
 
 

TÜRK PETROL KANUNU 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan (“Bakanlık”) Türkiye’de 

petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, teşvik 

edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin 

toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve 

esasları düzenleyen 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu (“Kanun”) 11.06.2013 

tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Kanun ile Türkiye’deki petrol kaynakları kara ve deniz bölgeleri olarak ikiye 

ayrılmış olup  petrol araması yapılacak yerler Bakanlar Kurulu’nca 

belirlenecektir. Bakanlar Kurulu’nca tamamen veya kısmen kapatılan bir 

araziyi aramaya veya işletmeye açılabilecek olup Orman sayılan yerlerde ise 

izin alınarak ve bedelleri ödenerek petrol arama ve işletme faaliyetleri 

yapılacaktır. Kanun ile petrol arama ve işletme ruhsatlarının temin 

edilmesindeki uygulanacak kurallara yer verilerek, arayıcı veya işletmecinin 

ürettiği petrolün sekizde birini Devlet hissesi olarak ödemekle yükümlü 

olduğunu belirtmiştir. Arama ruhsatı karalar için 5 yıl, denizler içinse 8 yıl 

için verilecek olup teminat karşılığı bu süreler uzatılabilecektir. İşletme hakkı 

süresi sona eren sahalar için işletme ruhsatı verilmek üzere Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanının onayı ile açık arttırmayla satış düzenlenebilecektir. 

İşletme ruhsatına sahip olan şirkete yeraltı kaynak sularını ve bulduğu 

karbondioksit gazını kullanabilme yetkisi verilmektedir. 

 

Getirdiği düzenlemelerin ulusal çıkarlara uygunluğu hususunda büyük 

tartışmalara neden olan Kanunun genelinde Enerji Hukuku açısından marjinal 

değişiklikler barındırmaktır. Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız. 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
 “Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının 

Teknik  Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” 
01.06.2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, 
elektrik enerjisi üretiminde güneş enerjisinin etkin 
ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla 
EPDK’ya yapılan lisans başvuruları hakkında 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 
verilecek teknik görüşün oluşturulmasına ilişkin 
uygulanacak yöntemlere yer verilmiştir.  

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 26.06.2013 
tarihinde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri 
Yönetmeliği taslağını yayınladı. 16.07.2013 günü 
mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve 
değerlendirmelerine açık tutulacak olan taslak 
yönetmelikte, tüketicilere dağıtım seviyesindeki 
hizmetlerin kaliteli, yeterli, sürekli olarak 
sunulmasına ilişkin işlemler ile hizmet kapsamında 
taraflara uygulanacak yöntemler düzenlenmiştir.  

 

 “Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin 

Yönetmelik” 06.06.2013 tarihli ve 28669 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, yatırımcıların 

tazmini amacıyla kurulan kamu tüzel 

kişiliğine ilişkin Yatırımcı Tazmin 

Merkezinin organizasyon ve yönetimi 

hakkında uygulanacak yöntemlere yer 

verilmiştir.  

 

 “Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği 

(II-5.2)” 28.06.2013 tarihli ve 28691 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlandı. Bir ay sonra 

yürürlüğe girecek tebliğ ile sermaye piyasası 

araçlarının, satış yöntemleri, satışta 

belirlenecek fiyatları, halka arz şekilleri, 

dağıtım ve teslim yöntemlerine ilişkin 

işlemler düzenlenmiştir. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

HAZİRAN AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 
 Rekabet Kurulu, Yapı Kredi Bankası A.Ş. ile Yapı Kredi 

Emeklilik A.Ş. ve Yapı Kredi Sigorta A.Ş. arasında akdedilen 
hayat ve hayat-dışı sigorta sözleşmelerine bireysel muafiyet 
tanıdı. 
 

 Rekabet Kurulu, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesi 

kapsamında tüm hisselerinin, Kiler Alışveriş Hizmetleri Sanayi 

ve Ticaret A.Ş ve ÇEDAŞ Elektrik Dağıtım Yatırımları A.Ş. 

kontrolünde bulunan Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 

tarafından devralınması işlemine izin verildi.  

 

 Rekabet Kurulu, Otomotiv Sanayii Derneğinin üyeleri ve 

kamuoyuyla paylaşmak istediği üretim verilerinden bir ay 

öncesine ait alt kırılım ve model bilgisi içermeyen firma/marka 

bazındaki üretim ve fabrika satış bilgilerinin paylaşılmasına 

bireysel muafiyet tanıdı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Rekabet Kurulu, Ciner Görsel 

Televizyon Prodüksiyon A.Ş. 

tarafından, Aks Televizyon 

Reklamcılık ve Flimcilik A.Ş. ve 

Show bağlantılı varlıklara ait 

hisselerin tamamının devralınması 

işlemine izin verdi. 

 Rekabet Kurulu, ACTERA 

grubunun kontrolünde bulunan 

Kronos S.a.r.l. tarafından, Kamil 

Koç Otobüsleri A.Ş. ve Kamil Koç 

Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin 

tüm hisseleri ile Batı Anadolu 

Terminal İşletmeciliği Ltd. Şti.’nin 

%70 oranında hissesinin 

devralınması işlemine izin verildi. 

 The Commercial Bank of Qatar 

tarafından, Alternatifbank A.Ş.’nin 

%70.84 oranında hissesinin 

Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve 

grup şirketlerinden devralınması 

işlemine Rekabet Kurulu tarafından 

izin verildi.  

 Yıldız Holding A.Ş. ve Şok 

Marketler Ticaret A.Ş. tarafından 

DiaSA Dia Sabancı Süpermarketler 

Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerinin 

Distribuidora Internacional de 

Alimentación S.A., Dia Portugal 

Supermercados Sociedade 

Unipessoal Lda, Twins 

Alimentación S.A.U., Pe-Tra 

Servicios a la Distribución S.L.U. 

ve Hacı Ömer Sabancı Holding 

A.Ş.’den devralınması işlemine 

Rekabet Kurulu tarafından izin 

verildi. 

 

 

 

 

DÖVİZ PİYASALARI’NDAN 

0

1

2

3

4

1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta

DOLAR

EURO

GBP

 
 

 
BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Milletlerarası Anlaşmalar 

 04.03.2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 22.05.2013 tarihinde onaylanan “Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, 

Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar” 

27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. Protokolde, iki ülke arasındaki  yasadışı 

yollardan çıkarılmış kültür varlıklarının yasadışı ithali, ihracı, kültür varlıklarının çalınması, kaçak kazı yoluyla 

temini, transiti ve mülkiyetinin önlenmesine ilişkin işbirliği işlemlerine yer verilmiştir. 

 08.05.2012 tarihinde Roma’da imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 22.05.2013 tarihinde onaylanan “Türkiye 

Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar” 

27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile iki ülke arasında ikamet eden 

kişilere uygulanacak sosyal güvenlik mevzuatlarına ilişkin işlemleri kapsamaktadır. 

 29.03.2013 tarihinde Minsk’te imzalanan ve Bakanlar Kurulunca 22.05.2013 tarihinde onaylanan “Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin 

Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar” 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karar ile iki ülke arasında ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmak 

amacıyla vize muafiyetine ilişkin işlemlere yer verilmiştir. 

 

Mevzuat 

 “Türk Petrol Kanunu” 11.06.2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, 

Türkiye’de bulunan kara ve deniz bölgelerindeki petrol kaynaklarının ulusal çıkarlara uygun olarak etkili bir şekilde 

aranması, geliştirilmesi ve üretilmesi, Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, 

yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin toplanması, 

değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin işlemleri kapsamaktadır. 

 “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Proje Hazırlama, Geliştirme ve Uygulama Yönetmeliği” 07.06.2013 tarihli 

ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, yabancı ülke kurum veya 

kuruluşlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) ve İdari Teşkilatın faaliyetleri kapsamında kurulacak 

komisyonlar ve birimler tarafından yürütülmesi öngörülen projelerin hazırlanması, uygulanması, geliştirilmesine ve 

projelerin uygulanmasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin işlemler düzenlenmiştir.  

 “Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük 

Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” 07.06.2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile Türkiye gümrük bölgesindeki limanlar ve iskeleler arasındaki deniz 

taşıtlarıyla yapılacak işlemlerde kaçakçılığın önlenmesine ilişkin uygulacak yöntemlere yer verilmiştir.  

 “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 

Kanun” 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile üç veya daha 

fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan menkul kıymet aktarımlarının gerçekleştirilmesini 

sağlamak amacıyla yapılan takas ve fon ya da menkul kıymet aktarımından kaynaklanan işlemler için gerekli altyapıyı 

sunan yapılara, elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişilere ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki 

uygulanacak yöntemlere yer verilmiştir.  

 

RESMİ GAZETE 


