hazineye iade eder. 

Madde 7 — Ortaklığın kuruluşunda Hazine tarafından taahhüt edi
len hisselere karşılık olarak: 

1 — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün fiilen bulduğu petrollü 
arazi ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sondajlar yapmak sure
tiyle petrol aramakta bulunduğu sahalarda: 

a) Vücuda getirdiği her türlü tesisat ve sahip bulunduğu gayri-
aıenkuller ve buralardaki mevcudat ve enstitüye ait sair haklar. 

b) Enstitüce yapılmış bilcümle arama masraflariyle inkişaf ve 
istihsal sondajları açma masrafları, l(Petrol bulunmadığı takdirde Ada
na «Hocalı» sahasında yapılan arama masrafları hariçtir.) 

2 -Batmanda kurulmakta olan Rafineri için Maden Tetkik ve Ara
ma Enstitüsü bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden yapılan sarfiyatla 
iktisap edilmiş olan bilcümle haklar ve menkul ve gayrimenkul mallar
la tesisat ve bakiye tahsisat, 

3 - Kurulmakta olan Batman Rafinerisi için İşletmeler Vekâleti 
Bütçesine 1954 yılı için konulan ödenek ve mülkiyeti Hazineye ait olup 
bu işe tahsis olunan arazi, 

Ortaklığa devredilir. 
Madde 8 — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün petrol arama

ları, inkişaf ve istihsal sondajları dolayısiyle girişmiş olduğu taahhüt
lerle rafineri tesisi ile ilgili olarak aktedilmlş mukavelelerden mütevel
lit hak ve vecibelerin ifa ve tatbikını ortaklık deruhde eder. 

Madde 9 — Petrol Kanunu hükümlerine tevfikan ayrılacak tüken
me payı ortaklığın faaliyet mevzularına tahsis edilir. 

Madde 10 — Ortaklığın yıllık safi kârı şu suretle dağıtılır -
a) % 10 u ödenmiş sermaye tutarına varıncaya kadar âdi; 
b) % 5 i ödenmiş sermayenin % 25 ine varıncaya kadar fevka

lâde ihtiyat akçası olarak ayrılır. 
c) % 5 1 Esas Mukavelenamede gösterilecek şart ve esaslar dâ

hilinde İdare Meclisi Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür ve muavinlerine 
ve memur, hizmetli ve işçilerine aylık ücretleri nispetinde ikramiye ola
rak dağıtılır. 

d) Bakiye, beher hisseye, hisse nominal kıymetinin % 10 unu te
cavüz etmemek üzere temettü olarak tevzi edildikten sonra geri kalan 
miktardan gelecek yıl için (B) gurupu hisselerinin ödenmiş kısmının 
% 6 temettüüne karşılık teftik edilerek bakiyenin yeni petrol ameliye
lerine tahsisi veya hissedarlara tevzii Umumi Heyet tarafından karar
laştırılır. 

Madde 11 — Umumi Heyet hisse sahiplerinden kurulur. İster ta
mamen ister kısmen ödenmiş olsun her 50 hisseye sahip olanın veya bu 
miktar hisseyi temsil edenin Umumi Heyette bir reyi vardır 50 hisseden 
fazlaya sahip olanların veya 50 hisseden fazlayı temsil edenlerin hiçbir 
tahdide tâbi olmaksızın beher 50 hisse için bir oy hakları vardır. 

Madde 12 — Ortaklığın Umum Müdürü İşletmeler Vekilinin teklifi 
üzerine Vekiller heyetince tâyin olunur. 

Madde 13 — İdare Meclisi yedi kişiden terekküp eder. İdare Mecli
sinin 3 âzası âdi Umumi Heyet toplantısında (B) gurupu hisse sahiple
ri tarafından seçilir. Diğer üç âzası İşletmeler, Ekonomi ve Ticaret ve 
Maliye Vekillerinin teklifi üzerine Vekiller Heyetince tâyin olunur. İda
re meclisine yukarda yazılı vekâletlerin memurlarından gerek naklen, 
gerek açıktan âza tâyin edilebileceği gibi buralara asıl vazifeleriyle i l 
gileri kesilmemek suretiyle memurlardan da tâyin yapılabilir. 

Asıl vazifeleriyle ilgileri kesilmemek suretiyle tâyin olunacaklara 
verilecek ücret, kadro ücretinin üçte ikisini geçmemek üzere İcra Vekil
leri Heyetince tesbit olunur. 

İdare Meclisi azaları 3 yıllık bir devre için intihap ve tâyin olunur
lar. Tekrar intihap ve tâyinleri caizdir. 

Madde 14 — Ortaklıkta iki murakıp bulunur. Murakıplar Umumi 
Heyet toplantısında biri ı(A) gurupu diğeri (B) gurupu hisse senetleri 
sahipleri tarafından iki yıllık bir devre için intihap edilir. Murakıpların 
hak ve vazifeleri aynıdır. Murakıplar Ticaret Kanununa göre ifasiyle mü
kellef bulundukları işleri yaptıktan başka Umumi Heyetin tâyin edeceği 
şekilde ve muayyen fasılalarla raporlar verirler. 

Madde 15 — Ortaklığın Umum Müdürü ile İcra Vekilleri Heyeti ka
rariyle tâyin edilecek İdare Meclisi âzalarının ve murakıbın yüksek tah
sil görmüş ve görevlerini muvaffakiyetle başarmak için gerekli meslekî, 
hukuki, malî, iktisadi ve teknik bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

Madde 16 — Ortaklık ve bunun kuracağı ortaklıklar 1050, 2490, 
3460 ve 3611 sayılı kânunlarla ek ve tadillerine ve Divanı Muhasebatın 
murakabesine tâbi olmadığı gibi memur ve müstahdemleri de 3656, 3659 
ve 6245 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri hükümlerine tabi değildir. 

Geçici madde — Bu kanunun (7) nci maddesinde yazılı kıymet, hak 
ve masrafların tesbit, takdir ve devir muameleleri, Maliye, İşletmeler 
Vekâletleri, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ve ortaklık tarafından 
seçilecek birer üyeden müteşekkil Komisyon marifetiyle ortaklığın teşek
külünden itibaren en geç 90 gün içinde yapılır. 

Komisyon lüzumu kadar personel kullanabilir. Komisyonun ücret 
ve masraflariyle kullanacağı personelin ücret ve masrafları ortaklıkça 
takdir ve tediye olunur. 

Madde 17 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 18 — Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

8/3/1954 



16 MART 1954 
Dahili İstihlâk Vergisi Kanunu ile bu kanuna müzeyyel 

26/5/1934 tarihli ve 2448 sayılı kanunda değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 6328 Kabul tarihi: 7/3/1954 

Madde 1 — 12 Haziran 1930 tarihli ve 1718 sayılı Dahilî İstihlak 
Vergisi Kanununun 2414 sayılı kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2 — Dâhildeki membalardan istihsal veya hariçten ithal 
edilen 270 hararet derecesinden evvel takattur eden hafif yağları muhtevi 
tasfiye edilmemiş, temizlenmemiş, içersinde katık ilâve edilmemiş tabii 
ham akar yakıtları ve madenî yağları tasfiye, tathir suretiyle veya 
sair muamelelerle petrol mahsulleri istihsal edenlerden istihsal ettikleri 
İthalât Umûmi Tarifesinin 695 numarasının «B» pozisyonunda tarif 
edilen benzin ve benzerlerinin beher kilosu için 7,5 kuruş İstihlâk Resmi 
alınır. 

Madde 2 — 1718 sayılı Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununa müzeyyel 
26/5/1934 tarihli ve 2448 sayılı kanunun 1 inci maddesinin «A» işaretli 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

A) İthalât Umumi Tarifesinin 695 numarasının (A/3) pozisyo
nunda yazılı maddelerden 5 kuruş, 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Gümrük 

ve İnhisarlar Vekilleri memurdur 
8/3/1954 

Re. Başlığı 
Düstur 
Tertip Cilt Sahife 

Resmi 
Gazete 
Sayı 

İlgili Kanunlar t 
1718 Dahili İstihlâk Vergin hakkında Kanun 17/6/1930 3 11 1883 1522 
24.14 Dahilî İstihlak Vergisi hakkında 1718 numaralı kanunu 

muaddıl Kanun 25/4/1934 3 15 »70 2684 
2448 12 Haziran 1930 tarihli ve 1718 numaralı Dahili İstihlâk 

Vergisi Kanununa müzeyyel Kanun 28/5/1934 3 15 575 2712 

Türk Ceza Kanununun 161 inci maddesinin son fıkrasının 
tadili ve bu maddeye iki fıkra ilâvesi hakkımda Kanun 
Kanun No : 6329 Kabul tarihi: 7/3/1954 

Madde 1 — Türk Ceza Kanununun 161 inci maddesinin son fık
rası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye iki fıkra ilâve 
olunmuştur . 

Madde 161 — Harb esnasında âmmenin telâş ve heyecanım mucip 
olacak veya halkın maneviyatım kıracak veya düşman karşısında mem
leketin mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, mübalâğalı veya maksadı 
mahsusa müstenit havadis veya haberler yayan veya nakleden veya millî 
menfaatlere zarar verecek her hangi bir faaliyette bulunan kimse beş 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Eğer fiil : 
1 - Propaganda ile veya askerlere tevcih olunarak işlenmişse, 
2 - Suçlu tarafından bir yabancı ile anlaşma neticesi yapılmışsa 

verilecek ceza on beş seneden eksik olmamak'üzere ağır hapistir. 
Eğer fiil, düşmanla anlaşma neticesi işlenmiş ise cezası müebbet 

ağır hapistir. 
Harb zamanında düşman karşısında milletin mukavemetini tehlike

ye mâruz kılacak şekilde kambiyoların tedavül kıymetini düşürmeye ve
ya resmî veya hususi kıymetli evrakın piyasası üzerinde bir tesir yap
maya matuf hareketlerde bulunan kimse beş seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis ve üç bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
siyle cezalandırılır.. 

Eğer fiil suçlu tarafından' bir yabancı ile anlaşma neticesi yapıl
mışsa ağır hapis cezası on seneden ve düşmanla anlaşma neticesi İşlen
mişse on beş seneden aşağı olamaz 

Sulh zamamnda âmmenin telâş ve heyecanını mucip olacak şekilde 
asılsız, mübalâğalı veya maksadı mahsusa müstenit havadis veya haber 
yayan veya nakleden veya millî menfaatlere zarar verecek her hangi 
bir faaliyette bulunan kimse (6) aydan (2) seneye kadar hapis ve (600) 
liradan (5 000) liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Eğer fiil, suçlu tarafından bir yabancı ile anlaşma neticesi İşlen
mişse hapis cezası (1) seneden, ağır para cezası (1 000) liradan aşağı 
hükmolunamaz. 

Yukarki fıkralarda yazılı cürümlerin takibi izne bağlı olmayıp bu 
nevi cürümlere mütaallik dâvalar umumî mahkemelerde görülür. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — Bu kanun hükümlerini tatbika İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
8/3/1954 

No. 

765 

Başlığı 
İlgili Kanun : 
Türle Ceza Kanunu 13/3/1926 

Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

İLÂNLAR 
Tatvan Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

Esas No : 954/9 
Cinsi Mevkii Hududu 

Ev yeri Koyiçi Sarkan koy harman yeri, garben Abdullah, ce-
nuben yol, şimalen yol 

Tarla Köyaltı Sarkan yol, garben Mahmut, cenuben Hasan, şi
malen Hasan 

> » Sarkan Hasan, garben yol, cenuben ve şimalen 
Derviş 

» » Sarkan Hasan, garben Derviş, cenuben Derviş 
şimalen Fahrettin. 

» Miskivan Sarkan yol, garben yol, cenuben ve şimalen yol. 
Tatvan'ın Çilhur Köyünden Abdullah oğlu Sıddık Blşar yukarda 

hudut ve sairesi yazılı gayrimenkulleri 30 senedenberi bilâ niza ve fa
sıla ve malik sıfaüyle tasarruf ve zilliyetliğlnde bulundurduğundan ba
hisle Medeni Kanunun 639 uncu maddesi gereğince adına tescilini is
temiştir 

Dâva konusu gayrimenkullerin üçüncü şahıslarla alâkalarının bulun
ması ve tescil neticesinde işbu kimselerin mutazarrır olmaları ihtimal 

dâhilinde olduğundan keyfiyetten ilânen haberdar edilmelerine karar ve
rilmiştir. 

Bahis konusu yerlerle alâkalı bulunan kimselerin İlân tarihinden İti
baren bir ay zarfında evrakı müspiteleriyle birlikte Tatvan Sulh -Hukuk 
Mahkemesine müracaatları ilâh olunur. 

1122' 

Gediz Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
, ,ı 

953/454 
Gediz'in Akçaalan Köyünden Hüseyin oğlu Mehmet Çoban'ın Ge

diz'in Soğuksu Köyünde oturan Gediz'in Akçaalan Köyünden karısı ve 
Mehmet kızı Hatice Çoban aleyhine açmış olduğu zina sebebiyle boşan
ma dâvasının yapılmakta olan yargılamasında : 

Dâvâlının ikametgâhı meçhul olduğundan dâva dilekçesinin ve da
vetiyenin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan du
ruşma günü olan 22/3/1954 Pazartesi günü saat 9 da Gediz Asliye Hukuk 
Mahkemesinde dâvâlının veya vekilinin hazır bulunması aksi takdirde 
gıyap kararı tebliğine karar verileceği ilân olunur. 

1221 /1-1 

TReamî Gaaeaeü Sdbífe: 8645 

Bcnal 

S 7 519 320 
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Sahife: 8646 (Resmî Goztffle) 16 MART 1354 

Devlet Ürecme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden : 

Granüle süper - fosfat satın alınacak 
3 — Şartnamesindeki fennî vasıfları haiz en az 1000 ve en çok 3500 

ton granüle süperfosfat pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 — Pazarlık 26 Mart 1954 Cuma günü saat 15 de Ankara 

Atatürk Bulvarı 261 numaradaki Umum Müdürlük binasında toplanacak 
Yönetim Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Malın muhammen bedeli P. O. B. teslim beher tonu 200,— İha
dır. 

4 — Geçici teminat 25.000,— liradır. 
5 — Bu işe dair şartnameler Ankara'da. Umum Müdürlük Ekono

mi İşleri Müdürlüğünden (Telefon 26895) İstanbul'da Galata Kemeraltı 
Cad. Zürefa Sokak 41 numaradaki Yollama Memurluğundan bedelsiz ola
rak verilir veya buralarda görülebilir. 

1129 / 4-3 

İstanbul Asliye Ticaret Hâkimliğinden : 

Üçüncü Ticaret Dairesi 
Esas No : 1953/420 
Hasan Arslan tarafından Denizcilik Bankasına mensup Necat Va

puruna 13 numaralı seferinde Anamur'dan tahmil ve mürselünileyhi Ha
lil özdoğan'a gönderilen 1800 kilo ağırlığında 24 çuval kabuklu fıstığa 
alt 0/10/1953 tarihli ve 3303 sayılı konişmentonun ziyaı iddiası ile ip
tali talebiyle Haül özdoğân tarafından mahkememize ikame olunan 
dâvada : 

Ziyaı iddia olunarak iptali istenilen yukarda tarih ve numarası ve 
muhtevası yazılı konişmentonun, Resmî Gazetenin son ilâh tarihinden 
itibaren 45 gün içinde mahkememize tevdü, aksi takdirde iptaline karar 
verileceği Ticaret Kanununun 638 inci maddesi hükmüne tevfikan ilân 
olunur. 

1198 / 3-2 

Nafıa Vekâletimden : 

Vekâletimiz ihtiyacı için alınacak 12 aded iç - dış 900 X 20 ebatta 
14 katlı Heawy Duty kamyon lâstiğinin açık eksiltmesi 31/3/1954 Çar
şamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

İşin muhammen bedeli 6000 ve geçici teminatı 450 liradır. 
Şartlaşması Vekâlet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
İsteklilerin belirli gün ve saatte Malzeme Eksiltme Komisyonunda 

hazır bulunmaları ilân olunur. 
1275 I 4-1 

Karayolları Genel Müdürlüğünden.: 

Mütaahhit nam ve hesabına 50 aded beton silindir kalıbı ve 1O00 
aded hidroskopi kutusu im'ali. 

Eksiltmenin mevzuu : 
1 — 50 aded beton silindir kalıbı ve 1000 aded hidroskopi kutusu 
2 — Şartnamesi ve resmi Karayolları Genel Müdürlüğünden bedel

siz olarak alınabilir. 
3 — Açık eksiltmesi 30 Mart 1954, Salı günü saat 15 te Karayolları 

Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 
4 — Muvakkat teminatı 450,— liradır. 

^ 1271/4-1 

Ankara Tekel Bira Fab. Müdürlüğünden : 

1 — Sandık imalâtı için şartnamesine göre aşağıda yazılı malzeme 
pazarlık suretiyle satm almacaktır. 

Muvakkat Muhammen 
teminatı bedel Malzememin) cinsi 

1650 22000 100 metreküb çıralı tahta 
840 11200 40000 aded ısandık menteşesi 
216 2880 2400 aded ağaç vidası 
135 1800 2000 kilogram sandık çenberi 
195 2600 2600 kilogram çivi 

2 — Pazarlığı 19/3/1954 gününe rastlayan Cuma günü saat 15 de 
Ankara Bira Fabrikasında müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

3 — Yukarda yazılı malzemenin toptan pazarlığı yapılacağı gibi 
ayrı ayrı taliplere de ihalesinde fabrika serbesttir. 

4 — Bu işe ait şartname fabrikamızda mesai saatleri dâhilinde gö
rülebilir. 

5 — İsteklilerin ilânda yazılı gün ve saatte lüzumlu vesikalariyle 
birlikte Komisyonda bulunmaları ilân olunur. 

1100 /1-1 

Ankara Tekel Başmüdürlüğünden : 

1 — Ankara Şehiri ile civarında bulunan depo, istasyon ve tesisler 
arasındaki 1955 yılı Şubat ayının sonuncu günü akşamına kadar yapıla
cak tahminen (5836) fon miktarındaki çeşitli tekel maddeleriyle her türlü 
malzeme, eşya ve boş kaplar nakliyatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme 18/3/1954 Perşembe günü saat 15 te Ankara Tekel 
Başmüdürlüğü Satmalıma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İsteklilerin eksiltmeye iştiraki için nakliyatın muhammen be
delinin •% 7,5 u olan (4.452,18) lirayı eksiltme saatinden önce Ankara 
Tekel Başmüdürlüğüne yatırmaları lâzımdır. 

4 — Bu işe ait şartname, Ankara Tekel Başmüdürlüğü Satış Mü
dürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte Komisyonda hazır bulun
maları ilân olunur. 

1273/1-1 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Kore. Reisliğinden : 

1200 ton sönmemiş kireç alınacak 
1 — 1200 ton sönmemiş kirecin satın alınması kapak zarf üstlüyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Malzemenin muhammen bedeli 45.600 üra ve muvakkat temi

natı 3648 liradır. 
Şartnameler 250 kuruş mukabilinde Ankara'da Merkez ve İstan

bul'da da Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
4 — Eksiltme Ankara'da İdare binasında Malzeme Dairesinde top

lanan Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonunca 1/4/1954 Perşembe günü 
saat 15 te yapılacağından isteklilerin teklifleriyle eksiltme şartnamesinde 
yazılı vesikalarını aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz mukabi
linde adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri veya muayyen vakitten 
önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri 
lâzımdır. 

1245/4-1 
— 

Eskişehir Bankası T. A. Şirketi İdare Meclisi Başkanlığından : 

Bankamız sermayesinin artırılması ve Esas Mukavelenamede ya
pılması lüzumlu tadillerle ilgili aşağıdaki gündemde yazılı husus görü
şülüp karara bağlanmak üzere hissedarlar Umumi Heyetinin 31 Mart 
1954 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 17 de Eskişehir'de Banka 
binasında fevkalâde olarak toplanması kararlaştırılmıştır. 

Bu toplantıya asaleten veya vekâleten katılacak ortaklarımızın top
lantı gününden en az bir hafta evvel Eskişehir'de Banka merkezine mü
racaatla birer giriş kartı almalarını ve toplantıda asaleten veya vekâle
ten hazır bulunmalarım ilân ve rica ederiz. 

TOPLANTI GÜNDEMİ 
1 — Banka sermayesinin tezyidi hakkında İdare Meclisi teklifi

nin ve buna muvazi olarak banka Anasözleşmesinin ilgili maddelerinin 
tadil, tetkik ve karara bağlanması. 

2 — Sermayenin artırılmasına karar verildiği takdirde Anasözleş-
menin bu hususa ait maddelerine tevfikan yeni çıkarılacak hisse senet
lerinin nev'i ve şartlarının tesbitini ve bu hususta İdare Meclisine gere
ken yetkinin verilmesi. 

1242 /1-1 
— » — 

Lalapaşa Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

953/39 
Davacı Lalapaşa'nın Hacıdanişment Köyünden Şaban Pırnıç'm dâ

vâlı eşi Eskişehir Cunudiye Mahallesi Narin Sokak 14 numarada mukim 
Ismai kızı Ayşe Pırnıç aleyhine açtığı boşanma dâvasında : 

Dâvâlı Ayşe Pırmç'a tebligat yapılamadığından Resmî Gazete ile 
ilânen tebliğine ve 23/3/1954 Salı saat 11 de mahkemede hazır bulunmak 
üzere işbu ilân davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

1225 /1-1 



16 MART 1954 (Resmî Gáneme) Sahife: 8647 

Ankara. Okulları Satmalına Komisyonundan : 

Muhtelif yiyecek, yakacak alınacak 
Muh. 

Parti fiyatı 
No. su C i n s i Miktarı kuruş 

1 Ekmek 403300 aded 30 
2 Sadeyağ 14785 Kg. .600 
3 Koyun eti 63300 » 260 

Kuzu eti 10550 » 260 
Sığır eti 14840 » 160 

4 Zeytinyağı 15530 » 300 
5 Zeytin tanesi 8565 » 190 
6 Beyaz sabun 13050 » 200 

Yeşil sabun 9800 » ,150 
Çamaşır sodası 10400 » 25 

7 Kuru üzüm 2450 » 110 
Kuru incir 1200 » 110 
Çekirdekli kuru kayısı 1600 » 310 
Ceviz içi 900 » 300 
Fındık içi 755 » 400 
Kuru erik 800 » 120 

8 Yumurta 318500 aded 12 
9 Süt 22200 Kg. 70 

Yoğurt 21600 » 80 
Tereyağ 1730 » 700 

10 Beyaz peynir 11925 » 220 
Kaşar peyniri 3915 » 450 

11 Patates 48300 » 35 
12 Kuru fasulye (Selanik cinsi) 11650 » 100 

Kuru fasulye (Çalı*. 2400 » 80 
Kara mercimek 2600 » 75 
Kırmızı m er cimi ek 3700 » 75 
Kuru barbunya 9700 » 110 
Nohut (İspanyol cinsi) 5200 » 100 
Salça 3500 » 100 
Yemeklik ince tuz 7700 » 13 
Sofra tuzu 900 > 20 

13 Kuru soğan 31750 % 30 
Kuru sarmısak 650 » n o 

14 irmik 1545 » 90 
Makarna 8925 » 115 

15 Pirinç 31150 » 108 
16 Meşe odunu . 125500 » 7,5 

Gürgen odunu 132000 » 7,5 
Meşe kömürü 4350 » 30 
Çıra 1750 s> 25 

17 Ayva 4200 » 40 
Kavun 17150 » 25 
Karpuz 16250 » 22 
Taze üzüm 13300 » 55 
Taze erik 2075 » 45 

18 Hıyar 14600 aded 15 
Ispanak 16825 Kg. 40 
Taze bakla 6800 » 40 
Dolmalık biber 7400 » 45 
Sivri biber 740 » 50 
Semizotu 3800 » 40 
Domates 26300 » 40 
Patlıcan 23100 s» 40 
Ayşekadın fasulyesi 21700 » 50 
Dolmalık kabak 8650 » 35 
Taze bamya 1850 » 80 
Yeşil salata 8100 aded 15 
Limon 58500 » 10 
Marul 7050 » 25 
Havuç 7350 Kg. 30 
Taze soğan 5750 » 40 
Maydanoz 20200 demet 7 
Dereotu 3354) » 1 

Muh. tutarı i lk teminatı 
lira Kr. lira Kr . ihale gün ve saati 

120.990 00 7.299 50 18/3/1954 10,15 
88.710 00 5.685 50 18/3/1954 10,30 

164.580 00 
27.430 00 
23.744 00 

215.754 00 12.037 70 18/3/1954 10,45 
46.590 00 3.494 25 18/3/1954 11,00 
16.273 50 1.220 55 18/3/1954 14,30 
26.100 00 

18/3/1954 

14.700 00 
2.600 00 

43.400 00 3.255 00 18/3/1954 15,00 
2.695 00 
1.320 00 
4.960 00 
2.700 00 
3.020 00 

960 00 

15.655 00 1.174 • 15 18/3/1954 15,30 
38.220 00 2.866 50 18/3/1954 16,00 
15.540 00 
17.280 00 
12.110 00 

44.930 00 3.369 75 20/3/1954 10,15 
26.235 00 
17.617 50 

43.852 50 3.288' ' 95 20/3/1954 10,30 
16.905 00 1.267 90 20/3/1954 11,00 
11.650 00 
1.920 uO 
1.950 00 
2.775 00 

10.670 00 
5.200 00 
3.500 00 
1.001 00 

180 00 

38.846 00 2.913 45 20/3/1954 11,30 
9.525 00 

715 00 

10.240 00 768 00 20/3/1954 12,00 
1.390 50 

10.263 75 

11-.654 25 874 10 22/3/1954 9,30 
33.642 00 2.523 15 22/3/1954 10,15 

9.412 50 
9.900 00 
1.305 00 

437 50 

21.055 00 1.579 15 22/3/1954 10,30 
1.680 00 
4.287 50 
3.575 00 
7.315 00 

933 75 

17.791 25 1.334 40 22/3/1954 10,45 
2.190 00 
6.730 00 
2.720 00 
3.330 00 

370 00 
1.520 00 

10.520 00 
9.240 00 

10.850 00 
3.027 50 
1.480 00 
1.215 00 
5.850 00 
1.762 50 
2.205 00 
2.300 00 
1.414 00 

234 J» 
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Parti 
No su 

Muh. 
fiyatı Muh. tutarı tik teminatı 

C i n s i Miktarı kuruş lira Kr. Ura Kr 
Nane 2050 demet 7 143 50 
Yerelması 1450 Kg. 30 435 00 
Kereviz 4500 » 45 2.025 00 
Enginar 2650 aded 25 662 50 
Lahana 14000 Kg. 25 3.500 00 Pırasa 17750 » 25 4.437 60 
Karnabahar 3500 > 50 1.750 00 
Balkabağı 5450 » 25 1362 50 
Taze yaprak 1610 » 70 1.12? 00 
Salamura yaprak 2150 » 80 1.720 00 

84.121 50 5.456 10 

ihale gttn ve saati 

22/3/1954 11,00 
Madde 1 — Ankara yatılı, yatısız okullarının yukarda yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaçları, eksiltme şartnamelerine göre Komisyonumuzca 

parti, parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle eksiltmeye konuımuş ve her partinin ilk temonatlafı ile ihale gün ve saatleri karşılarına yazıl
mıştır 

Madde 2 — Tutarı 15.000 liradan aşağı olan partiler, açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir 
Madde 3 — İstekliler, bir partiyi teşkil eden maddelerin her birine ayrı ayrı fiyat teklif edeceklerdir Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak 

tenzilatlı teklifler kabul edılmiyecektlr 
Madde 4 — Eksiltmeler, Ankara Birinci Eıkek Sanat Enstitüsünde toplanacak olan Komisyon huzurunda ve yukarda bildirilen gün ve saat

lerde yapılacaktır 
Madde 5 — Eksıltmê re gireceklerin 1954 yılı ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan bel

gelerle, ticarethane adına gireceklerin bu kanunda yazılı şartlar İçinde noterlikten tasdikli vekâletname ile Komisyona başvurmaları. 
Madde 6 — Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin teminat makbuzu veya banka mektubu ve gereken diğer belgelerle birlikte yukarda adı 

yazılı kanuna göıe hazırlıyacakları teklif mektuplarım belli gün ve saatlerden bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon ReisUğine vermeleri 
lâzımdır. 

Madde 7 — Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenlerin Ankara Yapı Enstitüsüne başvurmaları. 

•©(SC" 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 31/12/1953 tarihli Bilançosu 
A K T Î F P A S İ F 

ödenmemiş sermaye ı(Hissedarlar) 
Kasa ve Merkez Bankası 
Kanuni karşılıklar kasası 
Bankalar 
Senedat cüzdanı 
Esham ve tahvilât cüzdanı 
Avanslar 
Borçlu cari hesaplar 
İpotek mukabili ikrazlar 

1% S faizli 
Diğer ipotek mukabili 

İnşaat hesapları 
Muhtelif Borçlular 
İştiraklerimiz 
iSablt kıymetler : 

Menkuller l(") 
Gayrimenkuller (**) 

Sair aktifler 

Nâzım hesaplar 

Yekûn 

Türk Lirası 
—,— Sermaye 

1.126 512,83 
24.832.684,13 
12.609.621,89 
7 348.395,29 
4505 283,10 

39.137.599,41 
228 969.875,24 

66.692.264,09 
162.277.611,16 

7 464.528,59 
7.159 794,— 
7.896.500,— 
6.361053,47 

1.080.336,61 
S.281316,86 

= 9.994.336,12 

357.406 784,07 

221.236.853,10 

(») Menkullerimiz .... Ura üzerinden sigortalıdır. 
!(«*) Gayrimenkullerimiz lira üzerinden sigortalıdır. 

İhtiyatlar: 
İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı 
((Bankalar Kanunu madde 31) 
Kanuni ihtiyatlar 
Olağanüstü İhtiyarlar 

Karşılıklar 
Tedavülde bulunan tahvillerimiz 
Taahhütlerimiz 
Mevduat ve cari hesaplar : 

Tasarruf mevduatı 
Diğer mevduat 

Tediye emirleri 
Talep olunmamış kıymetler 
Muhtelif alacaklılar 
Sair pasifler 
Kâr 

Türk Lirası 

100 000 000,— 

5 050 916,43 

Nâzım hesaplar: 
1 — Cirolarımız 
2 — Kefaletlerimiz 
3 — Sair Nâzım hesaplar 

881.254,16 

2 643.762,53 
1.525 899,74 

2.467.164,10 
26.527 000,— 
46.278.775,50 
143.731.312,95 

58 336.041,58 
85.395.271,37 

Yekûn 

51.335,79 
1 400,— 

21.706.925,35 
4 522 095,40 
7.069 858,55 

357.406 784,07 

221.236 853,10 
23.691.000,— 
16.541.097,07 
181.004.766,03 

1243 

Başvekâlet Devlet Matbaan 
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