
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.12.2021 Karar No:7545 
• ALEYHİNE TAKYİT  
KONULAN ŞİRKETİN ADI  : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü 
• MERKEZİ VE  
TEBLİGAT ADRESİ  : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:10 06530 Çankaya/ANKARA 
• LEHİNE HAK TESİS EDİLEN  
ŞİRKETİN ADI  : Turkish Petroleum Offshore Technology Center A.Ş. (TP-OTC) 
• MERKEZ VE  
TEBLİGAT ADRESİ  : İçerenköy Mah. Askent Sk. Kosifler Oto Blok No:3/A-7 

Ataşehir/İSTANBUL 
• TESİS VE TESCİL EDİLECEK  
PETROL HAKKININ  
MAHİYETİ  : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün (TPAO) 

AR/TPO/D/F37-b pafta no’lu petrol arama ruhsatı 
üzerinde, Turkish Petroleum Offshore Technology 
Center A.Ş. (TP-OTC) ile imzalanan “İşbirliği 
Anlaşması” kapsamında aşağıda belirtilen hususların 
TP-OTC A.Ş. lehine bir hak ve TPAO aleyhine bir 
takyit olarak tesis ve Petrol Siciline tescil edilmesi. 

• MÜRACAAT TARİHLERİ  : 26.11.2021 - 06.12.2021  
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’de Türk Karasuları içinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/D/F37-b pafta no.lu petrol arama ruhsatı üzerinde;  
a) AR/TPO/D/F37-b pafta numaralı arama ruhsat alanı üzerindeki tüm hak ve 

yükümlülükler, bu Anlaşmaya konu ruhsata sahip olan TPAO’da kalmak üzere, arama ruhsatı 
üzerinde TP-OTC A.Ş.’ye yapılacak hak tesisi işlemi ve daha sonra bu alan içinde alınabilecek 
işletme ruhsatlarında veya yine bu alan içerisinde alınabilecek arama ruhsatlarında, TPAO 
tarafından TP-OTC A.Ş.’ye verilecek arama, sondaj, geliştirme, üretim hizmetleri ve bu 
kapsamda doğacak gelir-gider paylaşımından ibaret olan anlaşma kapsamında ilgili arama ruhsatı 
üzerindeki hak tesisi TPAO %51, TP-OTC %49 şeklinde olacaktır. 

b) TPAO, Yüklenici Operatör olarak yapacağı her türlü faaliyet ve işin bütün maliyet ve 
harcamalarının veya Anlaşma kapsamındaki ruhsatlar ve buradaki operasyonlar ile ilgili olarak 
doğan her türlü zarar, ziyan ve tazminatın tamamını (%100) karşılayacaktır. Bu harcamaları 
hissesi oranında TP-OTC A.Ş.’ye fatura ederek tahsil edecektir. 

c) Petrol veya doğalgaz üretimine başlanması veya başlanmaması durumunda, TP-OTC 
A.Ş., TPAO’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır ve TPAO’nun da TP-OTC A.Ş.’ye karşı 
hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. 

d) Anlaşma kapsamındaki ruhsatların süresince, üretilen petrol veya doğalgazın mülkiyeti 
tamamen TPAO’ya ait olacaktır. 

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 12.11.2021 tarihli “İşbirliği Anlaşması” 
kapsamında, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve Türk 
Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bentlerine 
istinaden TP-OTC A.Ş. lehine bir hak ve TPAO aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline 
tescili için 26.11.2021 ve 06.12.2021 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen 
müracaatları incelenip, milli menfaatlere ve Kanunun maksadına uygunluğu yönünden Sayın 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 28.12.2021 tarihli Olur’u alındıktan sonra;  

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’de Türk Karasuları içinde sahip 
bulunduğu AR/TPO/D/F37-b pafta no.lu petrol arama ruhsatı üzerinde; yukarıda (a),  (b), (c) ve 
(d) maddelerinde belirtilen hususların, tarafların 12.11.2021 tarihinde imzaladıkları “İşbirliği 
Anlaşması”nın kendi aralarında geçerli olması ve Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi 
şartlarıyla, Turkish Petroleum Offshore Technology Center A.Ş. lehine bir hak ve Türkiye 
Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü aleyhine bir takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil 
edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 
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