




ISBN 978-975-7028-12-3
Turcas Kültür Yayınları
No: 2013/1, Şubat 2013, İstanbul

80. Yıl anısına 28/2/2013 tarihinde
3000 adet olarak basılmıştır.

© Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş.’ye aittir. 

Aksoy Matbaa A.Ş.’nin yazılı izni olmadan 
tamamen, kısmen veya değiştirilerek
yayımlanamaz, kopyası yapılamaz,
bilgi olarak depolanamaz ve çoğaltılamaz.



DR. MURAT KORALTÜRK



Enerji Dolu 80 Yıl

Genel Koordinasyon
Turcas Petrol A.Ş.
www.turcas.com.tr

Proje Geliştirme
Beze Group

Danışman
Osman S. Arolat

Yazar
Dr. Murat Koraltürk

Araştırma Ekibi
Cabbar Yılmaz
Dr. Arzu Varlı
Dr. Nurşen Gürboğa

Proje Yönetimi
Batu Aksoy
Cabbar Yılmaz
Bengü Bilik

Proje Ekibi
Ali Uslu
Erdem Polat

Tasarım / Yapım
Works İletişim

Baskı-Cilt-Ambalaj
Aksoy Matbaa A.Ş.



Siyasal, Toplumsal ve
ekonomik gelişmeler; Atatürk Dönemi
Yeni bir devlet kuruluyor 16

Kentli Hristiyan tüccarlar dışarı
köylü göçmenler içeri 17

Reformlarla genç cumhuriyet kuruluyor 19

Savaş yorgunu ülke,
İzmir İktisat Kongresi’ni topluyor 22

Kongrede Mustafa Kemal, kılıcı
kenara koyup sabanı öneriyor 23

Misak-ı İktisadi’nin 12 ilkesi 24

Lozan’ın ekonomik boyutları 28

9 ülkeye avantaj sağlayan
Lozan Ticaret Mukavelenamesi 32

Savaşta daralan tarımsal,
hayvansal varlık 34

Cumhuriyetin devraldığı tablo 35

Osmanlı’nın aşarına 
Cumhuriyet son veriyor 37

Osmanlı’nın son sanayi
sayımlarının çizdiği resim 40

Cumhuriyetin ilk yıl sanayi rakamları 43

Mucize yaratan Cumhuriyet 
girişimcisi: Nuri Şeker 44

Osmanlı’nınkinden 14 yıl sonra 
Cumhuriyetin Teşvik-i Sanayi Kanunu 45

Teşvik-i Sanayi girişimi destekliyor 47
 
Önce savaş, sonra kriz vurdu 49

Kriz Türkiye’yi korumacı,
devletçi iktisada yöneltiyor 50

Yönetim elitleri “Milli İktisat” ülküsüyle
cemiyet kuruyor 52

Milli Sanayi Sergisi ve 
1930 Sanayi Kongresi 54

Türk parasını koruma ve tütün
tekeli gündemde 55

İktisadi Tarih

Sunuş  10
Önsöz  12
Türk Petrol 1931 - 1988 16
Türkiye Neft Sanayi A.Ş. 16
Savaş sonrası petrol enerji kaynağı oluyor 16
Petrol ticaretinin ilk aktörleri Beyaz Ruslar 21
Önce kolektif, sonra limited şirket kuruluyor 22
Boğaziçi Rafinerisi’nde atılan yanlış adımla gelen kapanma 28
Betûl Mardin / Söyleşi 29
 Babam Arif Muhittin Mardin’in eğitimi ve hayat hikâyesi 29
 Türk Petrol 30
 Türk Petrol’cüler Apartmanı: Teşvikiye Palas 31
 Türk Petrol amblemi: Şapka 31
Beharlar ayrılıyor, Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. kuruluyor 33
Bir yıl sonra yüzde 100 sermaye artışı 34
Şirketin adındaki “Türk” sözcüğü kalıcı hale geliyor 35
Anonim ortaklarında değişiklik: Diaconoff ’un ayrılışı 36
Celal Gürcan / Söyleşi 40
 Türk Petrol Bozüyük’te 40
Prahova’nın ortaklıktan ayrılışı 42
Cardomati’nin tasfiye memurluğu ve ortaklıktan ayrılışı 42
Mustafa Topaloğlu  / Söyleşi  47
 1960’larda Türk Petrol  47
Doğan Bolak / Söyleşi  49
 Marmara Petrol 49
Şirketin ilk faaliyetleri kendi depolarını kurması 52
1936 ilk çalışma yılı Socony ve Prahova’dan ithalat 53
Mahir Dengizman / Söyleşi 54
 Mesleki geçmişim 54
 Türkiye ve Türk Petrol için zor yıllar 55
1936 - 1937’de piyasa rekabeti 57
Doğan Bolak / Söyleşi  59
 Türkpetrol Vakfı  59
Sadettin İmrek / Söyleşi  61
 Mithat Recai Öğdevin 61

Şirket Tarihi

İçindekiler



1941’de Mobil ve Petrol Ofisi dışlayınca ciroda
büyük gerileme yaşanıyor 63
Doğan Bolak / Söyleşi  65
 Tabaş 65
Sarnıçlı vagon tedariki ve yeni ortaklar 67
Verasetle şirkete yeni ortaklar geliyor 67
Cabbar Yılmaz / Söyleşi 70
 Üsküdar madeni yağ deposu 70
Bir dönemin sonu: Firuzan Ali Arsan Lozan’a taşınıyor 71
Ömer Dormen / Söyleşi 72
 Türk Petrol’den Castrol’e uzanan güzel yıllar 72
Yeni depolar ve tankerler 80
Castrol ile ilk temas 80
Doğan Bolak / Söyleşi 81
 Turcas’ın kuruluşu ve halka açılması 81
Gürsan ve Bolakların Türk Petrol’e ortak oluşu  88
Cabbar Yılmaz / Söyleşi 90
 İlk kuşak yöneticiler 90
Ümit Boyner / Söyleşi 94
 Türk Petrol - Turcas geçmişim 94
 Türk Petrol’de ilk iki kuşak:
 Mithat Recai Öğdevin ve Aydın Bolak 96
 Turcas’ta kadın olmak 97
Bir rafineri hayali: Marmara Petrol ve ATAŞ 99
Ümit Boyner / Söyleşi 100
 Türk Petrol’ün petrol dışı işlere girmesi 100
 Turcas’ın halka açılması 101
 Yabancılarla ortak olmak 103
Yeni bir ürün: Alevgaz 104
İkmal sorunları ve petrol dışı işlere yöneliş 104
İkmal sorunu karşısında gündeme gelen bir oluşum: Tabaş 105
Cabbar Yılmaz / Söyleşi 108
 Turcas’ın kuruluşu 108
İşler yolunda gitmiyor 110
Türk Petrol’den Turcas’a 114
Türk Petrol + Castrol Ortaklığı = Turcas Petrolcülük A.Ş. 114

Celal Bayar iktisat vekili oluyor 56

Osmanlı’dan kalan fabrikaların
yönetimi Devlet Sanayi Ofisi’ne 58

Kıt kaynakla özel kesimle sanayileşmesi 
sonuç vermeyince gündeme gelen plan 60

Birinci planın üç temel hedefi 61

İlk plan döneminin ekonomik 
göstergeleri 63

Ülkeyi demir ağlarla örmek 64

Yeraltı kaynakları hedefli 
ikinci 5 yıllık plan 67

Savaşın soluğu planı erteletiyor 69

İkinci Dünya Savaşı yılları 70

İkinci Dünya Savaşı’yla ekonomik 
ve sosyal hayata gelen fren 70

Savaşa girilmese de enflasyon ve
karaborsa vatandaşı olumsuz etkiliyor 72

Savaş, asıl içinde yer 
alanları vuruyor 74

Savaş döneminin ekonomik resmi 76

Savaşla gelen Milli Korunma 
Kanunu ve Varlık Vergisi 80

Demokrasiye geçiş ve 
Demokrat Parti dönemi 82

Savaş sona ererken gündeme gelen 
yeni siyasi ortam 82

Kore Savaşı, NATO’ya girişin 
kapısını açıyor 84

DP askeri darbe ile 
iktidardan indiriliyor 86

Devletçi planlama arayışları 86

Savaş sonrasının iki kutuplu dünyası
ve Bretton Woods 90

Türkiye uluslararası yeni örgütlerle
ve devalüasyonla tanışıyor 92

Savaşa girmesek de Amerika’dan
Marshall yardımı geliyor 93

İktisadi Tarih

İçindekiler

Şirket Tarihi



Dönemin önemli tanığı anlatıyor 114
Yılmaz Tecmen / Söyleşi  116
 Sektördeki geçmişim 116
Süreyya Serdengeçti / Söyleşi 122
 Türkiye ekonomisi 122
Elden alınan ‘Petrol’ oyuncağı ve iflasın eşiğinden kurtuluş 125
TÜPRAŞ ve kurallı serbest piyasa 126
Cabbar Yılmaz / Söyleşi 127
 Osman Kerman ve profesyonelleşme 127
Cabbar Yılmaz / Söyleşi 132
 Tabaş  132
Biz neler yapıyoruz, devlet neler yapıyor 136
Halka açılıp, sermayemizi güçlendirip kurumsallaşıyoruz 139
Batu Aksoy / Söyleşi 140
 Eğitim ve iş hayatına giriş 140
 Erdal Aksoy ve Ortakları 141
 Shell & Turcas Ortaklığı 144
 SOCAR & Turcas Ortaklığı 147
 Enerji Holdingi olmak 150
 RWE & Turcas Ortaklığı 150
 Gelişen Türkiye, doğalgaz piyasası 155
 Aile işinde olmak 157
 Turcas’ın organizasyon yapısı 158
 Yeni kurumsal kimlik 160
Ahmet Erdem / Söyleşi 161
 Shell & Turcas Ortaklığı 161
1994’te kriz geliyor, biz büyüyoruz 162
Banu Aksoy Tarakçıoğlu / Söyleşi 167
 Turcas ve mesleki kariyerim 167
 Osman Kerman 170
 SOCAR & Turcas Ortaklığı 170
 Ekonomik kriz dönemi 171
 Yabancılarla çalışmanın avantajları 171
 Takım çalışması ve kurumsallık 174
 Hayalimdeki Turcas 175

Liberal arayışlı Vaner kalkınma planı 94

1948 İktisat Kongresi’nin
devletçi-liberal tartışmaları 96

Tartışmada liberal öneriler 98

1930’ların devletçiliği, yerini 
DP Liberalizmine bırakıyor 99

DP Liberalizminde devlet de 
yer alıyordu 101

Yabancı sermayeye çağrı için
çıkarılan Kanun 101

Yabancı sermaye Türkiye’ye
tarımsal sanayiyle geliyor 103

1950’lerin ikinci yarısında 
ithal ikamesiyle tanışıyoruz 105

Demiryolu değil karayoluna yatırım
ve ilk baraj hamleleri 107

DP döneminin ekonomi rakamları 114

1958’de önemli bir devalüasyon 114

Planlı dönemde Türkiye 115

Türkiye askeri darbe ile tanışıyor 115

61 Anayasası ile gelen siyasal 
yelpaze ve yeni örgütler 116

1960’larda tarımdan sanayiye
doğru adım atılıyor 118

12 Mart 1971’de yeni bir
askeri müdahale 119

Farklı bir koalisyon,
Kıbrıs’a müdahale ve kriz 120

Sokak çatışmaları ve aydın
ölümlerinin ardından gelen darbe 121

1960’lara geri dönüp
yeni plana bakalım 122

DP’nin düşündüğü planlama teşkilatı,
darbe sonrası kuruluyor 123

DPT’nin önemli hazırlığı 1963 planı 124

Planda hedefler ve gerçekleşmeler 128

İktisadi Tarih



Tabaş satın almasıyla geleceğe atılan adım 178
Oto Gaz pazarının büyümesi ve akıllı kart 180
1999’da gerçekleştirilen birleşme ve unvan değişikliği:
Turcas Petrol A.Ş. 180

2001’de, kriz döneminde yönetim stratejisinde değişiklik 186
ConocoPhillips Türkiye’den çıkarken hisselerin
Aksoy tarafından satın alınması ve Shell ile ortaklık 186
2005’te başlatılan akaryakıt şirketinden
enerji şirketine dönüşüm adımları 191
2006 sonunda gerçekleştirilen
Stratejik SOCAR & Turcas Ortaklığı 192
Yeni Adım: Turcas elektrik enerjisi üretiminde 201
Cabbar Yılmaz / Söyleşi  203
 Geleceğe uzanan yolda Turcas 203
Ümit Boyner / Söyleşi  211
 Türkiye’de enerji sektörünün bugünü 211
Ahmet Erdem / Söyleşi 216
 Shell & Turcas işbirliğinin başarı anahtarları 216
Rövnag Abdullayev / Söyleşi 220
 SOCAR & Turcas Ortaklığı 220
Andreas Radmacher / Söyleşi 221
 RWE & Turcas İşbirliği 221
80 yılın ardından yeni hedefler 224
Süreyya Serdengeçti / Söyleşi 229
 Enerji sektörü 229
Erdal Aksoy / Söyleşi 235
 Toplumsal tarih bireylerin kişisel tarihleriyle yazılır 235
Türkiye petrol kronolojisi  248
Kaynakça  252

1970’li yılların ekonomik göstergeleri
ve bir devalüasyon daha 131

Petrol krizi ithalata bağımlılığı artırıyor 133

Petrol kriziyle gelen iki olumsuzluk 136

1980’den 2000’lere Türkiye 138

Askeri yönetim 1983’te
iktidarı devrediyor 138

Özal’la küreselleşmeye
adım atan Türkiye 140

Özal’ın ardından yeni partiler,
yeni liderler 142

1990’ların koalisyonları
ve istikrarsızlık 143

1999’da yaşanan seçimler;
üç partili koalisyon ve istikrarsızlık 145

2002 seçimleriyle gelen
yeni siyasal dönem 146

Yine bir geri dönüş yapıp
24 Ocak Kararlarının öncesine gidelim 149

24 Ocak Kararlarının ilkeleri ve hedefleri 150

24 Ocak’la daha sıkı ilişkiye 
girdiğimiz iki kuruluş;
IMF ve Dünya Bankası 153

Artan kamu harcamaları 158

Tarımsal desteklere fren geliyor 160

Banka faizleri denetimsiz kalıyor
ve sırdaş hesaplarla tanışıyoruz 161

Yüksek faiz, az garanti dönemi 163

Bankerlik sistemi duvara çarpıyor 164

En iyi sektör turizm 166

Dışa açılmanın bir yüzü de 
olumsuzluk 168

80’ler sonunda iki ana gündem;
emek-sermaye ve sermayenin
iç sorunları 169

Özelleştirme aşamaları ve
kurumsal organizasyonu 170

İçindekiler

Şirket Tarihiİktisadi Tarih



1980’ler sonunda işçi eylemleri 175

Yüksek faizli iç borçlanmanın tuzağı
ve faiz dışı fazla dönemi 176

Devlet’in gelirleri arasında vergiler 178

Uluslararası sermaye hareketleri
serbest bırakılıyor 180

Bir dolar cari açık için 4,3 dolar
dış borç gerekiyor 182

Enflasyon’un hikâyesi 186

Kamunun artan borçlanma
gereksinmesi 187

5 Nisan Kararları 189

Ve Gümrük Birliği 190

Tahkim 192

IMF’den müdahaleler ve
bölüşümde olumsuzluk 192

Üretimi geriye iten rant imkânı 194

Bir yandan Asya krizi, bir yandan
deprem yaşanınca 196

Bankalar krizi aşamıyor 198

2001 krizi sonrası sisteme
çeki düzen verdiren Derviş Programı 201

IMF’ye 15 yasa çıkarmayı
taahhüt ediyoruz 219

Bugünkü sağlığımızın temel taşı
bankacılığın yeniden yapılandırılması 224

Derviş Programı seçim sonrası
AKP döneminde de sürüyor 225

Yabancı yatırımlar 227

Tarımın çözülüşü ve
doğanın tahribatı 233

Türkiye’nin iktisadi kronolojisi 
(1923 - 2012) 234

İktisadi Tarih



Enerji Dolu 80 YIL



TURCAS

Şirketimiz 80. yaşını idrak etti. Bu, Türkiye’nin iktisadi tarihinde pek az şirkete 
nasip olmuştur. Bununla övünmekte ve mutluluk duymaktayız. Bu vesile ile siz 
dostlarımıza ilk seksen yılın bir muhasebesini içeren bu kitabı sunmak istiyoruz. 
İlk seksen yıl diyorum çünkü Turcas’ın nice seksenli yıllara ulaşmasını dilerim. 

Büyüyen ekonomimizin önemli unsurlarından biri olmayı başaran Turcas 
1931’den bugüne uzanan süreçte, globalleşen dünyada enerji sektörünün 
uluslararası büyük aktörleri ile işbirliği yapan bir işletme haline gelmiştir. Bu 
yalnızca Turcas’ın değil Türkiye’nin de başarısıdır. Turcas bu işbirlikleri ve üre-
tilecek yeni projelerle Türkiye ekonominin yurt dışına açılan önemli bir kapısı 
olmayı sürdürecektir. 

Sözü kitaba, kitapta anlatılanlara, seksen yılın birikimini okumaya bırakmadan 
önce, bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Erdal Aksoy 
Yönetim Kurulu Başkanı
Turcas Petrol A.Ş.

SUNUŞ
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Sanırım 20. yüzyılın iktisadi tarihinde enerji 
sektörünün ne kadar önemli rol oynadığını 
uzun uzun anlatmaya gerek yok. Enerji 
sektörünün ekonomi içindeki bu önemi 21. 
yüzyılda da artarak sürmektedir. Bir iktisat 
tarihçisi olarak enerji sektörünün Türkiye 
ekonomisi için önemini bu kitabı yazarken bir 
kez daha görme imkânı buldum. Okurların da 
hem bunu hem Türkiye’de enerji sektörünün çok 
önemli ve köklü bir aktörü olarak başlangıçtan 
Turcas’a uzanan süreci merak ve ilgiyle takip 
edeceklerini umuyorum. Bu bağlamda okurlarla 
hemen şunu paylaşmak isterim. Kitap, Turcas’ın 
1930’lardan bugüne yani bir petrol şirketinden 
bir enerji şirketine uzanan uzun gelişim 
serüvenini aynı süreçte Türkiye’nin kısa siyasal, 
toplumsal ve ekonomik tarihi paralelinde 
değerlendirmeye dönük bir çalışmadır. Kitabın 
Türkiye ekonomi tarihi ve Türkiye’de enerji 
sektörünün tarihsel gelişimine dair katkı olma 
niteliğini, Turcas’ın uzak ve yakın geçmişinde 
farklı derecelerde rol oynamış ve bazıları 
oynamaya devam eden ilgililerle yapılmış 
sözlü tarih görüşmeleri oluşturmaktadır. Yazar 
olarak kitabı ne kadar tarif edersem edeyim, her 
okurun kitabı bu tarifin dışında görme şansı ve 
ihtimali var. Öncelikle 80 yıllık süreci anlatan 
bu kitabın ortaya çıkmasında katkısı olan 
ilgilileri anarak önsözü tamamlamak isterim. 
Sayın Osman S. Arolat editör olarak kitabın 
biçimlenmesinde ufuk açıcı yönlendirmelerde 
bulundu. Kitabı yazmaya bir proje olarak 
başladığımızda oluşturduğumuz araştırma 
ekibinin akademisyen iki üyesi, meslektaşlarım 
Sayın Dr. Arzu Varlı ve Sayın Dr. Nurşen 
Gürboğa’nın katkıları ve çabaları olmasaydı 
bu kitap bu kadar çabuk hazırlanamazdı. Bu 
projenin kalıcı yazılı kaynak olarak hayata 
geçmesini sağlayan Turcas Petrol A.Ş. Yönetim 

ÖNSÖZ
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Kurulu Başkanı Sayın Erdal Aksoy, Yönetim 
Kurulu Üyesi ve CEO Sayın Batu Aksoy’a çok 
teşekkür ediyorum. Ağustos-Eylül 2011’de 
gerçekleştirilen sözlü tarih görüşmelerine 
deneyimlerini, anılarını ve bilgilerini önce 
araştırma ekibi ile paylaşan böylece bunların 
kitaba aktarılmasını sağlayan Sayın Ahmet 
Erdem, Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Batu Aksoy, 
Betül Mardin, Cabbar Yılmaz, Celal Gürcan, 
Doğan Bolak, Erdal Aksoy, Mahir Dengizman, 
Mustafa Topaloğlu, Ömer Dormen, Sadettin 
İmrek, Süreyya Serdengeçti, Ümit Boyner, 
Yılmaz Tecmen’e; sorularımıza verdikleri yazılı 
yanıtlarla kitaba katkı yapan Sayın Andreas 
Radmacher ve Sayın Rövnag Abdullayev’e hem 
bilgileri hem de bunları bizlerle paylaşmak için 
zamanlarını ayırdıkları için şükran borçluyum. 
Bu görüşme yapılan kişiler listesinde adları yer 
alan bazı kişiler sözlü tarih anlatımları ile kitaba 
destek vermenin dışında da katkıda bulundular. 
Bu kişilerin başında Sayın Doğan Bolak 
gelmektedir. Hem bilgileri hem ellerindeki 
belgeleri ve tabii ki değerli zamanlarını bizle 
paylaştıkları için ayrıca teşekkür ederim. 
Kitabın ortaya çıkmasında arşivlerindeki 
belgeleri paylaşan Türk Petrol Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Sayın Esen Bolak ve Genel 
Sekreteri Sayın Selim Derman’a, Merhum 
Firuzan Ali Arsan ile ilgili bilgi ve belgeleri 
paylaşan Sayın Vallery Arsan ve Sayın Avukat 
Sami Hodara’ya teşekkür borçluyum.     

20 yıldır Turcas’a İletişim Danışmanlığı yapan 
ve bu projeyi tasarlayıp öneren Sayın Bengü 
Bilik ve Beze Group çalışma arkadaşlarımız 
proje yönetimi, organizasyon becerileri ve 
bilgileri ile işlerimizi kolaylaştırdılar. Sözlü 
tarih görüşmesi yaptığımız kişiler arasında yer 
alan ve 30 yıldan uzun süredir Turcas’ta görev 

yapan Sayın Cabbar Yılmaz bu kitabın ortaya 
çıkmasında şimdiye kadar hiçbir kurum tarihi 
çalışmasında tanık olmadığım ölçüde kurumun 
içinden çalışmayı desteklemiş ve hedeflenen 
süre içinde kitabın ortaya çıkmasında hem 
organizasyon hem de kitabın belkemiğini 
oluşturan sözlü tarih görüşmeleri sırasındaki 
yönlendirme, yardımları ve kimi zaman ufuk 
açıcı soru ve katkıları ile bu kitabın yazımında 
çok büyük rol üstlenmiştir. Kitap metninin 
fotoğraflar ve tasarım ile kitaba dönüşmesinde 
kuşkusuz fotoğrafları çeken, tasarımı yapan ve 
kitabın baskısını gerçekleştiren kişilere de bu 
katkılarından dolayı teşekkür borçluyum. 

Son olarak yukarıda isimleri sayılan kişiler 
arasından bir kişiyi yeniden anmak isterim. 
Sayın Erdal Aksoy, kitabın ortaya çıkması için 
verdikleri her türlü destek bir yana, araştırma 
ve yazma sürecinde ben ve bütün araştırma 
ekibini yönlendirmekten kaçınarak kitabın 
yalnızca kendi noktai nazarlarından Turcas’ın 
geçmişini anlatan bir kitap olmaması için özel 
gayret sarf etmişlerdir. Böylece bir araştırmacı 
ve yazar olarak sahip olduğum hareket serbestisi 
sayesinde bu kitabın yalnızca Turcas’ın değil 
enerji sektörü ve Türkiye ekonomisi ile ilgilenen 
kişilerin de yararlanabilecekleri bir eser olarak 
niteleneceğini umut etmekteyim. 

Sözlerimi bitirirken katkılarından dolayı 
anmam gerektiği halde isimlerini anmadığım 
kişiler varsa affetsinler. Bu kitap onların da 
katkıları olmasaydı ortaya çıkamazdı.  

Dr. Murat Koraltürk
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TÜRKİYE 1923 - 2011:

SİYASAL, TOPLUMSAL VE
EKONOMİK GELİŞMELER;
ATATÜRK DÖNEMİ

Yeni bir devlet kuruluyor

1920’li ve 1930’lu yıllar Kemalist kadroların 
Osmanlı İmparatorluğu’nun bakiyesinden 
bir ulus devlet kurduğu yıllardır. Bu dönem 
siyasal, toplumsal ve kültürel yaşamın 
batılılaşma-modernleşme projesi kapsa-
mında yeniden şekillendiği bir inşa dönemi 
olarak Türkiye’nin siyasal tarihinde özel 
bir yere sahiptir. Bu inşa döneminin en 

TÜRK PETROL 1931 - 1988

Türkiye Neft Sanayi A.Ş.
Yakıt ve kimya sanayisinde ham madde olarak yararlanılan petrol ve 
türevleri çok sayıda malın üretiminde kullanılır. İlkçağdan beri varlığı 
bilinen petrolün uluslararası ilişkileri belirleyen bir madde olarak değer 
kazanması 19. yüzyıl sonlarında başladı. Petrolün 20. yüzyılın başlarında 
artan önemi bölgesel çatışmalara, hatta savaşlara yol açtı. 21. yüzyılın 
temel enerji kaynaklarından olmaya devam eden petrol, bugün de 
uluslararası güç ilişkilerinin temel parametrelerinden biridir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun egemen olduğu Kuzey Afrika ve Ortadoğu toprakları 
da petrol rezervleri nedeniyle 20. yüzyılın başlarında büyük devletlerin 
petrol kaynakları üzerindeki egemenlik mücadelesinin bir sahnesi oldu. 
Bu mücadele genç Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarının belirlenmesinde 
etkili oldu. Türkiye Irak sınırı belirlenirken Musul, petrol kaynakları 
nedeniyle İngiltere ile Türkiye arasında gerilim nedeni oldu. Sorun, 
Türkiye’ye verilen Musul petrol gelirlerinin bir kısmı karşılığında 
Musul’un Irak’ta kalmasıyla çözüldü. 

Kimya ve enerji sektörlerinin ana hammaddelerinden olan petrolü 
yerin altından çıkarmak, işlemek, ticaretini ve taşımacılığını yapmak 
birbirinden farklı alt dalların gelişmesine yol açmıştır. Farklı süreçleri 
içeren petrol işletmeciliğinin temelleri Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. 
yüzyılın ikinci yarısında atıldı. Aynı dönemde çeşitli kişiler elde ettikleri 
petrol arama imtiyazlarıyla petrol işletmeciliğine başladılar. Ancak sanayi 
ve ulaştırma sektörlerinin henüz gelişim aşamasında olması nedeniyle 
İmparatorluğun son döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında petrolün 
ülke içindeki kullanım alanı hayli kısıtlıydı. Mevcut talep de Kafkaslar ve 
Romanya’dan getirilen petrolle karşılanıyordu. 

Savaş sonrası petrol enerji kaynağı oluyor
Petrolün kullanım alanının kısıtlı olmasının nedenlerinden biri de 
enerji kaynağı olarak kömürün yerini henüz almamış olmasıdır. 
Petrolün temel enerji kaynağı olarak başrol oynaması ancak İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra mümkün olur. Bunda motorlu kara taşıtlarının 
gelişimi ve yaygınlaşması büyük rol oynar. Motorlu kara taşıtları henüz 
yaygınlaşmadığı için petrolden üretilen gazyağı ve motorinin kullanımı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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önemli süreçlerinden birini siyasal egemen-
liğin kuruluşu oluşturur. Milli Mücadele 
döneminde yeni devletin siyasal, yasal ve 
idari kurumlarının temelleri atıldı. 1920 
yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışını, 1921 yılında Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu’nun kabulü ve 1922 yılında Salta-
natın kaldırılması takip etti. 29 Ekim 1923’te 
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yeni devletin 
rejimi belirlendi. Siyasal egemenliğin ulus-
lararası boyutta tanınması ise 24 Temmuz 
1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’yla 
gerçekleşti. Milli Mücadele dönemini Birinci 
Dünya Savaşı’nın bir art dalgası olarak de-
ğerlendirirsek, ilk dünya savaşının Anadolu 
topraklarında Lozan Antlaşması’yla son bul-
duğunu söyleyebiliriz. Lozan Antlaşması’yla, 
Milli Mücadele süresince askeri ve diploma-
tik yollarla çizilmiş yeni sınırlar uluslararası 
güvence altına alındı. 

Kentli Hristiyan tüccarlar dışarı, 
köylü göçmenler içeri

Kemalist kadrolar 1920’li yılların başlarında, 
Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve İstik-
lal Harbi’yle harap olmuş, toprak ve nüfus 
kayıplarıyla küçülmüş, nüfusunun etnik ve 
dinsel yapısı değişmiş bir ülke devraldı-
lar. Balkan Harbiyle beraber başlayan bu 
süreçte, çoğunluğu kır kökenli olan büyük 

1930’lu yıllar - Şirket Kurucularından Firuzan Ali Arsan.

da kısıtlıdır. Savaş öncesi dönemde karada yaygın ulaşım biçiminin 
demiryolu, denizde ise buharlı gemiler olması nedeniyle her ikisinde 
de kömür temel enerji kaynağı olmaya devam eder. Bu dönemde 
petrolden elde edilen benzinin ulaştırmada kullanım alanı henüz yeni 
yeni gelişen uçaklar ve az sayıdaki kara taşıtıyla sınırlıdır. Petrolden elde 
edilen gazyağı aydınlatmada kullanılırken, petrol türevi çeşitli yağlar 
da sanayide kullanım alanı bulmuştur. Petrolün kullanım alanındaki 
kısıtlılığı 1930’ların Türkiye’sinde petrol ticaretinin hacmini de belirler. 
Özellikle ekonominin kalbinin attığı yer olan İstanbul’da petrol ticaretini 
sürdüren kişi ve işletmeler hakkında elimizdeki bilgiler petrol işinin 
hacmi hakkında bir fotoğraf sunacaktır. 

Soldan Sağa: TBMM Reis Kazım Özalp, Başvekil 
İsmet İnönü ve Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal. 
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Müslüman toplulukları kaybedilmiş toprak-
lardan Anadolu’ya göç ettiler. Aynı süreçte 
tehcir ve nüfus mübadelesi gibi büyük göç 
dalgalarıyla Anadolulu Hristiyan topluluklar 
da ülkeyi terk ettiler. Savaşlardan sonra 
Anadolu toplumu gelen yeni topluluklarla 
etnik açıdan çeşitliliğini korumaya devam 
etti ancak Hristiyan toplulukların gitmesiyle 
dinsel olarak büyük ölçüde Müslümanlaştı. 
Nüfusun kır-kent dağılımı da savaş ve göç-
lerden sonra büyük ölçüde değişti. Kaybe-
dilen topraklardan Anadolu’ya büyük köylü 
gruplarının gelmesine karşın, Gayrimüslim 
kentli tüccar, zanaatkâr, sanayici ve işçiler 
Anadolu’dan gittiler. Böylece Osmanlı top-
lumunun küçük bir kısmını oluşturan kentli 
nüfus iyice azaldı. Cumhuriyet Türkiye’sine 
yaklaşık %85’i köylü olan kırsal tarımsal bir 
nüfus devroldu. 

1920’li ve 1930’lu yıllarda Kemalist kadrolar 
ülkeyi siyasal, toplumsal ve ekonomik alan-
larda yeniden inşa etmek üzere kapsamlı ve 
radikal bir dizi reform gerçekleştirdi. Mus-
tafa Kemal Paşa’nın liderliği altındaki yeni 
siyasal kadrolar Osmanlı İmparatorluğu’nun 
çok dinli, çok milletli siyasal ve toplumsal 
mirasını reddettiler. Öte yandan Tanzimat 
dönemiyle başlayan batılılaşma sürecini 
miras aldılar. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında 
başlayan batılılaşma, Kemalist modernleş-
me projesiyle birlikte yeni bir evreye girdi. 

1930’ların başında İstanbul’da yalnızca iki yabancı petrol şirketi vardır. 
Bunlardan biri Beykoz Serviburnu’nda bir terminali olan, Mobil’e ait 
Socony Vacuum şirketidir. Diğeri ise SSCB’ye ait bir şirket olan Neft 
Sendikat’tır. Anılan iki şirketin dışında İstanbul petrol piyasasında petrol 
ticaretiyle uğraşan on kadar kişi ve kuruluş vardır. Bu işletmelerden 
en büyükleri Yeşua, Yako, Izak Behar kardeşler ve bir Romen şirketi 
olan Steaeau Romano’yla ortaklık yapan Türkiye Neft Sanayii A.Ş. idi. 
Şirketin merkezi Perşembepazarı’nda Arslan Hanı’nda bulunuyordu. 

Selanik Limanı’nda Türkiye’ye gelmek için
gemi güvertesinde bekleyenler.
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Kemalist kadrolar devraldıkları batılılaşma 
sürecini seküler bir milliyetçilikle sentezledi-
ler. Dinsel düşünce yerine bilimsel akılcılığı, 
geleneksel yaşam tarzı yerine modern 
yaşam tarzını koyan bir dizi radikal reform 
hayata geçti. Bu reformların ana eksenini 
milliyetçilik ve laiklik ilkeleri oluşturdu. 

Reformlarla genç cumhuriyet
kuruluyor

Siyasal alanda başlayan radikal reform 
süreci antimonarşik, seküler, milliyetçi ve 
batılılaşmacı bir hat izledi. Büyük Millet 
Meclisi’nin kuruluşu, Saltanatın kaldırılması, 
Cumhuriyetin ilanı, 1924 Anayasası’nın 
yürürlüğe girmesi ve hilafetin kaldırılmasıy-
la birlikte Osmanlı döneminin temel siyasal 
kurumları tasfiye edildi. Bu süreçte Cum-
huriyet rejimi siyasal, kurumsal ve yasal 

düzeyde hayata geçti. Mustafa Kemal Paşa 
yeni rejimin ilk cumhurbaşkanı olurken, İs-
met Paşa da ilk başbakanı oldu. Yeni rejim 
her ne kadar şeklen anayasal parlamenter 
bir düzen olsa da çok partili demokratik bir 
siyasal düzen 1946 yılına kadar kurulamadı. 
1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın kurulmasıyla beraber çok partili 
siyasal yaşama ilk adım atıldı. Fakat parti 
1925 yılında patlak veren Şeyh Sait isyanıy-
la ilişkilendirilerek kapatıldı.

Şirketin resmi yönetiminde ise petrolcülükle hiçbir ilgisi olmayan kişiler 
yer alıyordu. Yönetim Kurulu Başkanlığını bu yılların çok nüfuzlu 
şahsiyetlerinden biri olan Cumhuriyet Gazetesi’nin sahibi Yunus Nâdi 
yapıyordu. Yönetim kurulunun diğer üyeleri ise İbrahim Süreyya, 
Cevat Cemal Bey ve Ziya Molla’nın oğlu Sedat Ziya’dan oluşmaktaydı. 
Beharlar’ın ismi şirketin yönetiminde hiç geçmemekle beraber şirketin 
aksiyonları hamiline yazılı olduğu için hisselerin çoğunluğu Beharlar’a 
aitti. 

1931 - Türk Petrol Limited Şirketi Ana Sözleşmesi.

Bursa ve civarındaki Rumlar
Mudanya İskelesi’nden gidiyorlar.
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1925 yılında ülkedeki her türlü muhalefeti 
baskı altına alan Takrir-i Sükûn Kanunu 
uygulamaya kondu. 1926 yılında ise Mus-
tafa Kemal Paşa’ya yönelik suikast tertibini 
soruşturan İzmir Suikastı davaları gündeme 
geldi. Hem Takrir-i Sükûn Kanunu hem de 
İzmir Suikastı davaları ülkedeki siyasal mu-
halefeti büyük ölçüde tasfiye etti. Böylece 
Milli Mücadele’yi yürüten birinci Meclis’in 
siyasal gruplarından II. Grup, İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin ülkede kalan kadroları, 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kadroları 

ve son olarak örgütlü Kürt muhalefeti tasfi-
ye edildi. 1925 yılından itibaren Cumhuriyet 
Halk Fırkası liderliğinde tek parti rejimi be-
nimsendi. Tek parti yönetimi, 1930 yılında 
kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın üç 
buçuk aylık kısa siyasal ömrü sayılmazsa 
1945 yılına kadar devam etti. 

Türkiye Neft Sanayii A.Ş.’nin 60.000 lira olan kuruluş sermayesi 23 
Kasım 1932 tarihinde 250.000 liraya yükseldi. Ana sözleşmesinde 
kuruluş amacı “Petrol ve müştakâtının imali, taktîr ve tasfiyesi ve hâsıl 
olacak mevaddın fürûhtu”, başka bir deyişle rafineri işletmek olan şirket, 
kuruluşundan kısa bir süre sonra bu amaca yönelik adımlar attı. Şirket, 
1930’da Serviburnu’ndan biraz ileride Umuryeri’nde sahili olan kiraladığı 
bir arsa üzerinde Romanya’dan getirdiği kullanılmış bir tasfiye kazanı ve 
diğer parçaları monte ederek bir rafineri inşa etti. Kurulan tesiste Behar 
Kardeşlerin Çankaya isimli tankeriyle Romanya’dan getirilen ham petrol 
işlenmeye başlandı. İşlenen petrol hemen tesisin arkasında Neft Sendikat’a 
ait tankların bulunduğu sahada bir tanka boşaltılıyordu. Kurulu olduğu 
yerden dolayı “Boğaziçi Rafinerisi” adıyla da bilinen tesiste günde 40 ton 
ham petrol işleniyordu.

1930’lu yıllar - Firuzan Ali Arsan Üsküdar deposunda çalışan işçilerle.

Kazım Karabekir.
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Siyasal hayatta çok partili demokratik bir 
yapı hemen kurulamasa da toplumsal ve 
hukuksal alanlarda büyük reformlar gerçek-
leşti. 1926’da hayata geçen Medeni Kanun, 
Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanunu ile birlikte hukuk sistemi 
batılı ve laik esaslara oturtuldu. Siyasal 
ve hukuksal alandaki kökten dönüşümü, 
toplumsal hayatın dönüşümü takip etti. 
Genç nesillerin Kemalist modernleşmenin 
dayandığı milli, medeni ve pozitivist de-
ğerlerle yetişmesi için eğitim alanı yeniden 
düzenlendi. 1928 yılında Latin alfabesine 
geçiş bu alandaki en önemli reformlardan 
biri oldu. Eğitim alanındaki reformlar 
1930’larda da sürdü. 1930’larda milli kimlik 
inşasında dil, tarih, coğrafya ve antropoloji 
gibi bilimlerden yararlanıldı. Türk Tarih Tezi 
ve Güneş-Dil Teorisi milli kimlik kurulu-
şunda önemli rol oynadı. Aynı dönemde 
Halk Evleri ve Köy Enstitüleri gibi kültür ve 
eğitim kurumları taşrayı Kemalist değerlere 
bağlamak için kuruldular. 

Petrol ticaretinin ilk aktörleri Beyaz Ruslar
1917 Bolşevik devriminden kaçan Beyaz Ruslar hemen yanı başlarında 
bulunan Türkiye’ye sığındılar. Beyaz Rusların göçü yeni mesleklerin 
ve işlerin de Türkiye’ye girmesini sağladı. Bu işlerden biri de petrol 
ticaretiydi. Petrol ticareti daha önce de yapılmakla beraber, Beyaz 
Rusların petrol ticaretine girmesiyle beraber sektör hızla büyüdü. Bu 
süreçte Türk Petrol’ün de kurucuları arasında yer alan iki isim dikkat 
çekicidir. Türk tabiiyetine geçtikten sonra Firuzan Ali Arsan adını 
alan, aslen Beyaz Rus olan Simenowsky öne çıkan iki isimden biridir. 
1917 Bolşevik İhtilali’nden sonra Batum’dan Türkiye’ye gelen Arsan, 
İstanbul’da otomobil yedek parçası ve benzin ticareti yapmaya başladı. 
Arsan, Neft Sendikat’ın Marmara ve Karadeniz acenteliğini yapıyordu. 
Türk Petrol’ün kurucuları arasında yer alan, Arsan gibi Beyaz Rus kökenli 
bir diğer mülteci de Diyakon Zadeh’ti. Türk tabiiyetine geçen Arsan’dan 
farklı olarak Zadeh, asıl adı Pol Diaconoff ’u bırakarak yeni ismiyle İran 
tabiiyetine geçmişti. Firuzan Ali Arsan, deniz yolundan petrol nakliyatı 
işi ile uğraşan Diyakon Zadeh’in gemilerinden Beme’ye ortaktı. 

Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü.
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Toplumsal hayatı düzenleyen geleneksel 
ve dinsel değerler, kurumlar ve semboller 
yerlerini seküler ve milli olanlara bıraktı. 
Şapka kanunu, ezanın Türkçe okunması, 
soyadı kanunu, geleneksel unvanların ve 
dini kisvelerin yasaklanması, güzellik ya-
rışmaları, batı müziğinin yaygınlaştırılması 
toplumsal hayattaki değişimlerin yalnızca 
birkaçıydı. Kuşkusuz bu dönüşüm en çok 
kentlerde kendisini gösterdi. Bu yıllarda 
kadınlar Kemalist devrimlerin ve modernleş-
me sürecinin en önemli sembolleri oldular. 
Kadınların eğitim ve meslek yaşamına 
katılması teşvik edildi. 1926 yılı Medeni 
Kanunu kadınlara evlilik, velayet, veraset ve 
boşanma alanlarında erkeklerle eşit haklar 
tanıdı. Kadınlar 1930 yılında belediye, 1934 
yılında ise milletvekili seçimlerine katılarak 
ilk defa erkeklerle eşit yurttaşlar olarak 
tanımlandılar. 

Savaş yorgunu ülke, İzmir İktisat 
Kongresi’ni topluyor

1923’te Türkiye’nin yaklaşık nüfusu 
12.500.000’di. Savaşlarda yorgun ve bitkin 
düşmüş bu nüfusun büyük bölümü köyler-
de yaşıyordu. Nüfus, durağan olduğu kadar 
nitelikli işgücü açısından da elverişli değildi. 
Okuryazarlık oranı çok düşüktü. Yaşam 
koşulları çok ağırdı. Nüfusun büyük bir kıs-
mı beslenmeden sağlığa kadar son derece 
yetersiz koşullarda hayatını sürdürüyordu. 

1923 yılında Gayri Safi Milli Hasıla’nın 
(GSMH) büyük bir kısmını tarım kesimi 
üretiyordu. Kişi başına düşen GSMH 45 
dolar civarındaydı. Nüfusun başlıca iktisadi 
uğraşı olan tarım, kara sabana dayalı ilkel 
yöntemlerle sürdürülüyordu. Mevcut 
endüstriyel üretimin yapısı, ülke gereksini-
mini karşılayacak nitelik ve nicelikten uzaktı. 

Önce kolektif, sonra limited şirket kuruluyor
Türk Petrol iş hayatında çok uzunca bir süre anonim şirket olarak faaliyet 
göstermesine karşın önce kolektif, ardından da limited bir şirket olarak 
varlık göstermişti. Kuruluşunda Türk Petrol Yako Behar, Firuzan Ali ve 
Şürekâsı Kolektif Şirketi adıyla faaliyete başlayan şirket, Behar Kardeşler, 
Füruzan Ali Arsan ve Pol Diaconoff tarafından kuruldu. 100.000 lira 
sermayesi olan şirketin %55 hisse payıyla en büyük hissedarı, rafinerisi, 
deposu, motorları olan Beharlar Grubu’nu temsilen Yako Behar’dı. 
Firuzan Ali Arsan %21, Pol Diaconoff ise %10 hisse paylarıyla şirkete 
ortaktılar. Mithat Recai Öğdevin ve Mehmet Ali Kunt ise %7’şer hisseyle 
şirkete ortak olmuşlardı. 

1935 - Üsküdar deposu çalışma ruhsatı.
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Cumhuriyet idaresi toplu iğnenin dahi 
üretilemediği ve ancak ithal edilebildiği bir 
ekonomik altyapı devralmıştı. Cumhuriyetin 
ilan edildiği 1923 yılında 36.000.000 dolar 
tutarında dış ticaret açığı söz konusuydu. 

Milli Mücadele henüz sona ermişti. Gazi 
Mustafa Kemal liderliğindeki Büyük Millet 
Meclisi Hükûmeti savaş meydanlarında 
verdikleri mücadeleyi kazanmışlardı. Ancak 
yeni Türkiye’nin top yekûn sefalet ve 
yokluktan kurtulması için aynı mücadelenin 
ekonomik sahada da verilmesi gerekiyordu. 
Kemalist kadrolar Milli Mücadele’yi kazan-
dıktan hemen sonra bu bilinçle harekete 
geçtiler. Bu hareketin ilk adımı 17 Şubat 
1923 tarihinde İzmir’de toplanan Türkiye 
İktisat Kongresi’dir.

İstanbul’da Milli Türk Ticaret Birliği etrafın-
da toplanan Müslüman-Türk ticaret kesimi 
İzmir’de toplanan kongreden önce bir dış 
ticaret kongresinin hazırlıklarına girişmişti. 
Ancak Ankara Hükûmeti, İzmir’de daha 
geniş bir kongre düzenleyeceğini bildire-
rek İstanbul’daki girişimi engelledi. İzmir 
İktisat Kongresi, Lozan’da yürütülen barış 
görüşmelerinin kesintiye uğradığı günlerde 
İktisat Vekâleti’nin girişimi ile toplandı. 
Kongre 1135 kişinin katılımıyla 17 Şubat’tan 
4 Mart’a kadar sürdü. Kongrede mesleki 
temsil anlayışına göre her ilçeyi bir tüccar, 
bir sanayici, bir sanatkâr, bir amele, bir 
şirket, bir banka ve üç çiftçi temsilcisinden 
oluşmak üzere toplam sekiz kişilik heyetler 
temsil etti. 

Kongrede Mustafa Kemal, kılıcı 
kenara koyup sabanı öneriyor

Kongreye ilçelerin yanı sıra bazı meslek 
örgütleri ve dernekler de temsilci gönderdi. 

1935 - Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. Ana Sözleşmesi’nin Bakanlar Kurulu tarafından
onaylandığını gösteren Kararname.
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Bunlar arasında Milli Türk Ticaret Birliği, 
İstanbul Esnaf Cemiyetleri, İstanbul Ha-
mallar Cemiyeti, Umum Terziler Cemiyeti, 
Darülfünun Hukuk Mektebi, İstanbul Ticaret 
Mektep-i Âlisi, Çiftçiler Derneği, Fransa Da-
rülfünun Mezunları Cemiyeti ile Macaristan 
Türk Mezunları Cemiyeti yer aldı. 

Mustafa Kemal Paşa Kongre’nin açılışında 
yaptığı tarihi konuşmasında ülkenin ufukta 
beliren yeni dönemdeki hedeflerini şu sözler 
ile ifade etti: 

“Kılıç kullanan kol yorulur; fakat saban 
kullanan kol her gün daha çok kuvvetlenir 
ve her gün daha çok sahip olur... Siyasi ve 
askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olur-
sa olsun iktisadi zaferle tetviç edilemezse 
semere-i netice payidar olamaz. En kuvvetli 
ve parlak zaferimizi de tetviç eden semerat-ı 
nafiayı temin için hâkimiyet-i iktisadiyemizin 
temin ve tarsini lazımdır.” 

Meslek grupları ve kurumların temsilcileri 
kongrede görüşlerini ve beklentilerini dile 
getirdiler. Kongre süresince Türkiye’nin 
içinde bulunduğu koşullara ve uluslararası 
ilişkilere uygun siyasal ve ekonomik mesaj-
lar verildi. Lozan’da barış görüşmelerinin ki-
litlendiği bir sırada, dış dünyaya, kurulmakta 
olan yeni Türkiye’nin izleyeceği barışçı dış 
siyasetin işaretleri verildi. Kongrede, özellik-
le Milli Mücadele sırasında Sovyetlerle ger-
çekleşen yakınlaşma ve işbirliğinden dolayı 
yeni Türkiye’nin Bolşevizm’i benimseyeceği 
kanaati dağıtılmaya çalışıldı. 

Misak-ı İktisadi’nin 12 ilkesi

Kongrenin sonunda on iki maddeden oluşan 
ve üzerinde bütün kesimlerin mutabık 
kaldıkları bir bildiri “Misak-ı İktisadi” başlığı 
altında kamuoyuna sunuldu.

1936 - Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş.’nin Ticaret Sicil Gazetesi.



Ortaklar   %  TL
Yako Behar  45 90.000
Firuzan Ali Arsan  19 38.000
Pol Diaconoff  8 16.000
Mehmet Ali Kunt  6 12.000
Mithat Recai Öğdevin   6 12.000
Petrolül Bucureşti  14 28.000
Basil Cardomati  2 4.000         
Toplam  100 200.000       

Ortaklar   %  TL
Yako Behar  55 55.000
Firuzan Ali Arsan  21 21.000
Pol Diaconoff  10 10.000
Mehmet Ali Kunt  7 7.000
Mithat Recai Öğdevin   7 7.000         
Toplam  100 100.000
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TÜRK PETROL LİMİTED ŞİRKETİ’NİN SERMAYE
ARTIRIMINDAN SONRA ORTAKLIK YAPISI

TÜRK PETROL LİMİTED ŞİRKETİ’NİN 
KURULUŞUNDA ORTAKLIK YAPISI

Oldukça duygusal bir dille kaleme alınmış 
olduğu anlaşılan bu bildiri Türkiye’de Milli 
İktisat anlayışının çok önemli belgelerinden 
biridir. Misak-ı İktisadi’nin maddeleri aynen 
şöyledir:

1- Türkiye, milli hudutları dahilinde, lekesiz 
bir istiklal ile dünyanın sulh ve terakki 
unsurlarından biridir.

2- Türkiye halkı milli hakimiyetini, canı ve 
kanı pahasına elde ettiğinden, hiçbir şeye 
feda etmez ve milli hakimiyete müstenit 
olan meclis ve hükûmetine daima zahirdir.

3- Türkiye halkı, tahribat yapmaz; imâr eder. 
Bütün mesai iktisaden memleketi yükselt-
mek gayesine matuftur.

4- Türkiye halkı sarf ettiği eşyayı mümkün 
mertebe kendi yetiştirir. Çok çalışır: Vakitte, 
servette ve ithalatta israftan kaçar. Milli 
istihsali temin için icabında geceli gündüzlü 
çalışmak şiârıdır.

5- Türkiye halkı, servet itibarıyla bir altın 
hazinesi üzerinde oturduğuna vakıftır. Or-
manlarını evladı gibi sever, bunun için ağaç 
bayramları yapar; yeniden orman yetiştirir. 
Madenleri kendi milli istihsali için işletir ve 
servetlerini herkesten fazla tanımaya çalışır.

6- Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en 
büyük düşmanımızdır; taassuptan uzak 
dindarane bir salâbet her şeyde esasımızdır. 
Her zaman faydalı yenilikleri severek alırız. 
Türkiye halkı mukaddesatına, topraklarına,   
şahıslarına ve mallarına karşı yapılan 
düşman fesat ve propagandalarından nefret 
eder ve daima bunlarla mücadeleyi bir 
vazife bilir.

Şirket, kısa bir süre sonra yabancı ortağın girmesini sağlayacak olan 
100.000 liralık bir sermaye artırımı yaptı. Böylece şirket sermayesi 
200.000 lira oldu. Mevcut ortaklar yeni ortaklar lehine hisselerinin bir 
bölümünden fedakârlık yaptılar. Böylece şirkete yeni ortak olan yabancı 
ortak Petrolül Bucureşti şirket sermayesinin %14’üne, bu şirketin Türkiye 
temsilcisi Basil Cardomati ise %2’sine sahip oldu.
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7- Türkler, irfan ve marifet aşığıdır. Türk, 
her yerde hayatını kazanabilecek şekilde 
yetişir; fakat her şeyden evvel memleketin 
malıdır. 

Maarife verdiği kutsiyet dolayısıyla 
(Mevlud-i şerif) Kandil gününü, aynı zaman-
da kitap bayramı olarak tes’id eder.

8- Birçok harpler ve zaruretlerden dolayı ek-
silen nüfusumuzun fazlalaşması ile beraber 
sıhhatlerimizin, hayatlarımızın korunması 
en birinci emelimizdir. Türk, mikroptan, pis 
havadan, salgından ve pislikten çekinir. Bol 
ve saf hava, bol güneş ve temizliği sever. 

Ecdâd mirası olan binicilik, nişancılık, 
avcılık, denizcilik gibi bedeni terbiyenin 
yapılmasına çalışır. Hayvanlarına da aynı 
dikkat ve ehemmiyeti göstermekle beraber 
cinslerini düzeltir ve miktarlarını çoğaltır. 

9- Türk, dinine, milliyetine, toprağına, 
hayatına ve müessesatına düşman olmayan 
milletlere daima dosttur; Ecnebi sermayesi-
ne aleyhtar değildir. Ancak kendi yurdunda 
kendi lisanına ve kanununa uymayan mües-
seselerle münasebette bulunmaz. Türk ilim 
ve sanat yeniliklerini nerede olursa olsun, 
doğrudan doğruya alır ve her türlü münase-
bette fazla mutavassıt istemez. 

Mustafa Kemal Paşa ve diğer zevat
İzmir İktisat Kongresi’nde.

1936 - Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. Ana Sözleşmesi’nin Yönetim Kurulu
karar defterine yazılması (1 No’lu karar).
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10- Türk açık alın ile serbestçe çalışmayı 
sever; işlerde inhisar istemez.

11- Türkler, hangi sınıf ve meslekte olurlar-
sa olsunlar, candan sevişirler. Meslek, züm-
re itibarıyla el ele vererek birlikler, memle-
ketini ve birbirlerini tanımak, anlaşmak için 
seyahatler ve birleşmeler yaparlar. 

12- Türk kadını ve kocası, çocukları iktisadi 
misaka göre yetiştirir. 

Kongre, Ankara Hükûmeti’nin yeni dönemde 
ekonomik alanda da söz sahibi olma isteğini 
yüksek sesle dile getirdiği bir platform 
olmuştur. Kongre süresince İktisat Vekili 
Mahmut Esat Bozkurt’un İstanbul’dan ge-
lenlere karşı sıcak olmayan tutumu da bunu 
belgelemiştir.

Yeni ortaklık yapısı yerli ortaklarca da memnuniyetle karşılandı. Zira 
Romanya’da akaryakıt borsası da olduğu için Romanya’dan satın alınan 
petrol Rumen ortaktan dolayı daha avantajlı fiyat ve koşullarla satın 
alınabilecekti. Şirketin uygun zamanı bekleyip, istediği cins malları 
değişik vadelerde ödeyerek satın alabileceği düşünülüyordu. Bu beklenti 
kısa sürede gerçeğe dönüştü. Mobil, Türk Petrol ile rekabetinde fiyatları 
düşürerek Türk Petrol’ün zarar görmesine yol açarken, yeni ortaklık 
yapısı Türk Petrol’e bu rekabete karşı koyabilme imkânı tanıdı. Şirket 
böylece daha büyük ve güçlü bir yapıya sahip olan Mobil karşısında 
rekabet gücünü artırdı.

İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen ilkeler
kongrenin hemen ardından “İktisadi Esaslarımız“ 
başlığı altında bir kitap olarak yayınladı.

1936 - Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. Ana Sözleşmesi’nin Yönetim Kurulu
karar defterinin noter tasdiği (1 No’lu karar).
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1940’lı yıllar - Benzin ve motorin broşürleri.

Kongrede ileri sürülen, tartışılan ve be-
nimsenen kararlarla görüşlerin bir bölümü 
1920’ler boyunca sırayla hayata geçti: 
1924’te Türkiye İş Bankası, ticaret kesiminin 
şiddetle ihtiyaç duyduğu bir finans kurumu 
olarak kuruldu. Ardından 1925’te çiftçinin 
belini büken aşar vergisi kaldırıldı. 1926’da 
kabotaj ile ilgili düzenleme gerçekleştirildi. 
1927’de ise Teşvik-i Sanayi Kanunu yeniden 
düzenlenerek yerli sanayiye teşvikler 
sunuldu. 

Lozan’ın ekonomik boyutları

Kurtuluş Savaşı, 9 Eylül 1922’de Türk 
ordusunun Yunan işgalini yararak İzmir’e 
girmesi ile sona erdi. Ankara Hükûmeti 
bundan sonra düşmanları ile masa başında, 
diplomatik yollarla mücadeleye geçti. Bu sü-
reçte 11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi 
imzalandı. Kalıcı barış için görüşmeler ise 
21 Kasım 1922’de Lozan’da başladı. 4 Şu-
bat 1923’te kesintiye uğrayan bu görüşme-
ler, 23 Nisan 1923’te tekrar başladı. Lozan 
görüşmeleri 24 Temmuz 1923 tarihinde 
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması ile 
sona erdi.

Lozan Barış Antlaşması, Kurtuluş Savaşı’nın 
siyasal alanda tescili anlamına gelir. Ant-
laşma siyasal boyutunun yanı sıra iktisadi 
boyutuyla da önemlidir. Antlaşmanın 
Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren 
boyutu kapitülasyonlar, dış borçlar, müba-
dele ve dış ticaret rejimi başlıkları altında ele 
alınabilir. 

Genel olarak bir ülkede oturan yabancılara 
devletlerarası antlaşmalar ile tanınmış 
imtiyazlar olarak tanımlanan kapitülasyon-
lar, Osmanlı Devleti’nde ticaret alanında 
olduğu gibi hukuk, din ve siyaset alanında 
da uygulanmıştır.

Boğaziçi Rafinerisi’nde atılan yanlış adımla gelen kapanma
Boğaziçi Rafinerisi 1934’te kapatıldı. Bu yalnızca şirket açısından 
olumsuz bir gelişme değildi. Rafinerinin kapanması henüz işin başında 
olan Türkiye petrol sanayisi için olumlu sonuçlar doğuracak ileri bir 
adımın durmasına yol açtı. Türk Petrol’ün kurucularından Mithat Recai 
Öğdevin anılarında bu durumu şu sözlerle anlatır: “Bu üstün başarılı 
teşebbüs hileye sapmadan devam etseydi, hakiki ve büyük bir rafinerinin 
özel sektör tarafından ve kamudan evvel kurulmasını beklemek lazımdı. 
Bunu, ‘daha fazla kazanmak’ hırsı önledi. Benzin randımanındaki aşırı 
nispetler sebebiyle kimyageri rafineriyi ihbar etti. Söylendiğine göre 
Çankaya gemisi Köstence’de bir miktar da benzin yükler ve bu mal, 
yolda ham petrolle karışırmış… Umuryeri basıldı... Rafineri müsadere 
edilerek Batman’a gitti. Ne gariptir, orada da ‘pilot rafineri’ diye çalıştı ve 
ondan sonra ancak 1950’lerde Batman’da hakiki rafineri kuruldu. Yunus 
Nadi Bey’e rağmen netice Beharlar için felaket oldu ve özel teşebbüsü bu 
sanayide baltaladı.”
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Osmanlı Devleti, başta İngiltere, Fransa ve 
Hollanda olmak üzere birçok batılı devlete 
verdiği kapitülasyonlar ile hem mali hem de 
siyasi bazı amaçlar gütmüştür. Kapitülas-
yonların yabancılara tanıdığı ticari ayrıcalık-
ların mali yönünü vergiler oluşturmuştur. 
Gerek transit ticaret, gerek ihraç edilen 
mallardan alınan vergiler devlet hazinesi için 
önemli bir kaynaktı. Devlet, İmparatorluk-
taki ticaret hacmini kapitülasyonlar yoluyla 
genişleterek vergi gelirlerini artırmayı amaç-
lıyordu. Osmanlı Devleti, kapitülasyonları 
kendi siyasal çıkarları ve güvenliği doğrul-
tusunda, Batılı devletler arasında denge 
sağlamak üzere de kullanmayı amaçlamıştı. 
Çeşitli ülkelere tanınan bu türden imtiyazlar 
Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlardan 
beklediği siyasal amaçları oluşturuyordu. 

1922’de milli iktisat anlayışı doğrultusunda 
Ankara’da kurulan Türkiye Milli İthalat ve İhracat 
Anonim Şirketi’nin hisse senedi.

Babam Arif Muhittin Mardin’in eğitimi ve hayat hikâyesi
Hariciye Nazırı Mısırlı Halil Şerif Paşa’nın kızı Şerife Leyla Hanımefendi 
ile Mardinizade Arif Paşa’nın oğlu olan babam Muhiddin Arif Bey, 1901 
yılında Kabataş’ta set üstünde bir konakta dünyaya geldi.

Babası, Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli bölgelerine vali olarak tayin 
edildiğinden (Suriye, Basra vs) ailenin çocukları evde özel bir eğitime 
tabi tutulmuşlardı. Babam İngilizce, Fransızca ve Arapça’yı anadili gibi 
konuşurdu; siyasi tarih ve edebiyat bilgisi de olağanüstüydü.

1924 yılında kayınpederi Necmettin Molla’nın ısrarı üzerine bankacılığa 
ilk adımını Selanik Bankası’nda atan babam Muhiddin Mardin, kısa bir 
süre sonra Osmanlı Bankası’nın teklifini kabul ederek, staj yapmak üzere 
Paris’e gitti. Hatta ilk kızları Leyla da Paris’te doğdu.

Çevreleri geniş, dostları çoktu. Başbakan Fethi Okyar ve ailesinin yanı 
sıra devrin ünlü tiyatro adamları, Ekrem ve Cemal Reşit kardeşler ile 
Nazım Hikmet de arkadaşlarıydı.

Daha sonra İstanbul’a döndüler ve babam bu kez İş Bankası’nda göreve 
başladı. Çok geçmeden Beyoğlu Şubesi ikinci müdürü oldu. En yakın 
dostları, annem Fahire Hanım’ın Almanya’dan tanıdığı Mithat Bey ile 
neşe kaynağı eşi Reşide Hanım idi. Takma adı Nanaka olan Reşide Hanım 
devrin Nafia vekili olan Behiç Erkin’in kızıydı. Babam 2. Dünya savaşı 
yıllarında Mısır’da çalışırken Mithat Bey de mensucat fabrikalarında 
müdürlük yapıyordu. Mektuplar ve ara ara yapılan kaçamak İstanbul 
seyahatleri dostluklarını perçinliyordu. Nihayet beraber çalışma kararına 
sıcak bakmaya başladılar.

Betûl Mardin

IPRA 95 Yılı Dünya Başkanı ve Member Emeritus, 
I.M.A.G.E. ve Strateji Tanıtım Onursal Başkanı

SÖYLEŞİ
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Batılı devletlerin Kapitülasyonlar sayesinde 
Osmanlı Devletiyle ticari ilişkilerinde elde et-
tiği ayrıcalıkların başında, %5 olan gümrük 
vergisini %3 olarak ödeme hakkı geliyordu. 

Kapitülasyonlarla “en çok müsaadeye maz-
har ülke” niteliğini kazanan batılı devletler 
Osmanlı sularında kendi bayraklarını taşıyan 
gemilerle ticaret yapma hakkını da elde 
etmişlerdi. Kapitülasyonlar, yabancı tüccar-
lara yalnızca ticari ayrıcalıklar sağlamıyor, 
Osmanlı Devleti içinde uyrukları oldukları 
devletlerin hukuki nüfuz ve korumasını da 
sunuyordu. 

Değişen dünya koşullarında kapitülasyon-
ların Osmanlı Devleti’ni yabancı devletlere 
bağımlı kıldığını düşünen Ankara Hükûmeti, 
Lozan görüşmelerinde kapitülasyonların 
kaldırılması üzerinde hassasiyetle durdu. 
Netice olarak Lozan Antlaşmasının 28. 
Maddesindeki “Tarafeyni aliyeyni akiteyn 
Türkiye’de kapitülasyonların kaffei nukatı 
nazardan tamamen ilgasına her biri kendi-
sine taalluku cihetinden kabul ettiklerini be-
yan ederler.” ifadesi ile kapitülasyonlar kal-
dırılmış oldu. Böylece Osmanlı Devleti’nde 
yabancılara bir dizi mali ve hukuki ayrıcalık 
tanıyan, hatta postanelerini bile kurma izni 
veren “kapitülasyonlar rejimi” sona erdi.  

Lozan Antlaşması ile gündeme gelen bir 
diğer iktisadi konu da Osmanlı dış borçla-
rıdır. Lozan’la beraber Osmanlı Devleti dış 
borçlarının geri ödemesi Türkiye’nin yanı 
sıra Osmanlı toprakları üzerinde kurulmuş 
diğer ülkelere paylaştırıldı. 

Lozan görüşmelerinde gündeme gelen 
ve iktisadi olduğu kadar insani açıdan da 
önemli sonuçlar doğuran diğer bir mesele 
de nüfus mübadelesiydi.

SÖYLEŞİ BETÛL MARDİN

Babam ve Mithat Bey, Bakırköy’de Milli Mensucat adında bir fabrika 
kurdular. Orada kumaş ürettiler. İşin ilginç tarafı, babam Mısır’da, 
İskenderiye’de olduğu için müşteriler arasında örneğin başka milletten 
insanlar, Hintliler de oluyordu; farklı bir dünya... Kumaşların arasında 
pamuklu emprimeler vardır, pamukluydu ama ipekli değil; Onlar ipekli 
kumaş getirebileceklerini söylemişler. Babam bunu kabul etmiş ve 
onlarla anlaşmış. Babam ve ortağı Mithat Bey’in ürettiklerini sattıkları 
bir Mensucat dükkânı da vardı. Dükkâna top top bu kumaşlardan 
geldi, orada sattılar. Eminönü’nde, Sirkeci civarında bir yazıhanesi 
vardı babamın, oraya ziyaretine gittim birkaç defa. Sadık Bey ve Mithat 
Bey de oraya gelirdi. Bakırköy’deki fabrikaya da çok gittim. Sonra işler 
bekledikleri gibi yürümedi, fabrika kapandı, bir süre sonra mensucat işi 
de bitti ve babam doğrudan artık Türk Petrol’le çalışmaya başladı. 
 
Türk Petrol
Kardeşimin Londra’da üniversiteye gittiği yıllardı. Babam Mısır’daydı. 
Ben de evliyim. Annem bir gün bana şöyle dedi: “Haydi kalk Londra’ya 
gidelim, biraz kardeşin Arif ile beraber olalım.” Arif bir daire kiralamıştı. 
Gideceğiz ama bize orada döviz lazım. O dönemlerde Türk parasıyla 
İngiliz parası almak neredeyse imkânsızdı. Herhalde annem Mithat Bey’e, 
“Bana biraz para yolla,” dedi, çünkü inanılmaz derecede iyi arkadaştılar; 
ta çocukluktan beri. Annem dedi ki, “Castrol diye bir şirket varmış, 
onlarla iş yapacakmış Mithat Bey’ler.” Yani Castrol’ün distribütörlüğünü 
almaktan söz ediyordu. “Onlar anlaşmışlar,” dedi annem, “Antrigov 
isminde bir bey Mithat’la çok konuşuyormuş, bize bir miktar para 
vermeyi kabul etti.” Aslında 400 dolar gibi bir paradan söz ediyoruz  ama o 
zamanki şartlarda bu kadar dövizi temin etmek bile bir hayli güçtü. “Peki, 
nereden alacakmışız?” dedim. “Bana bir adres verdiler. Bir köprüymüş, 
ufak bir derenin köprüsü,” diye cevap verdi annem. Tuhaf geliyor şimdi; 
film gibi. “Köprünün üzerinde birisi duracak, bana zarf verecek,” dedi. 
Gittik bir yere, nereye gittiğimizi bilmiyorum. Hakikaten hani filmlerde 
vardır; küçük bir nehrin kenarında köşkler vardır: Öyle bir yerde bir bey 
duruyor. Annem gitti, zarfı aldı, o bey annemin elini öptü. Geri geldi 
annem, saydı parayı, “Tamam,” dedi. Tekrar İstanbul’a döndükten sonra 
Mithat Bey’le bir yerde gördüm, tanıdım o beyi de. Sanıyorum Castrol’ün 
distribütörlük işi o beyle başladı.



Türk Petrol’cüler apartmanı: Teşvikiye Palas
Türk Petrol’ün ilk yıllarında ilginç bir kararla Türk Petrol ortakları bir 
apartman almayı düşünmüşler. Babam 5 numaralı daireyi aldı. Mithat 
Bey 6 numaralı daireyi aldı (karısını boşamak üzereydi o dönemde), 4 
numaralı daireyi de kız kardeşi için aldı. Sadık Bey 7 numaralı daireyi aldı. 
3 numara Mithat Bey’in kayınpederinin oldu. 2 numara ile 1 numarayı da 
aralarında paylaştılar. 

1940’lı yıllardan itibaren biz burada oturduk. Burası tamamen Türk 
Petrol’cüler apartmanıydı. Mithat Bey boşanıp 4 numaraya taşınınca 
yukarısı kiraya verildi. 

O zaman deri eldiven modaydı, her yerde eldiven takıyorduk. Kadın 
beyaz eldivenlerini takıyor ellerine, benzini koyuyor, benzinin içine 
ellerini sokunca eldivende leke varsa hepsi gidiyor, alıp eldivenlerini 
asıyor. İlginç bir dönemdi.

Bir gün 4 numaranın aşçısı bir konserve kutusu açıyor, çocuklar indi, 
patlama oldu. Gaz patlamasından karşı tarafın ve bizim camlarımız 
kırıldı, hiçbir şey diyemedik ve derhal dedikodu yayıldı, “Bu petrolcüler 
yangın çıkardı,’’ diye.

Türk Petrol amblemi: Şapka
Sanırım, 1946 senesiydi. Bahsettiğim gibi 5. katta oturuyorduk. Yuvarlak 
bir masamız vardı, öğle yemeği yiyorduk. O sırada babam önüme bir 
şapka resmi koydu. Babam resim de yapıyordu. “Bu ne baba?” dedim. 
“Yahu,” dedi, “Türk Petrol!” “Ne demek bu?” diye sordum. “Yahu ‘Hoş 
geldiniz, size hizmet vermekten mutluyuz’ demek. Başka ne olabilir bizim 
lafımız?” dedi. “Ama çok kalabalık...” dedim “Hem el var, hem yazı var.” 

“Evet,” dedi.
“Belki ufak bazı değişiklikler
yapabiliriz ama amblem
böyle bir şey olacak.”

O gün Türk Petrol ambleminin
ortaya çıktığı gündü.
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30 Ocak 1923’te Lozan’da imzalanan “Türk 
ve Rum Ahalinin Mübadelesine Dair Muka-
velename ve Protokol” ile Yunanistan’daki 
Türk ve Türkiye’deki Rum nüfusun karşılıklı 
mübadelesi karara bağlandı. Mübadeleyle 
birlikte yaklaşık 1.500.000 Anadolulu 
Ortodoks-Rum ülkeyi terk ederken, 500.000 
civarında Müslüman-Türk Yunanistan’dan 
Anadolu’ya göç etti. 

Osmanlı ekonomisinde önemli yere sahip 
olan gayrimüslim nüfusun mübadele 
sonucu ülkeyi terk etmesi, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında ekonomi üzerinde son derece 
olumsuz etki yarattı. Cumhuriyet öncesi dö-
nemde ülke nüfusunun %20’sini oluşturan 
gayrimüslimlerin ekonomideki etkinlikleri 
Müslümanlarınkine göre daha fazlaydı. 
Gayrimüslimler, 1912 yılı itibarıyla iç tica-
retle uğraşan 18.063 işletmenin %85’ine ve 
6507 imalathanenin %89’unun mülkiyetine 
sahiptiler. 5264 serbest meslek mensubu-
nun %86’sı da gayrimüslimdi. 

1922, Lozan’a ilk devrede giden Türk Murahhas 
Heyeti. Soldan sağa; Atıf Esenbel, Reşit Saffet 
Atabinen, Yahya Kemal Beyatlı, Zülfü Tigrel,
Ruşen Eşref Ünaydın, Mustafa Şeref Özkan,
Dr. Rıza Nur, Tahir Taner, Cevat Açıkalın,
Tevfik Bıyıklıoğlu, İsmet İnönü, Sabri Artuç,
Seniyettin Başak, Zekai Apaydın, Mehmet Ali Balin, 
Zühtü İnhan, Veli Saltık, Şevket Doğruker,
Hikmet Bayur, Süleyman Saip Kıran, Muhtar Çilli, 
Fuat Ağralı, Celal Hazim Arar, Münir Ertegün, 
Hüseyin Pektaş.

1940’lı yılların sonu - Türk Petrol amblemi.
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Gayrimüslimler ticaretin yanı sıra tarımda 
da önemli rol oynuyorlardı. Özellikle tütün, 
pamuk ve üzüm yetiştiriciliği gibi nitelikli 
ve uzmanlaşmış emek gerektiren alanlarda 
büyük ölçüde gayrimüslimler istihdam edi-
liyordu. Tarım, sanayi ve ticarette sermaye, 
ticari bağlantılar ve işgücü olarak önemli 
rol oynayan gayrimüslimlerin mübadele ile 
ülkeyi terk etmesi sonucunda bu alanda 
önemli bir boşluk ortaya çıktı. Savaşla 
harap olan ekonomi, gayrimüslimlerin 
gidişiyle birlikte bir yara daha aldı. Gelen 
Müslüman Türk göçmenler gidenlere göre 
sayıca daha az oldukları gibi gidenlerin 
ekonomik faaliyetlerini yerine getirecek 
niteliklere de sahip değillerdi. Örneğin, 
bağcılıkta uzmanlaşmış Rumların bıraktık-
ları topraklara Batı Trakya’dan tütüncülükte 
uzmanlaşmış Türkler yerleştirilmişlerdi. 
Mübadele sonuçları itibarıyla Cumhuriyetin 
ilk yıllarında iktisadi durgunluğun diğer 
nedenlerinden biri oldu. Ancak yine de kısa 
zaman içinde mübadele ile gelen Rumeli’nin 
cefakâr insanları Anadolu’nun topraklarını 
işlemede maharetlerini gösterdiler. 

9 ülkeye avantaj sağlayan Lozan 
Ticaret Mukavelenamesi

Lozan Antlaşması’nın Türkiye ekonomisi 
açısından en önemli yönünü ise Türkiye, İn-
giltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, 
Romanya ve Yugoslavya arasında imzala-
nan Ticaret Mukavelenamesi oluşturur. 

Bu Mukavelenameye göre Türkiye 1929 
yılına kadar ithalatta spesifik nitelikli 1 Eylül 
1916 tarihli gümrük tarifesini uygulamayı 
taahhüt etti.

1938 - Türk Petrol Limited Şirketi tasfiye belgesi.
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Savaşın neden olduğu enflasyon ile aşınan 
spesifik gümrük vergilerinin beş ve on 
iki misli artırılmasına karşın, büyük bir 
bölümünü endüstriyel tüketim mallarının 
oluşturduğu yirmi yedi çeşit mal için bu 
artış uygulanamadı. Söz konusu taahhüt 
nedeniyle bu mallarda spesifik gümrük 
vergileri dokuz misli artış ile sınırlandırıldı. 
Böylece ithal edilen mallardan, ülke içinde 
üretilenlerden farklı oranda tüketim vergisi 
alınması engellenmiş oldu. Diğer ülkelerin 
gümrük korumaları ile yerli sanayilerini 
himaye olanağı bulduğu böyle bir dönemde 
Türkiye 1930’lara kadar gümrük gelirlerini 
artırma ve yerli sanayisini yabancı ülke sa-
nayilerinin rekabetinden korumaya yönelik 
politikalar izleyemedi. 

1929 yılına kadar egemen olan bu iktisadi 
rejim, dış ticaret göstergelerine de yansıdı. 
1923 - 1929 yılları arasında Türkiye’nin 
ithalatı, ihracatının üzerinde gerçekleşti. 
Bu dönemde ortalama her yıl 43.500.000 
dolar ithalat, ortalama yılda %26,8 oranında 
fazla gerçekleşmişti. 1923 - 1929 döne-
minde ihracatın ortalama %22,45’i İtalya’ya 
yapılmaktaydı. 

İtalya’yı %12,22 ile ABD, %12,04 ile Al-
manya, %12 ile İngiltere, %11,83 ile Fransa 
izledi. İhracatın %5,33’ü Yunanistan’a, 
%16’sı Suriye’ye yapıldı. Diğer ülkelere ya-
pılan ihracatın toplam ihracat içindeki oranı 
%5’in altındaydı. Aynı dönemde ithalatın 
ortalama %15,88’i İtalya’dan, %14,69’u 
İngiltere’den, %12,14’ü Almanya’dan, 
%11,47’si Fransa’dan, %5,74’ü ABD’den 
ve %5,3’ü Belçika’dan yapılmaktaydı. Diğer 
ülkelerden yapılan ithalatın ortalama miktarı 
%5’in altındaydı.

Beharlar ayrılıyor, Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. kuruluyor
Boğaziçi Rafinerisi’nin kapatılması ile sonuçlanan süreç ortaklardan 
Beharlar’ın şirketten ayrılmasına neden oldu. Yako Behar’ın, şirket 
sermayesinin %45’i olan hisselerini ortaklarına satmasıyla sermayenin 
dağılımı yeniden şekillendi.

Yeni ortaklık yapısının oluşmasından sadece üç ay sonra iş hacminin 
artmasını göz önüne alan ortaklar, limited şirket yapısını tasfiye edip bir 
anonim şirket çatısı altında toplanmaya karar verdiler. 21 Ağustos 1935’te 
kurucular 99 maddeden oluşan şirket ana sözleşmesini imzalayarak 
süreci başlattılar. 24 Ekim 1935’te bakanlar kurulunun iznini alan şirkete 
ait kuruluş belgeleri İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi’nce incelendi 
ve 4 Aralık 1935 tarihli mahkeme kararıyla şirketin kuruluşu onaylandı. 
Şirketin yeni statüsü 2720 numaralı ve 3 Ocak 1936 tarihli Sicilli Ticaret 
gazetesinde yayınlandı. 

Anonim Şirkette, yabancı ortak olarak Petrolül Bucureşti’nin yerine gelen 
Prahova Romen A.Ş.’yi temsilen Colonel Mercalli görev aldı. 

100.000 TL sermaye ile kurulan şirketin ilk yönetim kurulu Mithat Recâi 
Öğdevin, Firuzan Ali Arsan ve Basil Cardomati’den oluşuyordu. 8 Ocak 
1936 tarihli ilk yönetim kurulu toplantısında Mithat Recai Öğdevin 
başkan seçildi. 

Ortaklar   %  TL
Firuzan Ali Arsan  28 56.000
Pol Diaconoff  17 34.000
Mithat Recai Öğdevin   17 34.000
Petrolül Bucureşti  14 28.000
Mehmet Ali Kunt  13 26.000
Basil Cardomati  11 22.000           
Toplam  100 200.000     

19 MAYIS 1935 İTİBARIYLA TÜRK PETROL LİMİTED ŞİRKETİ’NİN
SERMAYE YAPISI
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İhracatın büyük bir bölümünü tarım ürünleri 
oluşturuyordu. Tütün, kuru üzüm, pamuk,
incir, fındık, yün, afyon ve yumurta toplam 
ihracatın 1924’te %70,8’ini, 1925’te 
%64,5’ini, 1926’da %72,2’sini, 1927’de 
%59,8’ini, 1928’de %67,6’sını ve 1929’da 
ise %60,1’ini oluşturdu. İthalatın bileşimin-
de ise endüstriyel ürünler, dokuma, şeker 
gibi temel tüketim malları yer alıyordu. 

Lozan Antlaşması genellikle siyasi veya 
hukuki bir metin olarak ele alınır. Ancak 
Lozan Antlaşması’nın Türkiye ekonomisi 
üzerinde hem 1920’ler ve 1930’larda hem 
de günümüze kadar süren etkileri itibarıyla 
ciddi ekonomik boyutları olan bir antlaşma 
olduğu da bir gerçektir. 

Savaşta daralan tarımsal,
hayvansal varlık

Osmanlı Devleti’nde toplam tarımsal üre-
timin küçük bir kısmı ihraç edilebiliyordu. 
İhracat, tarımsal üretimin ülke gereksinimini 
karşıladıktan sonra kalan %10’una dayalı bir 
hacimdeydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında 
savaş koşullarının tarımsal faaliyetler üze-
rindeki olumsuz etkileri Osmanlı Devleti’nde 
de baş gösterdi.

Bir yıl sonra yüzde 100 Sermaye artışı
Artmakta olan iş hacmi nedeniyle 21 Ekim 1936 tarihli olağanüstü 
toplantıda, Şirket sermayesi 100.000 liradan 200.000 liraya, yönetim 
kurulu üyeliklerinin sayısı da üçten beşe çıkartıldı. İstanbul’dan Mehmed 
Ali Kunt, Bükreş’ten de Colonel Mercalli yönetim kurulunun yeni üyeleri 
oldular. Colonel Mercalli yönetim kurulu ikinci başkanlığını da yaptı. 
Bununla beraber Mercalli ancak bir defa, 19 Mart 1937’de genel kurul 
toplantısında şahsen bulundu. Diğer tüm toplantılarda Mercalli diğer 
ortaklardan biri tarafından temsil edildi.

Kaynak: Köksal-İlkin, 1973, s. 29.

Yıl  İhracat  İthalat
1923  65,2 111,4
1924 122,2 148,9
1925 148,0 185,8
1926 143,4 180,5
1927 121,8 162,6
1928 133,5 171,9
1929 119,4 197,2

1923 - 1929 YILLARI ARASINDA İTHALAT
VE İHRACAT (milyon dolar)

1942 - Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. imza sirküleri.
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Savaş nedeniyle işgücünde ortaya çıkan 
daralma, yoğun emek kullanımına dayalı 
tarımsal faaliyetlerin aksamasında başlıca 
etken oldu. Tarımsal üretimdeki keskin 
düşüş karşısında, tarımda zorunlu ekme 
yükümlülüğüne dahi gidildi. 

Savaş yıllarında tarımdaki üretim teknoloji-
sinin geriliği ve işgücündeki azalmanın yanı 
sıra çift hayvanlarının sayısındaki azalma 
da üretimi geriletti. Savaş yıllarında, savaş 
öncesinde 9.800.000 olan büyükbaş hayvan 
varlığında %41,5 oranında, 35.100.000 
olan küçükbaş hayvan varlığında ise %62,3 
oranında bir azalma gerçekleşti. 

Bu yıllarda başta buğday olmak üzere hubu-
bat üretimi büyük ölçüde düştü. Pamuk ve 
tütün gibi önemli ürünlerin ihracatının savaş 
nedeniyle durmasıyla beraber bu ürünlerin 
üretimi de büyük ölçüde geriledi. 

1858 tarihli Arazi Kanunnamesi, toprakta 
fiilen var olan özel mülkiyetin hukuken de 
tanınmasını olanaklı kıldı. Tımar sistemin-
deki çözülme Osmanlı Devleti’nde tarımda 
mülkiyet ilişkileri üzerinde büyük etki yarat-
tı. Bu sürecin bir sonucu olarak XX. yüzyılın 
başlarında Osmanlı Devleti’nde tarım 
arazilerinin mülkiyetine ilişkin çıkan tablo 
şu şekilde özetlenebilir: 1913 yılı itibarıyla 
tarım arazilerinin %65’i 50.000 toprak ağası 
ve aristokratik unsurun mülkiyetindeydi. 
Geriye kalan tarım arazilerinin %35’ine 
ise orta ve az topraklı köylü ailesi sahipti. 
80.000 kadar da topraksız köylü ailesi vardı.

Cumhuriyetin devraldığı tablo

Cumhuriyetin devraldığı coğrafyada tarım, 
ekonomide ağırlıklı sektörü oluşturmaktay-
dı. GSMH’nin 1907’de %51,9’u, 1912’de 
%47’si ve 1914’te ise %54,1’i tarım kesi-
minden elde ediliyordu.

Yönetim kurulu üyelerine ödemeler çeşitli dönemlerde farklılık gösterdi. 
Başlangıçta yönetim kurulu üyeleri maaşsız ve %10 kâr payından 
feragat ederek çalışıyor, yalnızca celse başına huzur hakkı olarak 10 lira 
alıyorlardı. Bütün üyelere yıl içinde ödenen toplam huzur hakkı 600 
lirayı geçemiyordu. Bu azami rakam 1939’da 800 liraya yükseltildi. Huzur 
hakkı ise 1944’te 30, 1945 ile 1958 arasında 40 lira oldu. 1943, 1944, 1945 
ve 1952 yıllarında İdare Meclisi azasına %10 kâr payı ödendi. 1953’te ise 
%10 kâr payı yerine yalnız 30.000 lira verildi. 1969’da %10’luk kâr payı 
yerine %6,5 uygun görüldü. 1975’te ise yalnızca Mithat Recai Öğdevin’e 
200.000 lira ödendi. 

Şirketin adındaki “Türk” sözcüğü kalıcı hale geliyor
Türk Petrol, daha kolektif şirket statüsünde iken isminin başında 
“Türk” sözcüğünü kullandı. Bir kamu kuruluşu olan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO), Türk Petrol’ün resmi unvanından Türk 
adını çıkartmasını istedi. Ancak 6762 Sayılı Ticaret Kanunu daha önce 
kurulmuş olanlar dahil bütün şirketlerin unvanlarının yeniden izne tabi 
olmasını hükme bağladığı için şirket, unvanını korumak için gerekli 
başvurularda bulundu. Bu gelişme üzerine Türk Petrol’ün 5 Şubat 
1957’deki başvurusu olumlu sonuçlandı ve şirketin resmi unvanı ikinci 
defa içinde “Türk” sözcüğü olduğu halde tanındı. 

1940’lı yıllar - Sadık Bigat ve Mithat Recai Öğdevin.
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Tarımda, üretim ve hayvan varlığı açısından 
1920’li yıllarda Cumhuriyet öncesindeki 
seviye aşılamadı. 1923 - 1930 yılları ara-
sında GSMH içinde en büyük payı ortalama 
%47,4 ile tarım sektörü oluşturdu. Büyüme 
rakamlarda ancak 1930’larda gözlenebildi.

Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım kesiminin 
genel karakteri Osmanlı Devleti zamanın-
dakinden pek farklı değildi. 1927 yılı tarım 
sayımı sonuçları, 1920’lerde Türkiye tarımı-
na ilişkin bilgi vermesi açısından önemlidir. 
1927 itibarıyla nüfusun %67,7’si tarım 
kesiminde yaşamaktaydı. Bir çiftçi ailesine 
düşen ekili arazi miktarı ülke genelinde orta-
lama 24,9 dönümdü. Bu da tarım kesiminde 
küçük ölçekli aile işletmelerinin varlığına 
işaret etmektedir. Çiftçi ailesine düşen ekili 
arazi miktarında bölgeden bölgeye önemli 
değişiklikler de görülmektedir. Yapılan 
sayımlarda yedinci bölge olarak ifade edilen 
Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, 
Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zongul-
dak illerini kapsayan Karadeniz Bölgesi’nde 
çiftçi ailesine düşen ekili arazi ortalaması 
14,9 dönümdü. Dördüncü bölge olarak 
ifade edilen Adana, Antalya, Cebelibereket, 
Gaziantep, Maraş ve Mersin’de ise 40,5 
dönümdü. 

1927 yılı tarım sayımı yalnızca toprağı bulu-
nan çiftçi ailelerini kapsamaktaydı. 1927 yılı 
nüfus sayımında anılan kırsal nüfus ile tarım 
sayımı verileri birlikte değerlendirildiğinde 
ülke genelinde çiftçi ailelerinin %17’sinin 
topraksız olduğu anlaşılır. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında genel olarak çiftçi aileleri küçük 
mülk sahibiydiler. Büyük mülk sahipleri 
olmasına karşın sayıları, topraklarının ge-
nişliği ve toplam içindeki payları belirsizdir. Anonim ortaklarında değişiklik: Diaconoff ’un ayrılışı

Türk Petrol’ün yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde Pol 
Diaconoff ’un şirketin kuruculardan olduğu halde, Mart 1937’den itibaren 
hiçbir genel kurul toplantısında bulunmadığı görülür. Bu durum diğer 
ortaklardan Firuzan Ali Arsan ile Pol Diaconoff arasında Türk Petrol 
dışında cereyan eden ticari ilişkiden kaynaklanmaktadır. Mithat Recai 
Öğdevin bu durumu şöyle anlatır: 

1942 - Ortaköy ve Üsküdar depoları ruhsatları.
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1927 yılı sayımına göre toplam ekili 
arazi 43.637.727 dönümdü. Bu arazinin 
%89,5’inde tahıl, %3,9’unda baklagiller 
ve %6,6’sında endüstriyel bitkiler ekiliydi. 
Tarımsal üretimin oran olarak %54,92’si 
tahıl, %23,57’si baklagillerin üretimine da-
yanırken endüstriyel bitkilerin üretim oranı 
ise %21,49’du. 

1927 yılında tarımda kullanılan traktör, çayır 
makinesi, tırmık, biçer-bağlar, harman ma-
kinesi, tınaz makinesi ve buğdayın içindeki 
kırık ve uzun tanelerin ayrılmasında kulla-
nılan triyörlerin toplam sayısı 15.711’di. 
1920’li yıllar tarımda makineleşme açısın-
dan geri bir dönemdi. Makineleşme bir 
yana, 1927 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 
çiftçi ailesi başına 1,9 çift hayvanı düşmesi 
ülke tarımındaki olanaksızlıkları göstermesi 
açısından yeterlidir. 

Osmanlı’nın aşarına Cumhuriyet
son veriyor

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de tarım 
kesiminde pek çok sorun vardı. Üretimin 
geçimlik düzeyin ötesine pek geçememesi, 
toprak mülkiyetindeki çarpıklıklar, makine-
leşmedeki seviye düşüklüğü, ulaşım yeter-
sizlikleri, kredi sorunu, teknik ve mesleki 
bilgi, deneyim ve emek açığı bu sorunlar 
arasında sıralanabilir. Ancak en önemli 
sorunlardan biri kuşkusuz Aşar Vergisi’ydi. 
Aşar Vergisi, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
köylüden ürettikleri tarım ürünleri için 
alınan %10 oranındaki vergiye verilen addı. 
Aşar gelirlerini açık artırma usulüyle kiraya 
vermeye iltizam, iltizam sahibi olan kişiye 
de mültezim denirdi. 

Aşar Vergisi, çiftçinin çalışma azmi ve 
çabası üzerinde olumsuz etki yapıyordu. 
Çiftçinin mültezime çalışıyor olması üreti-
min verimliliğini düşürüyordu. Aşarın tarh 
ve tahsili hususunda bir dizi sorun vardı.

“…[Pol Diaconoff] kafasındaki ticaret filosunu kurma hayali yüzünden 
diğer ortaklara borçluydu. Faizli borçlar yapıyordu… bana borcunu ve 
faizini ödüyordu ama bana borcu nispeten azdı. Firuzan’a ise çoktu.”

Firuzan Ali Arsan’ın, Pol Diaconoff ’un borcuna karşı Diaconoff ’un ortak 
oldukları Beme gemisindeki hisselerini haczetme girişimini uzun yıllar 
Arsan’ın avukatlığını yapan Jak Mitrani ise şöyle anlatır: 

1950’li yıllar - Türk Petrol broşürü.
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Bu sorunlar tarım kesimine yapılacak 
yatırımları engelliyordu. Aynı zamanda mül-
tezimin kâr tutkusu nihai ürünün fiyatının 
yükselmesine neden oluyordu. Dolayısıyla 
aşarın kaldırılmasıyla mültezimlerin aradan 
çıkartılması, ürün fiyatlarının düşmesi ve 
üretimin artması hedefleniyordu. Aşarın 
kaldırılması ile mültezim ve büyük toprak 
sahiplerinin rejime yönelik potansiyel 
muhalefet güçleri kırılmış olacaktı. Kurtuluş 
savaşının temel toplumsal tabanını oluş-
turan köylünün aşar derdinden kurtulma-
sıyla rejime destek ve inancı pekiştirilmiş 
olacaktı.

Aşar Vergisi’nin kaldırılmasına ilişkin tartış-
malar Cumhuriyetin ilanından önce 1923 kı-
şında İzmir’de toplanan İktisat Kongresi’nde 
gündeme geldi. Kongre’de tarım kesimiyle 
ilgili olarak başta Aşar Vergisi’nin kaldırıl-
ması ve tütün tekeline son verilmesi olmak 
üzere bir dizi konu tartışıldı. Tarım kesimiyle 
ilgili olarak, güvenlik, makineleşme ve 
ulaşım konularıyla ilgili görüşler ve dilekler 
ifade edildi, çeşitli ilkeler benimsendi.

Tarım kesiminde aşarın kaldırılması önemli 
bir gelişmedir. İzmir İktisat Kongresi’nde 
aşarın kaldırılması ile ilgili olarak Çiftçi 
Grubunun İktisadi Esasları arasında aynen 
şu ifade yer alır:

“Türkiye’de yaşayan bütün efrada şamil 
olmak üzere ve bütçede tevâzün temin 
maksadıyla herhangi bir nâm ve hangi bir 
usul ile olursa olsun, mutedil bir vergi ihdas 
edilmesi.”

Aşarın kaldırılması hem Cumhuriyetin 
ilanından önce ve hem Cumhuriyetin ilk 
yıllarında hükûmetlerin programlarında da 
dile getirildi.

“...Beme, Akdeniz’le Karadeniz arasında çalışıyordu. Büyükdere’de 
demirliyken icra memurlarını gemiye götürdüm. Haciz kararını kaptana 
tebliğ için gemiye çıktılar ve işlerini bitirip indiler. Diaconoff elindeki 
kocaman bir megafonla kaptana Rusça bir şeyler bağırdı ve hayret!.. Gemi 
demir almaya başladı. Onu kaçırmıştı ki; Çanakkale’de haciz muamelesini 
tekrarlamak için icra aşırı masraf ve depozito istedi. Vazgeçtik. Gemi 
İskenderiye’de bayrak değiştirerek bir müddet dolaştıktan sonra onu 
Köstence’de yakaladık ve haczettik. Diaconoff kendisi anlaşma teklif etti. 
Firuzan Beme’deki hissesini ona, o da Türk Petrol’deki hissesini Firuzan’a 
verdi.”

Diaconoff ’un ortaklıktan ayrılmasıyla Türk Petrol’ün çok ortaklı yapısı 
yeniden biçimlendi.

1950’li yıllar - Türk Petrol akaryakıt istasyonu.

Ortaklar   %  TL
Firuzan Ali Arsan  45 90.000
Mithat Recai Öğdevin   17 34.000
Prahova  14 28.000
Mehmet Ali Kunt  13 26.000
Basil Cardomati  11 22.000       
Toplam  100 200.000

TÜRK PETROL VE MADENİ YAĞLAR T.A.Ş.’NİN SERMAYE YAPISI (1937)



39

TURCAS

Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu 
hareketinin yürütme organı olan ve 14 
Ağustos - 27 Ekim 1923 tarihleri arasında 
icraatta bulunan beşinci icra vekilleri heye-
tinin programında “Aşar Vergisi’nin tarsı 
cibayetini ıslah etmek ve ziraatin inkışafına 
müsait bir şekle ifrağ eylemek esaslı umde-
lerimizdir.” ifadesi yer aldı. 

22 Kasım 1924 - 3 Mart 1925 tarihleri ara-
sında iş başında bulunan üçüncü Cumhu-
riyet hükûmetinin programında da “Aşarın 
ilgasına doğru atılmış olan hatveleri takip 
ve intaç ekmek ahsı emelimizdir.” ifadesi 
bulunur.

Devletin, çiftçi üzerindeki bu ağır vergiyi 
kaldırma yönünde gösterdiği kararlılığının 
sonucu olarak 23 Şubat 1925’te yayınlanan 
kanunla Aşar Vergisi uygulamasına son 
verildi. Aşarın kaldırılması ile çiftçinin elinde 
pazara götürebileceği bir artık kaldı. Bütünü 
olmasa da köylülerin bir kısmı, geçim-
lik üretim düzeyinden pazar için üretme 
düzeyine ulaşma olanağı buldu. Bu kesim 
doğrudan parasal ekonomi içine girmeye 
başladı. Tarım sektörünün nispi vergi yükü 
1929 krizine kadar azaldı.

Aşarın kaldırılması kuşkusuz tarım kesimi 
üzerinde olumlu etki yapmıştır. Aşarın 
kaldırılması devlet açısından ise gelirlerde 
bir azalmayı ifade eder. Aşarın kaldırılma-
sı, kamu kesiminden tarım kesimine gelir 
transferi olarak da nitelendirilebilir. Aşar 
kaldırılmış ancak yasada ifade edildiği gibi 
aşarı ikame edecek nitelikte bir mali düzen-
lemeye gidilmemiştir. Aşarın kaldırılması ile 
çiftçi üzerindeki ağır ve adaletsiz vergi yükü 
kalkmıştır. Ancak ekonomisinin neredeyse 
tamamı tarıma dayanan bir ülkede yeni 
düzenlemelerin yapılmaması, tarımın ciddi 
biçimde vergilendirilmemesi, kalkınma giri-
şimlerinin yanında olumsuz bir adım oldu. 

Aynı yönetim kurulu karar defteri incelendiğinde, özellikle genel kurul 
toplantılarına katılanların listelerine göz atıldığında, şirketin belli başlı 
hissedarlarının yanı sıra geçici olarak bu toplantılara katılan ve şirketle 
çeşitli şekilde ilişkisi olan kişi ve kurumlar da fark edilir. Örneğin bir 
hissedara borç veren ve aksiyonlardan bazılarını rehin olarak elinde tutan 
Deutsche Bank’ın temsilcisi ve ortak olmadan yönetim kurulu üyesi olan 
kişiler geçici olarak bu toplantılara katılanlar arasında görülmektedir. 
Bir başka örnek de Kerim Zuvin’dir. Zuvin, önce müdür olarak, sonra 
Firuzan Ali Arsan’ın kendisine verdiği aksiyonla “ortak” olarak öldüğü 
tarihe kadar şirkette faaliyet gösterdi. Firuzan Ali Arsan’ın avukatı Jak 
Mitrani 1941’e kadar dört sene, Ferit Önger üç sene, Firuzan Ali Arsan’ın 
kardeşi Isay Simenowsky iki sene, Suavi Kökmen ve Selâmi Çene birer 
sene ve diğerleri geçici olarak toplantılara katıldılar. Bu kişilerden Selami 
Çene, Ticaret Vekaleti ve İaşe Müsteşarlığı’nda şirketin işlerini takip 
ederken Sedat Kantoğlu da Romanya’daki işler için çalışıyordu.

1960’lı yıllar - Betûl Mardin ve Mithat Recai Öğdevin.
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Bu adımla Türkiye’nin 1920’lerde sanayi 
kesimine daha çok fon ayırma olanağı da 
ortadan kalktı. Böylece aşarın kaldırılmasını 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahrını ve 
cefasını çeken Anadolu çiftçisine Cumhuri-
yet idaresinin duyduğu minnet borcunun bir 
karşılığı olarak da nitelendirmek mümkün-
dür.

Atatürk’ün “Milletin Efendisi” olarak adlan-
dırdığı köylüler, aşarın kaldırılması ile hem 
maddi hem de manevi destek bulmuştur. 
1920’ler boyunca aşarın kaldırılmasının yanı 
sıra köylüye yönelik başka düzenlemeler de 
yapılmıştır. Bu düzenlemelerin başında top-
raksız çiftçiyi topraklandırma girişimi gelir. 
1923 - 1934 yılları arasında göçmenlere ve 
topraksız çiftçiye toplam 6.787.234 dönüm 
arazi dağıtılmıştır.

Osmanlı’nın son sanayi sayımlarının 
çizdiği resim

Cumhuriyetin devraldığı coğrafyada ülkenin 
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde sanayi 
yoktu. Dönem itibarıyla mevcut endüstriyel 
yapıyı daha gerçekçi değerlendirmek için 
Osmanlı Devleti’nin son döneminde 1913 ve 
1915 sanayi sayımları sonuçlarına bakmak-
ta yarar vardır. 

1913 ve 1915 sanayi sayımlarına göre 
Osmanlı’da sanayinin üretim alanlarına göre 
bileşimi gıda, toprak, deri, ağaç, dokuma, 
kırtasiye, kimya ve madeni eşya üretiminden 
ibaretti. Bu sınıflandırmadan Osmanlı’da sa-
nayinin dayanaksız tüketim malları üretimi-
ne yönelik olduğu; ara, yatırım ve dayanaklı 
tüketim malları üretiminde önemli bir varlık 
göstermediği anlaşılmaktadır. Mevcut 
üretimin, tüketimi karşılama oranındaki 
düşüklük de Osmanlı’da sanayinin hacmini 
yansıtması açısından bilgi vericidir.

Türk Petrol Bozüyük’te
1938’de babam bakkaliye dükkânında tenekeyle ilk benzin ve gazyağı 
satışını yaptı. Babam o zamanki şartlarda, yaklaşık ayda bir sefer trenle 
İstanbul’a gidiyor, buradan şeker, yağ, pirinç, incir gibi ürünler alıyor, 
ayrıca Türk Petrol’den elli teneke gazyağı ve elli teneke benzini de 
alıp Haydarpaşa’ya götürüyorlardı. Bunlar Haydarpaşa’da vagonlara 
yükleniyor, TCDD vasıtasıyla Bozüyük’e geliyordu. Oradan da bizim 
bakkaliye dükkânına geliyor ve dağıtılıyordu. İlk günlerde, üzeri orak-
çekiçli tenekelerdi bunlar; Rusya’dan ithal geliyorlardı. Hatta Bozüyük’te 
vatandaşlar boşaldıktan sonra kömür tenekesi olarak kullandığı için, 

En eski bayilerden Bozöyük Gürcan Petrol’ün sahibi Celal Gürcan.

Celal Gürcan

1938 yılında bayiliğe başlayan 
Ali Rıza Gürcan’ın oğlu.

SÖYLEŞİ
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Örneğin 1915 yılı itibarıyla ülkede tüketilen 
unun ancak %59,4’ü, tuğlanın %32,1’i, 
yünlü dokumanın %41,3’ü ve pamuklu do-
kumanın %9,5’i ülke içinde üretilmekteydi.

1913 yılı sanayi sayımına göre ülkede en az 
10 işçi çalıştıran toplam 564 sanayi işletme-
si bulunmaktaydı. Bu işletmelerde toplam 
348.000 kişi istihdam edilmekteydi. Bu 
işletmeler arasında en az 100 kişi çalıştıran 
53 işletme vardı. 564 işletmenin 316’sı yani 
yarısından fazlası ülkenin batı bölümünde 
bulunmaktaydı. Osmanlı sanayisinde gıda, 
dokuma ve deri imalatı başı çekmekteydi. 
1913 sanayi sayımına göre endüstriyel 
üretimin toplam değerinin %73’ü, 1915’te 
ise %73,7’si gıda ve dokuma imalatından 
oluşmaktaydı. 

1921 yılında Ankara Hükûmeti’nin denetimi 
dışında bulunan ve ülke sanayisinin önemli 
bir bölümünün yoğunlaşmış bulunduğu 
İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana illerini kap-
samına almayan bir bölgede sanayi sayımı 
yapıldı. Bu sayıma göre saptanan 33.058 
sanayi işletmesinin 20.057’si dokuma ile 
ilgiliydi.

Atatürk, kurulmasında büyük rol oynadığı ve kendi
adı ile anılan Ankara’daki çiftlikte traktör üzerinde.

50’li yıllarda bunlarla ilgili bir sorun yaşadık; “Rıza Bey bile orak-çekiçli 
tenekeler dağıtıyor dediler.”

1942 - 1943 yıllarında Bozüyük’te çarşı içindeki ilk istasyonumuz kuruldu. 
İki tane sayaç vardı, onları çok iyi hatırlarım. 1958 - 1959’da da aynı şekilde 
devam ediyorduk. İki tane yeraltı tankımız vardı; tanklar küçüktü, herhalde 
ikişer tonluktu. Akaryakıt da yine vagonlarla Derince’ den veya Yarımca’dan 
Bozüyük’e gelir, rampa tabir edilen yerde iki tane vagon ayrılır, onlar kollu 
pompalarla galvanizli fıçılara boşaltılır, bu fıçılar at arabalarıyla belediye 
gazhane deposuna istiflenir, sonradan bir at arabasına konup bizim 
istasyona gelir ve yeraltı tanklarına boşaltılırdı. Ben beş-altı yaşındaydım, 
çok iyi hatırlıyorum, çünkü tek oyunum, eğlencem buydu, başka oyunum 
yoktu. Hani Ömer Seyfettin “Ben Gönen’de doğdum” der kitabına 
başlarken, ben de bir benzin istasyonu binasının üst katında doğdum. 
Bir de bu sayaçlar, daha doğrusu pompalar, elektrik devamlı kesildiği 
için kolla çalıştırılırdı. O kolu çevirmek çok zor bir şeydir; kuvvet ister. 
Ben de hep beklerdim güçleneyim, kuvvetleneyim, büyüyeyim ve ben 
de pompacı Salih Abi gibi olup kolu çalıştırayım diye. Sonra Mudanya 
dolum tesisleri sayesinde 1960’larda daha keyifli zamanlar geldi. Artık 
dolum tesisinden istasyona taşınıyordu ürünler tankerlerle. Bir tane 
lacivert renkli Mercedes marka tankerimiz vardı; hafızamda bugünkü 
gibi durur. İnsan ekmeğini kazanırken attığı her adımda, her gelişmede, 
her ilerlemede ayrı bir haz, gurur, heyecan yaşıyor ve bunlar zihnimize 
derin izlerle nakşediliyor.

1938 yılında bayiliğe başlayan Gürcan Petrol’ün kurucusu Ali Rıza Gürcan
ve oğlu Celal Gürcan.
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Sanayi kesiminde istihdam edilen toplam 
76.216 kişinin %46,34’ünü kapsayan 
35.316 kişi de dokumada istihdam
ediliyordu. 

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin batısın-
daki birkaç kentte yoğunlaşan sınırlı sayı-
daki sanayi işletmesi dışında 1921 yılında 
sanayi sayımına konu olan işletmeler de 
vardı. Bu sayımlardan, ortalama 2,3 kişinin 
istihdam edildiği anlaşılan 30.000 üze-
rindeki küçük işletmenin sanayi işletmesi 
niteliğine sahip olmadığı, bunların birer aile 
işletmesi olduğu anlaşılmaktadır.

1913, 1915 ve 1921 yılı sanayi sayımları 
Cumhuriyetin devraldığı coğrafyada temel 
sanayinin kurulmadığını ortaya koyar. 
Osmanlı sanayisinde ara mallar üretilmezdi. 
Yalnızca yakın pazar için üretim yapılırdı. 
Gıda ve dokuma sanayisindeki başarı da 
sınırlıydı. Osmanlı’da sanayi tarım ve ma-
dencilik ile de bütünleşmemişti.

Sanayinin Cumhuriyet öncesi ülke ekono-
misindeki payının küçüklüğünü 1907’de 
%10,1, 1913’te %11,5 ve 1914’te %10,1 
olan GSMH içindeki oranı da göstermekte-
dir.
 
1920’li yıllarda sanayinin genel karakteri-
ni yansıtan önemli bir sayım da 1927’de 
gerçekleştirildi. Buna göre ülkede 65.245 
endüstriyel işletme bulunuyordu. Bunların 
%43,59’u tarım ürünlerini işlemeyle ilgiliydi. 
%23,83’ü dokuma, %22,61’i maden sanayi 
işleme ve makine tamiratı ile ilgili işletme-
lerdi. Sanayi kesiminde istihdam edilen 
256.855 kişinin büyük bölümünü 110.480 
kişi ile tarım ürünlerini işleyenler oluşturu-
yordu. Sayıma konu olan sanayi işletmele-
rinin %35,74’ünde birer kişi çalışmaktaydı. 

Castrol yetkilileri, camiası içinde en yüksek ciro artış nispetini gösteren kuruluşa verdiği
Gümüş Cerikan Ödülü’nü Türk Petrol adına Mithat Recai Öğdevin’e veriyor.

Prahova’nın ortaklıktan ayrılışı
Prahova Şirketi en son Mart 1945 genel kurul toplantısında 140 aksiyonla 
Mehmed Ali Kunt tarafından temsil edildi. İkinci Dünya Savaşı’nın 
sonunda Türkiye - Romanya ilişkileri kesildiği için Prahova Şirketi’nden 
bir süre haber alınamadı. 1945 sonu 1946 başında Şirket’e İtalyan 
Şirketi AGİP’ten (Azienda Generale Italiana Petroli) elinde Prahova’nın 
aksiyonlarıyla vekâleti bulunan biri geldi. Gelen kişi 140 aksiyonu pahalı 
bir bedelle şirkete devrederek Prahova Şirketi’nin Türk Petrol ile bütün 
bağını kopardı. 

Cardomati’nin tasfiye memurluğu ve ortaklıktan ayrılışı
Yunan tabiiyetinde bulunan Cardomati 1939’da bir kambiyo suçu 
yüzünden üç ay hapis cezası almasına karşın bu süreyi hastanede 
geçirmişti. Cardomati, hapis cezasının yanı sıra sınır dışı edilme 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında bir daha dönmemek üzere Atina’ya 
gitti. Ancak gitmeden önce, 14 Mart 1939’da noterden bir vekâletname 
veren Cardomati, Mithat Recai Öğdevin ile ortak oldukları Türk Petrol 
Ltd.’deki tasfiye memurluğu görevini Mithat Recai Öğdevin’e devretti. 
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İki ve üç kişinin çalıştığı işletmelerin genele 
oranı %35,76’ydı. Yüz ve daha çok sayıda 
işçi çalıştıran 155 müessese belirlenmiş ve 
genele oranı %0,24’tü. 

Cumhuriyetin ilk yıl
sanayi rakamları

1927 sayımına göre endüstriyel üretimin 
toplam değeri 432.740.000 Türk Lirası’ydı. 
Bunun %65,08’i tarım ürünleri işleme, 
%17,65’i dokuma sanayisinde oluşturul-
muştu. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayinin nicel 
durumu kadar niteliksel durumu da sonraki 
yıllarda sanayi alanında kat edilen mesafe-
leri mukayese etmek için bilinmesi gereken 
bir konudur. Buna göre 1927’de 65.245 
sanayi işletmesinde toplam 4.850 motor 
vardı. Bunların ancak %53,51’inde elektrik 
enerjisinden yararlanılmaktaydı. Sanayinin 
Cumhuriyet öncesindeki görünümünü daha 
aşamadığı anlaşılan 1923 - 1930 dönemin-
de GSMH içindeki payı ortalama %8,8’di. 

1920’lerde endüstriyel üretimin yurt içi 
tüketimi karşılayamadığı, aynı dönemdeki 
ithalatın bileşiminden anlaşılmaktadır. 
Dokuma ve gıda ürünlerinin 1923 - 1928 
arasında toplam ithalat içinde payı azalmak-
la birlikte 1923’te %74, 1925’te %67, 1927 
ve 1928’de ise %52 gibi bir orandaydı. Te-
mel endüstriyel üretimdeki yetersizliği ifade 
eden bu rakamlar Cumhuriyetin ilk yıllarında 
sanayinin mevcut kapasitesini yansıtmakta-
dır. Bu hazin tablo karşısında Cumhuriyeti 
kuranlar kayıtsız kalmadılar. Bu bağlamda 
1920’ler boyunca, yani 1930’larda egemen 
olan devletçi sanayi politikalarına değin, 
Türkiye’de sanayi adına iki önemli girişim 
oldu.

1960’lı yıllar - Türk Petrol broşürü.

1959 - Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş.’nin aldığı ödül yazısı ve
Castrol’ün Londra’daki merkez binası.
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Bunlardan ilki 1925’te Şeker Sanayisi’nin 
temellerinin atılmasıydı. Diğeri ise 1927 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’ydu. 

Mucize yaratan Cumhuriyet
girişimcisi: Nuri Şeker

Türkiye’de çağdaş Şeker Sanayisi’nin ku-
rucusu 1850’lerde Uşak’ın Kalfa Köyü’nde 
doğan Nuri Şeker’dir. Nuri Şeker, çok genç 
yaşlardan itibaren Uşak ve çevresinde 
şekerin hammaddesi olan pancar tarımına 
ilişkin deneme ve araştırma çalışmalarında 
bulunmuştur.

Nuri Şeker, mektup zarfı içinde Avrupa’dan 
getirttiği pancar tohumlarını ekerek pancar 
üretmiş ve ürettiği pancarı rendeleyerek 
şerbet elde etmişti. Böylece çevresini 
pancardan şeker elde edilebileceği yönünde 
ikna etmişti. Bu yönde yol alan Nuri Şeker, 
1923’te 600.000 TL sermaye ile Uşak’ta bir 
şeker fabrikası kurmak ve işletmek amacıyla 
Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş.’nin kuruluşuna 
ön ayak oldu. 6 Kasım 1925’te fabrikanın 
temeli atıldı. Daha fabrika işletmeye açıl-
madan, 14 Nisan 1925’te kurulacak şeker 
fabrikalarına bazı muafiyetler ve ayrıcalıklar 
tanıyan 601 sayılı kanun yürürlüğe girdi.

Uşak Şeker Fabrikası.

1960’lı yıllar - Türk Petrol akaryakıt istasyonu.
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Uşak’ta bir şeker fabrikası kurma işine 
girişen Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş., bu giri-
şimi tek başına gerçekleştirmekte yetersiz 
kaldı. 1925’te kurulan Türkiye Sanayi ve 
Maadin Bankası şirket sermayesine %30 
oranında katıldı. Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankası’nın destek ve yardımları ile inşaatı 
tamamlanan Uşak Şeker Fabrikası 17 Aralık 
1926’da işletmeye açıldı. 

Uşak Şeker Fabrikası’nın yanı sıra, 1925 Ka-
sımında temeli atılan Alpullu Şeker Fabrikası 
1926 Kasımında işletmeye açıldı. Türkiye’de 
şeker sanayisinin kurulması yönündeki bu 
ilk adımları 1930’larda devletçi sanayi poli-
tikaları kapsamında kurulan yeni fabrikalar 
izledi. 1933’te Eskişehir Şeker Fabrikası, 
1934’te Turhal Şeker Fabrikası işletmeye 
açıldı. 1935’te toplam dört şeker fabrikası 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. çatısı altında 
birleştirildi.
 
Osmanlı’nınkinden 14 yıl sonra
Cumhuriyetin Teşvik-i
Sanayi Kanunu

1920’lerde sanayi alanında şeker fabrikala-
rının yanı sıra gerçekleşen bir diğer önemli 
girişim 1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu’dur. 
Aslında Türkiye’de sanayinin teşviki Cumhu-
riyetten önceye, İkinci Meşrutiyet dönemine 
kadar uzanmaktadır. Sanayileşme adına 
önemli adımların atıldığı bu dönemlerde 
1909’da çıkarılan Tatil-i Eşgal Kanunu ile 
grev ve sendikal haklar kısıtlandı. 1913’te 
çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile özellikle 
yerli girişimcilere sanayi yatırımları için 
bir takım teşvikler sağlandı. Ancak Birinci 
Dünya Savaşı’nın yenilgi ile sona ermesinin 
ardından ülkenin işgali ve kurtuluş müca-
delesinin sürdürüldüğü koşullarda ne yeni 
sanayi kurulabildi ne de mevcut sanayi 
gelişti. Hatta savaş, mevcut sanayi üzerinde 
yıkıcı etki yaptı. 
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1923 İzmir İktisat Kongresi’nde sanayi ile il-
gili olarak benimsenen ilkeler arasında 1913 
tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yeniden 
düzenlenerek uygulanması da bulunur. 

Bu bağlamda 28 Mayıs 1927’de TBMM’de 
1055 sayılı Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul 
edildi. 

1942’ye kadar yürürlükte kalan Teşvik-i 
Sanayi Kanunu ile bir dizi teşvik hayata 
geçti. Bu doğrultuda endüstriyel girişimlere 
10 hektara kadar bedelsiz arazi verilmesi, 
haberleşme altyapısı inşasında kolaylıklar 
tanınması, endüstriyel işletmelere geniş öl-
çekli vergi muafiyetleri sunulması, endüst-
riyel işletmelerin inşası için gerekli malze-
meyle üretimde kullanılacak makine ve araç 
gerecin demir ve denizyollarıyla naklinde 
%30 indirim yapılması benimsendi.

Teşvik-i Sanayi Kanunu.

Mithat Recai Öğdevin, Cardomati’nin 1954’te vefatından sonra yerine 
Adnan Kunt’un atanmasını istediyse de mahkeme bu göreve Arsan’ı 
atadı. Cardomati’nin ortaklık ilişkilerini yürüten İstanbul’daki eczacı 
kardeşi aksiyonları diğer ortaklara satınca Cardomati’nin şirketle tüm 
ilişkisi kesilmiş oldu. Cardomati’nin şirket payının alınmasıyla birlikte 
şirketin sahipleri, kurucu olarak Firuzan Ali Arsan, Mehmed Ali Kunt, 
Mithat Recai Öğdevin ve Kerim Zuvin’den ibaret oldu. 

1960’lı yıllar - Türk Petrol akaryakıt istasyonu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Recai Öğdevin’in kartviziti.
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Bunlara ilave olarak bazı tekel maddelerinin 
endüstriyel işletmelere indirimli satılması ve 
kamu kesiminin yurt içinde üretilen endüst-
riyel malları dışarıdakilerden %10 oranında 
pahalı da olsa almak zorunda olması ilkeleri 
de benimsendi.

Teşvik-i Sanayi girişimi destekliyor

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun özel girişim 
üzerindeki olumlu etkisi inkâr edilemez. 
1927 - 1932 yılları arasında bu kanundan 
yararlanan şirketlerin sayısının 342’den 
1473’e çıkması ve sanayi işçilerinin sayısı-
nın 17.000’den 62.000 yükselmesi bunun 
göstergesidir. Ancak özel girişim, ülkenin 
kıt olanakları ile sağlanan bu teşviklere 
rağmen sanayi alanında umulan ve ihtiyaç 
duyulan yatırımları gerçekleştiremedi. 
1920’lerdeki bu durum 1930’larda devlet 
eliyle sanayileşme sürecinin başlamasında 
etkili oldu. Bir başka değişle, 1920’lerde 
sanayi alanında özel girişimin başarısızlığı, 
1930’larda devlet eli ile sanayileşme süreci-
nin başlamasındaki etmenlerden biri olarak 
sayılabilir.

Özellikle 1929’a kadar Lozan Antlaşması 
gereğince gümrüklerde himaye usulünün 
uygulanamaması ve gümrük duvarları ile 
dış alımın engellenememesi nedeniyle yerli 
sanayi korunamamış ve gelişimi durmuştu. 
Özel girişimin bilgi, sermaye ve teknoloji 
alanındaki donanımının ve birikiminin 
yetersizliği Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun 
getirdikleri ile de aşılamadı. 1920’lerde 
özel sektörün öncülüğünde sanayileşmenin 
mümkün olamayacağının anlaşılması üze-
rine, 1930’larda uygun iç ve dış koşulların 
sağlanmasıyla devletçi sanayi politikaları 
Türkiye’nin gündemine alternatifsiz olarak 
geldi.

1960’larda Türk Petrol 
Türk Petrol’ün Üsküdar deposunda 11 Temmuz 1960’ta depo memuru 
olarak çalışmaya başladım. O zamanlar depo sorumluları olarak Turan 
Bey ve Kerim Zuvin’in kayınpederi Mösyö Nico vardı. Kerim Zuvin 
çok çalışkan bir adamdı, işkolikti. Bu çalışmasından dolayı ona %5 
hisse vermişlerdi. Firuzan Ali Arsan çok bambaşka bir insandı. Ben 
kısa süre çalıştım kendisiyle, İsviçre’den Üsküdar’a yazlığa gelirdi. Depo 
bahçesinde evi vardı. Oturur balkonda düdük çalardı; bildiğimiz polis 
düdüğü. Ardından “Kim var orada?” diye seslenirdi.

“Ben varım beyefendi.”
“Gel buraya çabuk! Turan Bey orada mı?” 
“İçeride efendim.” 
“Onu da çağırın gelin buraya. Ben burada bu işi istemiyor!” Türkçesi 
bozuktu doğal olarak.

Varan motoru da motorin basıyordu rıhtımda. Motor sesinden rahatsız 
olup şöyle derdi: “Ben bu patırtı istemiyor burada, katiyen istemiyor 
burada!”

Muhittin Bey çok babacan bir adamdı. Muhittin Bey ile Mithat Bey 
arasında şöyle komik bir konuşmanın geçtiği anlatılırdı:

“Mithat, yahu çocuklar yine sıkışmış; paraya ihtiyaçları var...” 
“E, ne yapalım varsa?” 
“Bir şeyler verelim...”
“Yahu sen çok yüz veriyorsun Muhittin!”

Mustafa Topaloğlu  

Türk Petrol Eski Çalışanı

SÖYLEŞİ



En son Muhittin Bey maaş bordrolarının üzerine bir yazı koyuyor, “Artık 
hayat şartları çok zorluyor, bu son,” diye çalışanlara bir ikramiye çıkarıyor. 
Mithat Bey’e “Siz vermiyorsanız benim paramdan, benim hissemden 
verin,” diyor. 

Mithat Bey, cebinden çıkardığı ufacık pusulalarla gelir; bize, Muhasebe 
Müdürü’ne sorular sorardı. Müşteriler, bayiler, satışlar ve benzeri 
konularda bilgiler alır, bununla bilanço çıkarırdı. Müthiş bir adamdı. 
Adeta koridor titrerdi o yürürken.

1960’ta Üsküdar deposunda mesai sabah 7.30’da başlar, akşam 17.00’de 
paydos edilirdi. Ortaköy’den 07.10’da vapur vardı. Eskiden işçi vapuru 
vardı, talebe vapuru vardı, bir de normal seferleri yapan vapurlar vardı. 
Bizimki aşağı yukarı işçi vapuruna tekabül ederdi. 

İşimiz çok yoğundu. Türk Petrol çok hızlı büyüyen bir şirketti. Üsküdar, 
Türk Petrol’ün ana madeni yağ deposuydu. Bütün yağlar, oraya boşaltılırdı. 
Yağlar Avrupa’dan, Belçika İngiltere gibi ülkelerden gelirdi. Ardından 
gemilerden boşaltılıp Üsküdar’a getirilirdi. Sonradan dolum işine de 
başladık. Kartal Teneke Fabrikası’na, fıçılardan boş teneke yaptırılırdı. 
Sonra bilahare kutularda doluma başlandı. Daha sonra kutuda mallar da 
İngiltere’den gelmemeye veya alınmamaya başladı ve o kutular da burada 
dolmaya başladı. 
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Özel girişimin 1920’lerde sağlanan teşvik-
lere karşın sanayi alanında varlık göstere-
memesine rağmen daha sonraki yıllarda 
çeşitli teşviklerle sanayiye girmesi ve 
yatırım yapmasına yönelik çabalar olumlu 
sonuçlar verdi. 

Bütün bunların yanında Türkiye’nin iktisadi 
kalkınma sürecinde özel girişime duyduğu 
güveni yansıtması açısında 1927 Teşvik-i 
Sanayi Kanunu ayrı bir öneme sahiptir.

Cumhuriyet döneminin ilk sanayi
kuruluşlarından Kartal’da faaliyet gösteren
Yunus Çimento Fabrikası.

SÖYLEŞİ MUSTAFA TOPALOĞLU

Kaynak: Tökin, 1946, s. 43

TEŞVİK-İ SANAYİ KANUNU’NDAN
YARARLANAN İŞLETME SAYISI

1932 1.473
1933 1.397
1934 1.310
1935 1.161
1936 1.101
1937 1.116
1938 1.103
1939 1.114

Yıl İşletme Sayısı

Anadolu’da bir
Türk Petrol
istasyonu.



Doğan Bolak  

Türkpetrol Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi

SÖYLEŞİ
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Önce savaş, sonra kriz vurdu

Birinci Dünya Savaşı, dünyanın siyasi 
coğrafyasında büyük ve önemli değişliklere 
yol açtı. Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu ve Alman İm-
paratorluğu tarihe karıştı. Savaş sırasında 
Çarlık Rusya’sı da tarihe karıştı. İktidarı ele 
geçiren Bolşevikler Ekim Devrimini yaptı. 
SSCB kuruldu. 

Savaşın ardından özellikle gelişmiş ülkeler-
de yeni teknolojilerin kullanımıyla sanayide 
üretim ve verimlilik artışına tanık olundu. 
Ancak gelişmiş ülkelerde gelir dağılımındaki 
bozukluk tüketim malları talebinde yeter-
sizliğe yol açtı. Bilhassa tarım ürünlerinin 
fiyatlarında düşüş yaşandı. Tarımdan gelir 
elde eden kesimlerin bu durumdan olumsuz 
etkilenmesi iç talepte daralmayı daha da 
artırdı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri 
başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerde eko-
nomik durgunluk ve daralma baş gösterdi. 
Bu süreç 1929’da ekonomik kriz olarak bir 
patlamaya dönüştü.

Marmara Petrol
Marmara Petrol’ün kuruluşunun detaylarını Mithat Bey’in sakladığı 
evrakların arasında bulduğumu hatırlıyorum. 1961 doğumluyum. O 
yıl, Mobil, Shell, BP ve Marmara Petrol arasında, Mersin’deki ATAŞ 
rafinerisinin işletilmesi ve kapasitesinin kullanılmasıyla ilgili petrol 
şirketlerinin yöneticileri tarafından 1961 anlaşmaları olarak adlandırılan 
o meşhur anlaşmalar yapılmış. Marmara Petrol, bu amaçla tahminen 
belirttiğim tarihten üç-dört sene evvel kurulmuş. Kurucular arasında 
Kazım Taşkent  Bey de varmış. 

Bir keresinde Mithat Bey’e, “Niye Kazım Bey var?” diye sormuştum. 
Kazım Bey o zaman Yapı Kredi Bankası’nın başındaydı. Mithat Bey, “O 
bizim dostumuz,” diye cevap vermişti. Mithat Bey, onun “Ben de ortak 
olayım, sonra bu ham petrol rafinasyon işinin büyütülmesi için ciddi 
krediler gerekecek,” dediğini söyledi. ATAŞ rafinerisini büyütmek, ATAŞ 
rafinerisine yatırım yapmak o yıllarda herhangi bir Türk grubunun kendi 
başına yapabileceği bir iş değildi. Bugün ATAŞ rafinerisini o basit haliyle 
yeniden yapmak isteseniz takriben 1,5 milyar dolara falan mal olur. 

Kazım Taşkent Bey rafineri işi ile alakası olmayan bir işimize daha 
ortakmış. Belki hatırlayacaksınız; 90’lı yıllarda Turtel markalı tatil köyleri 
vardı. Ondan önce de dünyada BP’nin yaptığı gibi mocamplar, yani 
benzin istasyonlarının yanında tatilcilerin kalabileceği, çadır kurabileceği 
veya karavanını park edebileceği turistik mekânlar yapmak için “Turtel 
Turistik” adında bir şirket kuruldu, orada da ortaktı Kazım Bey. 

Geçmişi Cumhuriyetten önceye uzanan ve
Çukurova’daki sanayileşmenin sembollerinden
olan Adana Milli Mensucat Fabrikası.



Marmara Petrol’ün ayrı bir şirket olmasının sebebi şudur: Uzun yıllar belki 
hâlâ öyle, Türkiye’ye ham petrol ithal etme hakkı gümrük mevzuatında 
belli şirketlere tahsis edilmişti ve bunu yapmak için de şirketin rafineri 
ruhsatı ve çalışan rafineri belgesine sahip olması gerekiyordu. Bu 
rafineri belgesini o zamanlar Petrol İşleri Genel Müdürlüğü veriyordu; 
şimdi EPDK veriyor olmalı. Rafineri belgesine sahipseniz o yılki ithalat-
ihracat, gümrük tarife pozisyonlarıyla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan 
“Gümrük Rejimi”nde adınız belirtilirdi. Hatırlarım, bu şekilde belirlenen 
rafineri şirketleri yalnızca ham petrol ithal etmek; transit sahada yani 
gümrüksüz sahada ham petrolü işlemek ve Türkiye’de tüketime yani 
akaryakıt dağıtım şirketlerine satarken üzerine akaryakıt tüketim vergisi 
ve akaryakıt üzerindeki diğer vergileri ödemekle mükellef şirketlerdi. 
Devlet, o şirketlerin yalnızca bu işi yapmasını, başka hiçbir faaliyette 
bulunmamasını isterdi. O zaman sayıları beş adetten fazlaydı; TÜPRAŞ 
tek şirket değildi, İPRAŞ vardı, Aliağa’nın adını bile hatırlamıyorum, 
İzmir Rafinerisi. ATAŞ’ın da dört ortağı vardı ve bu dört ortağın yani 
BP’nin, Mobil’in, Shell’in Türkiye’deki ana şirketlerinin dışında direkt 
petrol rafinasyonuyla uğraşan şirketleri vardı. Marmara Petrol de 
onlardan biriydi.

1985’te eğitimimi tamamlayıp Türkiye’ye döndüm, beni adeta zorla 
şirkette finansman ve muhasebe ekiplerinin başına oturttular. Bu işi 
uzun yıllardır yapan Fazıl Olgun Bey rahmetli olmuştu. Bir yandan işi 
öğrenmeye çalışıyor, diğer yandan şirketin muhasebe altyapısını satın 
almış olduğum bilgisayarlara taşımaya gayret ediyordum. Yaptığım 
en ilginç işlerden biri de ham petrol akreditifleri açmaktı. 1985’te 
ülkede artık bir miktar döviz vardı. Döviz darlığı yılları geride kalmaya 
başlamıştı. Yine de, Türkiye’de tek seferde bugünün parasıyla 100 milyon 
dolar değerinde akreditif açmak epey zorlu bir çalışma gerektiriyordu. Bu 
tip işlemlerde bankalar birbirlerinin üzerinden atlayarak teklif vermeye 
çalışıyor; bazı küçük bankalar bunu tek başına yapamıyor ve birden 
fazla banka bir araya geliyordu. Zira, o zamanlar Türk bankalarının 
yurt dışı limiti böyle büyük akreditifleri taşımaya müsait değildi. Koca 
koca bankalarla, “Bu ham petrol akreditifini sana verelim, bize başka 
şu işi yap,” diye az pazarlık etmedim. Marmara Petrol bankalarca böyle 
bilinirdi. Çünkü süreç şu şekilde işlerdi: Ham petrolü otuz gün vadeli 
alırdınız; petrol ATAŞ’a iner, beş ila yedi gün işlemden geçirilirdi. Sonraki 
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Dünya iktisat tarihine “1929 Bunalımı” ola-
rak geçen gelişme, yine tarihe “Kara Cuma” 
diye geçen 24 Ekim 1929’da New York 
Borsası “Wall Street”te işlem gören değerli 
kâğıtların hızla değer kaybetmesi ile doruğa 
çıktı. İflaslar, kapanan işyerleri ve işsizlik 
XX. yüzyılda kapitalist sistemi uygulayan 
ülkelerin karşılaştığı ilk büyük kriz olarak 
boy gösterdi. 

Wall Street’te yaşanan ekonomik deprem 
kısa zaman içinde Atlas Okyanusu’nun 
doğusuna Avrupa’ya da sıçradı. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi Avrupa’da 
da para ve sermaye piyasalarında yaşanan 
düşüşlere bağlı olarak üretim de geriledi. 
Bu süreçte işsizlik büyük oranlarda arttı. 
Uluslararası ticaret hacminde gerilemeler 
yaşandı. 

1929 Krizi, iktisat biliminin o gün için 
geçerli ve güvenilir olan temel ilkelerini 
temelinden sarstı ve birçok ülke kendi özel 
koşulları doğrultusunda önlemlere baş-
vurmak zorunda kaldı. Bu önlemler içinde 
planlama öne çıktı.

Kriz Türkiye’yi korumacı,
devletçi iktisada yöneltiyor

Türkiye de kısa süre içinde krizin etkilerine 
maruz kaldı. Zaten, 1927 - 1928 yılları ku-
raklık sebebiyle tarımsal üretimde gerileme-
nin yaşandığı bir dönemdi.

1927-1935 yılları arasında faaliyet gösteren ve 
hükûmete iktisadi konularda tavsiye niteliğinde
katkı sağlayan Ali İktisat Meclisi toplantı halinde.

SÖYLEŞİ DOĞAN BOLAK
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Bir yandan tarımsal üretim düşerken diğer 
taraftan tarımsal ürün fiyatları sanayi 
ürünleri fiyatlarından daha hızlı düştü. Bu 
gelişmeler, ekonomisinde tarımsal ürün 
ihracatının önemli yer işgal ettiği ve sanayisi 
iç gereksinimi dahi karşılayacak durumda 
bulunmayan Türkiye’nin ödemeler dengesi 
üzerinde olumsuz etkiler yaptı. 

Türkiye’de devlet, 1929 Krizinin neden oldu-
ğu ortamda 1930’lu yıllar boyunca sürdürü-
len korumacı ve devletçi iktisat politikalarını 
uygulamaya yöneldi. Devlet bu süreçte dış 
ticaret ve kambiyo denetimi, iç ticaret ve 
piyasalar üzerinde müdahale ve denetimde 
bulunmaya girişti.

Cumhuriyetin daha ilk yıllarından itibaren elektrik
tüketiminin kalkınma ile ilişkisi bilindiği için ülkenin
elektrikifasyonu daha bu yıllarda üzerinde durulan
bir konudur. Cumhuriyetin 10. yıldönümü anısına
hazırlanan bu broşürde de bu husus ele alınmaktadır.

beş-on günde ise satış sürecine girilirdi. Ardından kısa bir vade ile mal 
bedelini öderdiniz ve sattıklarınızın vergilerini de bir ay sonra Maliye’ye 
yatırırdınız. O zaman için inanılmaz paralardı; o paralar repo yapılacak, 
faize yatırılacak, oradan para kazanılacak, sonra grubun diğer işlerindeki 
finansmanlarda kullanılacak gibi birçok detayı vardı bu sürecin. 

Marmara Petrol’ün petrol rafinasyonu dışında faaliyeti olmadı. Olmaması 
da gerekliydi. Rafineri işlerini büyütmek amacı ile Marmara Petrol bugün 
artık İstanbul’un parçası sayılan Mimar Sinan yarımadasında, 1960’ların 
sonunda ufak fakat LPG, benzin ve madeni yağın hammaddesi olan 
baz yağ üretimine odaklanmış, epey ileri teknolojili bir rafineri kurma 
çalışmasına da girişti.  

Mithat Bey’in arzusu; Marmara Petrol’ün kuracağı ve işleteceği 
rafineride yüksek miktarda LPG üretmekti; çünkü LPG talebinin 
artan nüfus ile yükseleceği belliydi. Buna paralel olarak bir miktar 
iyi benzin, bol miktarda da madeni yağ hammaddesi üretilen bir-
iki milyon ton kapasiteli bir butik rafineri inşa etmekti. Bunu yapmak 
için Marmara Petrol mühendislik hizmetlerini Snam Progetti adındaki 
İtalyan petrol devi ENI’nin mühendislik şirketinden aldı. Şirketin genel 
müdürü Mr. Gasparini burada Mithat Bey’le birlikte çok gayret etti ve 
çok güzel bir tasarım yaptılar. Çeliği ve hammaddeyi Hindistan’ın en 
büyük gruplarından birinden satın alma konusunda mutabık kaldılar. 
Mühendislik ve inşaat hizmetlerini Japon Mitsubishi’den almak için 
babam Aydın Bolak ve Sadullah Bigat Bey bir kaç defa Japonya’ya gittiler.

Burada ilginç olan, bir özel sektör firmasının yani Marmara Petrol’ün 
1970’lerde o zamanın parasıyla herhalde 150-200 milyon dolar, yani 
bugünkü karşılığıyla yaklaşık 1 milyar doları bulan proje finansmanını 
kamu desteği olmadan finanse etmesiydi. Sonra devlet, “Özel sektör 
rafineri inşaatı yapamaz,” dedi, o ayrı konudur. 

Benim bu projeye şahsen dâhil olmam şöyle oldu: 1974 senesinde orta 
okulda okurken Mithat Bey’e, “Ben mühendis olacağım,” dedim, “Aferin 
sana,” dedi. Ailede avukatlar, ekonomistler vardı ama başka mühendis 
yoktu. Çok iyi hatırlıyorum, orta ikiyle orta son arası yazın arabaya 
bindik ve Mersin’e gittik ve iki-üç hafta Mithat Bey ve anneannem 
Macide Hanım’la birlikte ATAŞ rafinerisinde kaldık. Hayatımda ilk 



defa Amerika’yı gördüm orada; çünkü ATAŞ’ın içi lokantasından 
süpermarketine kadar her şeyiyle küçük bir Amerika’ydı. Nescafe dışında 
filtre kahveyi ilk o zaman gördüm ben. Mobil’in -şimdiki adıyla Exxon 
Mobil- işletmesi altında, ayrı bir dünyaydı. Biraz ileride İncirlik Hava 
Üssü vardı. Aynı ikmal iki tarafa da gidiyordu. 

Orada hatırladığım kadarı ile Mr. Checket adında bir rafineri müdürü 
vardı. Sonradan galiba Mobil’de epey yüksek düzeyde bir yönetici oldu. Mr. 
Checket beni iki genç mühendisin yanına verdi ve “Bu çocuğa rafinasyon 
teknolojisini basit bir şekilde öğreteceksiniz,” dedi. “İngilizce biliyor mu?” 
diye sorduklarını hatırlıyorum. “Biliyorum; Robert Kolej’de okuyorum,” 
dedim. Gayretli insanlardı; kafamda baret, kulelerin tepesinden aşağıya 
“Yaz, not tut, bu iş şöyle böyle yapılır,” diye bana işi öğretmeye çalıştılar. 
Ben de ilk defa petrol endüstrisini orada öğrendim. Marmara Rafinerisi 
şöyle olacak böyle olacak diye o zaman Mithat Bey bana anlatırdı. Fakat 
proje gerçekleşmedi; şimdi o arazide ciddi yerleşim alanları var. Marmara 
Petrol özet olarak böyle bir şirketti. Sonra 1996’daki satışta biz Turcas 
hisseleri ile birlikte Marmara Petrol hisselerini de devrettik. 
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Sanayi alanında ise yatırımlara girişerek 
doğrudan üretici olarak faaliyet göstermeye 
başladı. Bu politikaların ana hedefi ülkede 
1920’li yıllarda alınan 1927 Teşvik-i Sanayi 
Kanunu gibi bir takım önlem ve teşviklere 
karşın istenen düzeye ulaşamayan sanayiyi 
kurmaktı.

1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin patlak ver-
mesinden 1934 yılında Türkiye’de devletçi 
sanayileşme sürecinin ilk adımı olan Birinci 
Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulamaya 
girmesine kadar devletin ekonomi üzerinde 
doğrudan veya dolaylı müdahalesine araç 
olan bir dizi kurum ve oluşum gündeme 
geldi. 

16 Mayıs 1929’da 1447 sayılı “Menkul 
Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu” 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul 
edildi. Lozan Antlaşması’nın Türkiye’nin 
dış ticaret rejiminde kendi lehine sınırla-
malar yapma olanaklarını ortadan kaldıran 
hükümleri 1929’da geçerliliğini yitirdi. 30 
Mayıs 1929’da kabul edilen ve gümrük 
vergilerini yükselten yeni “Gümrük Tarife 
Kanunu”nun yürürlüğe girmesinden önce 
tarifelerin değişeceğini düşünen ticaret 
kesiminin ithalat talebinin artması ile öde-
meler dengesi bozuldu. 1447 sayılı kanun, 
Maliye Bakanlığı’na döviz gereksinimlerini 
belirleme yetkisini verdi. 

Yönetim elitleri “Milli İktisat”
ülküsüyle cemiyet kuruyor

18 Aralık 1929’da, 1930’lar boyunca 
Türkiye’de kamuoyu nezdinde çeşitli yol-
lardan “milli iktisat” düşüncesinin savu-
nuculuğunu yapan Milli İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti kuruldu.

SÖYLEŞİ DOĞAN BOLAK

Şirketin ilk faaliyetleri kendi depolarını kurması
Şirketin 1931 yılında kuruluşundan sonra gerçekleştirdiği ilk önemli iş 
depoların yapılması oldu. Şirket, Behar Kardeşlerden kiraladığı Ortaköy 
Muallim Naci Caddesi, 102 numaradaki deponun yerine ilk iş olarak 
kendine ait bir depo edinmeye girişti. Bu doğrultuda, Ortaköy Yalı 
Çıkmazı’nda yer alan 1500 m2 arsanın 12.000 liraya satın alınmasına 
karar verildi. Şirket, ithal edilen akaryakıtları depolamak için Belediye 
ile anlaşarak Çubuklu Deposunu kullanmaya başladı. Ayrıca Çubuklu’da 
180, 38 ve 20 m3’lük üç tank kurmak için izin alındı. Bu yıllarda limited 
şirket döneminden kalan çeşitli illerdeki acenteliklerin sayısı da hızla 
artırıldı. Ayrıca, Samsun’da bir şube açılıp Alexandre Gritz şubeye 
müdür olarak atandı. Gritz’in icadı üç tekerlekli, üstünde çok büyük bir 
fıçı olan küçük bir kamyonet, her sokağa girerek, Samsun bakkallarına 
dökme gazyağı dağıtmaya başladı. Bu gelişmeyi Mithat Recai Öğdevin, 
“Herhalde Türkiye’de ilk dökme dağıtım olmuştur,” diye değerlendirir. 
İzmir şubesi için de 2 hektar 740 m2’lik Bayraklı ve 1800 m2’lik Darağacı 
depoları satın alındı.
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Cemiyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Kazım Özalp, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Hasan Saka, İzmir 
Milletvekili Celal Bayar, Kırklareli Millet-
vekili Fuat Umay, Sinop Milletvekili Yusuf 
Kemal Tengirşenk, İzmir Milletvekili Rahmi 
Köken, Ziraat Bankası Genel Müdürü Şükrü 
Ataman, Emlak ve Eytam Bankası Genel 
Müdürü Hakkı Saffet Tan ve Türkiye Otomo-
bil ve Turizm Kurumu Başkanı Reşit Saffet 
Atabinen’in girişimleri ile hayata geçti. Milli 
İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin amaç ve he-
defleri, Cemiyetin tüzüğünde “Halkı israfla 
mücadeleye, hesaplı, tutumlu yaşamaya ve 
tasarrufa alıştırmak, yerli malları tanıtmak, 
sevdirmek ve kullandırmak, yerli malların 
miktarını yükseltmeye, metanet ve zarafet 
itibarıyla hariçteki mümasili mallar derece-
sine getirmeye ve fiyatlarını ucuzlatmaya 
çalışmak, yerli malların sürümünü artır-
mak.” olarak ifade edildi. 

Cemiyetin genel sekreterliğine eski İktisat 
Vekili Rahmi Köken, Müşavir Müdürlüğüne 
de Vedat Nedim Tör getirildi. Yılda bir kez 
gerçekleştirilen “Tasarruf ve Yerli Mallar 
Haftası”nda Cemiyetin kuruluş hedefleri 
doğrultusunda sergi, seminer ve mitingler 
düzenlenmişti. Cemiyetin faaliyetlerinin en 
önemlileri arasında 1930 yılında gerçekleş-
tirilen Sanayi ve Ziraat Kongreleri, Birinci 
Milli Sanayi Sergisi, 1931 yılında İkinci 
Sanayi Sergisi ve 1933’te On Yıl İktisat 
Sergisi gelmektedir. Cemiyet, 1930 - 1936 
yılları arasında “İktisat ve Tasarruf” adında 
bir de aylık dergi yayımladı. Milli İktisat ve 
Tasarruf Cemiyeti sergi, toplantı ve yayın 
aracılığıyla yürüttüğü faaliyetlerinin yanı 
sıra bastırdığı afişlerle de geniş halk kitleleri 
üzerinde yerli tüketimi özendirmeye çalıştı. 
Böylece 1930’lar boyunca egemen olan 
devletçi iktisat politikalarının propaganda-
sını yaptı. 

1964 ve 1968 Türk Petrol takvimi.

1936 ilk çalışma yılı Socony ve Prahova’dan ithalat
1936, anonim şirketin ilk çalışma yılıdır. 1936 yılı hazırlıklarla geçmesine 
karşın şirketin cirosu 587.878 lira olarak gerçekleşti. Şirket aynı yıl Socony 
ve Prahova’dan akaryakıt ithal etti. Bu ithalata 14 Eylül 1936’da karar 
verildi. Prahova’dan yapılacak alım işi için görevlendirilen iki murahhas 
üye Romanya’ya gitti. İthal edilen 800 ton kerosin, 400 ton benzin ve 400 
ton motorin olmak üzere toplam 1600 ton akaryakıt bugünkü ölçülerde 
çok küçük görünebilir. Fakat ithal edilen 1600 ton akaryakıtın bu yıllarda 
Türkiye’deki tüketimin yaklaşık yüzde birine denk düştüğü göz önüne 
alınırsa önemsiz bir miktar olmadığı görülebilir.
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Milli Sanayi Sergisi ve
1930 Sanayi Kongresi

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin 
faaliyetleri içinde 1930 Sanayi Kongresi 
çok önemlidir. 21 Nisan 1930’da Ankara’da 
Cemiyetin girişimi ile “Milli Sanayi Numune 
Sergisi” açıldı. Ertesi gün, 22 Nisan 1930’da 
yine Ankara’da 1929 Krizi ve izleyen dönem-
de devletçiliğe yönelişe ilişkin ciddi işaretler 
veren 1930 Sanayi Kongresi toplandı. 

Kongreye ortak bir sanayileşme programı 
belirlemek üzere iş adamları ve teknokrat-
lar da katıldı. Kongrede biri genel sanayi 
siyaseti üzerinde, diğerleri sektörlere ilişkin 
raporlar hazırlamak üzere 17 ihtisas komis-
yonu kuruldu. Devletçiliğe ilişkin herhangi 
bir ifadenin geçmediği kongrede özel kesim 
temsilcileri muamele vergisinin, feodal bir 
vergi olan şehre giren mallardan alınan 
oktruva vergisinin kaldırılması, (duhuliye 
vergisi veya Fransızca karşılığı olan oktruva 

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Nizamnamesi.

Mesleki geçmişim
1939 İstanbul doğumluyum. Tahsilimi Kabataş Erkek Lisesi’nde 
tamamladım. Askerliğimi yaptıktan sonra beş altı yıl kadar özel işler 
yaptım; bakkallık, ayakkabıcılık, kasaplık, yorgancılık gibi işler. Türk 
Petrol’e 1967 yılında katıldım. Fatura kontrol memuru olarak girdim, 
bilahare her işi öğrenmek merakımdan dolayı herkese bir şeyler sorarak 
dağarcığımı geliştirmeye çalıştım. Türk Petrol’e Kerim Zuvin diye bir 
beyefendinin vasıtasıyla katılmıştım. Kerim Zuvin, Firuzan Arsan’ın, 
Seyfi Bey ile birlikte Çarlık Rusyası’ndan birlikte kaçtığı arkadaşıydı. 
Çarlık Rusyası’nda da birlikte petrol işi yaparlarmış. Ben Türk Petrol’e  
girdiğim tarihte Firuzan Arsan, Türk Petrol’den ayrılıp İtalya’ya 
yerleşmişti. İtalya’da makarna fabrikaları kurmuş, makarna ticareti 
yapıyordu. Kendi hisselerini temsil yetkisini de Kerim Zuvin’e vermişti. 
Kerim Zuvin’in de %5 kadar hissesi vardı şirkette. O hissenin nasıl elde 
edildiği hakkında bir bilgim var, onu da kısaca aktarayım: Bir tarihlerde 
bir asker kaçağına iş verilmiş, ondan dolayı şirket yöneticilerine hapis 
cezası gelmiş. Kerim Zuvin hapiste yatmayı göze alarak %5 hisse sahibi 
olmuş. Bu herkesin bilmediği bir ayrıntıdır. Kerim Zuvin Bey adeta bir 
derya idi. Hafızası çok kuvvetliydi. Ben onun sayesinde girdim ve tabii 
ki onun verdiği işleri yaparak başladım. Onun verdiği işlerin arasında, 
önce fatura kontrolü vardı, bir de Turtel Turizm’in işletmeciliğini yapardı 
Kerim Bey. Kontrollerini devam ettirirdi, yani Turtel Turizm ona bağlı 
çalışırdı. Otelciliğin irsaliyelerini, ne kadar ne satılmış takip etme işini de 
özel olarak bana verirdi; kontrol etmem için. İşte böyle başladım. 

Mahir Dengizman

Türk Petrol Eski Ticaret
Müdür Yardımcısı

SÖYLEŞİ
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vergisi şehir ve kasabalara ticaret amacıyla 
getirilen mallardan alınan bir vergiydi) kredi 
olanaklarının artırılması, taşıma tarifele-
rinde sanayiciye kolaylıklar tanınması ve 
sanayi için eğitim olanaklarının artırılmasına 
yönelik isteklerini dile getirdiler. Sanayi 
Kongresinde, Ticaret ve Sanayi Odaları 
bünyesinde sanayi kesiminin temsilinin 
yeterli olamadığını savunan sanayiciler, sa-
nayi kesiminin ticaret odalarından bağımsız 
sanayi odaları çatısı altında örgütlenmesi 
görüşünü bildirdiler. 

1930 Sanayi Kongresi’nde ayrıca ülkede 
sermaye birikiminin yetersizliği nedeniyle en 
az on yıllık bir sanayi programına gereksi-
nim bulunduğu ifade edildi. Bu doğrultuda 
hangi sanayi dallarının ülkede kurulması 
ve geliştirilmesinin belirlenmesi istendi. 
Endüstriyel girişimlerin düzenlenmesi 
amacıyla da bir “Sınai Tesisatı Tetkik ve 
Murakabe Merkezi”nin kurulması önerildi. 

Türk parasını koruma ve tütün
tekeli gündemde

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, 1929 
Krizi’ne karşı bir tepki olarak kurulmuştu. 
Bu cemiyetin çeşitli faaliyetlerinin yanı sıra, 
Hükûmet 1929 Krizi karşısında devletçiliğe 
uzanan yolda önemli hukuki ve kurumsal 
adımlar attı. Bu adımlardan biri de 25 Şubat 
1930’da yürürlüğe giren ve amacı “hususi 
menfaatleri tenkis suretiyle para kıyme-
tini düşürmeye çalışanların ağır surette 
tecyizleri” olarak ifade edilen 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanun’dur. Bu kanun Hükûmete, Türk pa-
rasının değerini ve istikrarını korumak için 
gerekli önlemleri alma ve buna bağlı olarak 
yetkilerini güçlendirmek için cezalar verme 
olanağı tanımıştır. 

Türk Petrol’de çalışanların tıpkı İstanbul’un o yılları gibi kozmopolit bir 
insan yapısı vardı: Telefonda Marika, Satış Müdürü Nesim Kamayor, 
Ticaret Müdürü Albert Civri, muhasebede Madam Neli, yardımcısı Koço 
hep gayrimüslim, Ermeni-Yahudi karışıktı. Ama dışarıda Yahudi şirketi 
diye bir imaj oluşmuştu. Benim çalıştığım yıllarda, enteresan ve kültürel 
açıdan zengin bir yapısı vardı.

Türkiye ve Türk Petrol için zor yıllar
Aydın Bolak Bey 1965’te milletvekilliğini bıraktı. 1967’de ben girdiğimde 
şirketteydi ama bizim katta oturmazdı. Biz dördüncü kattaydık, büroların 
olduğu üçüncü katta onun yazıhane gibi kullandığı bir oda vardı; dışarıda  
avukatlık da yapardı. 

Şirkete girdiğimin üçüncü senesinden sonra devamlı daha yükselerek 
ilerledim. Albert Civri ticaret müdürüydü, ben de onun yardımcısı 
oldum. 1973 yılına kadar Türk Petrol şirketi böyle yükseldi. 1 milyon ton 
akaryakıt satışına çıktık. Fakat 1974 Kıbrıs harekâtından sonra ambargolar 
başladı. Türkiye’nin fiziksel yapısı değişti, ekonomik yapısı değişti, birçok 
değişiklik oldu ve devlet petrole daha öncelik vermek istedi. Enerji 
Bakanı olan Deniz Baykal, “Bundan sonra ATAŞ devletleşecek,” dedi. 
Adaş diye bir şirket kurdular; bütün petrol satışları o şirketin üzerinden 
rafineriden çıkıyordu. Hiç çaresi yoktu. Kârın yarısını alıyor, yarısını 
bize bırakıyor, biz de satmaya çalışıyoruz. Malın büyük bir kısmı Petrol 
Ofisi’ne veriliyor, geri kalanlar bizlere veriliyordu. Bizim satışlarımız bu 
şekilde düşmeye başladı. 1975 yılında birçok istasyonumuzu elimizden 
çıkarmak mecburiyetinde kaldık; hepsi Petrol Ofisi bayisi oldu. Sadece, 
kendi mülkümüz olan otuz altı tane istasyonumuz vasıtasıyla ticaret 
yapmaya çalıştık. Adaş üzerinden mal aldık, ama şirket çok geriye gitti. 
Ben Mithat Bey’e, “Biz de bayi şirketi gibi bir şirket kuralım,” diye bir 
teklifte bulundum. Kalori Yakıt adında bir şirket kurduk ve müdürlüğünü 
bana verdiler. Birtakım uğraşlar sonucunda İPRAŞ’tan mal almaya 
başladım. Fuel-oil karaborsaydı; 180 tonluk Varan Tankeri ile İPRAŞ’tan 
mal yükleyip getiriyordum. Ortaköy’de bayi satış fiyatıyla mal satmaya 
başladık ama şirketin hayatta kalması, bir şekilde kâr etmesi lazımdı. Bu 
uğraşlarla tutunduk ve şirketi hayatta tuttuk.



Kıbrıs harekâtından sonra, 1975 yılında, kolumuz kanadımız adeta 
kırıldı; 1977 - 1978’de hiç bayimiz kalmadı. Yerli ham petrolü işleyen 
ATAŞ’ta %5’le ne üretebiliyorsak, onu satıyorduk. O sıralarda bana göre 
yapılan en büyük stratejik hata; Ayvalık’ta bir zeytinyağı fabrikası satın 
almaktı: “Kırlangıç”. Tabii zeytinyağı fabrikasının nasıl işletildiğini, ne 
yaptığını bilmiyoruz. Cumhur’u işin başına koydular. Ayrıca kâğıt işine 
de girildi. Türk Petrol’ün kuruluş yıllarında külçe altın ve külçe gümüş 
ticareti de yaparlarmış. Çok da güzel paralar kazanmışlar. En son kalan 
külçe altınlarla cumhuriyet altını bastırıldı. Mithat Bey, çocuğumun 
sünnetinde onlardan bana altı tane hediye vermişti; yani önceleri çok 
varlık vardı. 1975’ten sonra işler ters gitmeye başladığında Mithat 
Bey bana dedi ki, “Oğlum, ne kadar tahammül edebiliriz buna, ne 
kadar dayanırız? Bir hesap yap, mevcut varlıklara hiç dokunmadan ne 
yapabiliriz?” Mevcut varlık dediğim, o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam 
İş Bankası’nda nakit olarak çok büyük bir para vardı, işletme sermayesi 
dışında; 90 milyon TL civarı olduğu söyleniyordu. Personel çıkartmadan, 
mevcut faaliyetlerle on beş sene kendi yağımızla kavrulabiliriz diye bir 
hesap çıkardım Mithat Bey’e. 

Yine Aydın Bey’in önayak olmasıyla 70’li yıllarda, devletleştirme 
politikaları konuşulmaya başladıktan sonra Türkiye Akaryakıt Bayileri 
Sendikası (TABGİS) diye bir sendika kuruldu, hükûmete karşı güç 
gösterisinde bulunabilelim diye ama tabii o zamanlar, o kadar katı bir 
hükûmet vardı ki; komünizme gitme endişeleri yaşıyoruz. Dağniş  
Çağlar’la birlikte bir talepte bulunmak üzere o zamanların Enerji 
Bakanı Deniz Baykal’la görüşmeye gittik. Görüşebilmek için bir gece 
meclis kapısında yattım. Ertesi sabah çıktı, görüşme talebimizi kabul 
etti ve “Ne istiyorsunuz?” diye sordu. Söylediklerimizi hemen bir kâğıda 
not etti. “Tamam,” dedi ama hiçbir sonuç alınamadı. Sonra Türkiye 
Akaryakıt Bayileri A.Ş. (Tabaş) kuruldu ve yol alınmaya başlandı. Adaş’ın 
görevlerinin bir kısmını üstlenebilmek amacıyla kuruldu fakat ardından 
o da bir dağıtım şirketi hüviyetine girdi. Esasen Türk Petrol’e çok 
güvenerek kurdular bu şirketi. Tabaş’a çok güvendiler ama güvendikleri 
konularda tam destek aldıklarını söyleyemem. O konuya hâkim değilim 
ama kuruculardan biri de Aydın Bolak Bey’di.
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9 Haziran 1930’da Tütün Tekeli Hakkında 
Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
kabul edildi. 11 Haziran 1930 tarihli kanun 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ku-
ruldu. 19 Haziran 1930’da Ticarette Tağşişin 
Men’i ve İhracatın Murakabesi Hakkında 
Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
kabul edildi. 3 Temmuz 1932 tarihli kanun 
ile Devlet Sanayi Ofisi, 7 Temmuz 1932 
tarihli kanun ile Türkiye Sanayi Kredi 
Bankası kuruldu. 30 Kasım 1932’de İktisadi 
Buhran Vergisi Kanunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edildi. 

Celal Bayar iktisat vekili oluyor

8 Ağustos 1932’de İktisat Vekilliği görevin-
den istifa eden Mustafa Şeref Özkan’ın ye-
rine, 9 Ağustos 1932’de Celal Bayar atandı. 
12 Ocak 1933’te Dahili İstikraz Kanunu,

SÖYLEŞİ MAHİR DENGİZMAN

Merkez Bankası’nın kuruluşunun hemen
ardından kamuoyunda tanıtımı amacıyla
hazırlanmış bir afiş.
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30 Mayıs 1933’te Mevduatı Koruma Kanunu 
ve 8 Haziran 1933’te Ödünç Para Verme Ka-
nunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul 
edildi. 11 Temmuz 1933’te Sümerbank res-
men faaliyete geçti. 1 Aralık 1933’te Birinci 
Beş Yıllık Sanayi Planı’nı içeren raporlar 
Başvekalet’e sunuldu. 1935’te Etibank ve 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü kuruldu. 
       
Bütün bu yasal ve kurumsal düzenlemeler-
den önce 1929 Krizinin etkilerini hafifletmen 
üzere 1930’ların ilk birkaç yılı ekonomide 
devlet müdahaleciliği uygulandı. Ardından, 
1930’ların ortasına doğru iktisadi devlet-
çiliğe geçiş yaşandı. Böylece 1920’lerin 
serbest ekonomisinden devletçiliğe geçildi.

Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti’nde 
başlayan modern sanayi kurma girişimleri 
başta özel kesimdeki sermaye birikiminin 
yetersizliği olmak üzere, bir dizi nedenden
dolayı ancak devlet öncülüğü ve eli ile 
gerçekleşti. Dolayısıyla Cumhuriyet kurul-
duğu sırada ülkede sanayi yok denecek 
bir durumdaydı. Yalnızca ordu ve saray 
için üretimde bulunan resmi birkaç fabrika 
vardı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın
İzmir Şubesi’ne ait bir zarf.

1970’li yıllar - Mithat Recai Öğdevin ve Arif Muhittin Mardin.

1936 - 1937’de piyasa rekabeti
Şirket, 1936 bilançosuna göre 125.000 lira ödenmiş sermayesi ile 587.878 
liralık ciro ve 33.000 lira net kâr elde etti. Maaşlar ve genel giderler ise 
19.000 lira olarak gerçekleşti. 1937’de maaşlar ve genel giderler 33.000 
liraya yükselirken, ciro 1,2 milyon, kâr ise 72.000 liraya çıktı. 1936 ve 1937 
yılları aynı zamanda Şirketle Mobil arasındaki rekabetin şiddetlendiği 
yıllardır. Şirket rekabet sonucu karşılaştığı dar boğazı aşmak üzere 
personel giderlerinde kesinti yaptı. Bu kesinti çalışanlar tarafından makul 
karşılanmıştı. 27 Aralık 1937’de personel giderlerinden kısma gerekliliği 
ortadan kalktığında şirket yönetimi yapılan kesintileri iade etti.
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Osmanlı’dan kalan fabrikaların
yönetimi Devlet Sanayi Ofisi’ne

Osmanlı Devleti’nden devralınan Feshane, 
Hereke ve Bakırköy dokuma fabrikaları ile 
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası gibi fab-
rikaların idaresi, kurulacak şirketlere devre-
dilinceye kadar “Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankası”na devredildi. Banka 1925 yılında 
iştirak suretiyle yeni endüstriyel işletmeleri 
ve madencilik girişimlerini finanse etmek 
amacıyla kurulmuştu. 1932’de ise Türkiye 
Sanayi ve Maadin Bankası yerini, fabrikaları 
işletmek üzere kurulan “Devlet Sanayi Ofisi” 
ve kredi işlerini üstlenmek üzere kurulan 
“Türkiye Sanayi Kredi Bankası”na bıraktı. 

1920’lerde uygulanan teşvik politikalarına 
karşın “özel kesim öncelikli” sanayileşme 
çabaları başarılı sonuçlar vermedi. 1929 
Dünya Ekonomik Krizi ve diğer etkenler 
1930’ların başından itibaren Türkiye’de 
“iktisadi devletçiliği” bir anlamda alternatifi 
olmayan bir iktisat politikası olarak zorunlu 
kıldı. 

İktisat Vekili Celal Bayar.

 01.05.1937 01.05.1937’den 01.01.1938’den
 tarihine sonra itibaren
 kadar aldıkları alacakları
İsimleri maaşları maaş maaş                    
Simentov 170 115 140
Ferit 130 100 120
Kerim 120 120 150
Mitrani 100 85 90
Hikmet 70 60 70
Proaki 55 40 55
Nelli 55 40 60
Nesim 55 35 45
Eftatyos 35 30 35
Koço 20 20 25
Albert 65 60 85
Vasil 80 80 80
Osman 40 40 45
Niko 70 55 75
Haydar 60 - - Çıktı
Antuan 85 - - Çıktı
Mastikoplus 95 - - Çıktı
Ortaköy Deposu 
Mehmet Ali 110 95 110
Hasan Çavuş 58 40 45
Ali Fehmi 40 35 40
Avram 40 35 40
Necdet 50 45 50
Bahtiyar 70 55 70
Menaşe 40 35 40
Ali  40 - -    Çıktı
Bohor 70 - - Çıktı
Samsun Şubesi 
Gritz 180 180 180
Şevki 60 60 60
Halid 30 30 30
İzmir Memurluğu 
Sait Melzer 85 85 85
Sonradan alınanlar   
Emine Muazzez - 35 45
Kotonof - 50 50
Karasu - 50 50     
Toplam 2.178 1.710 1.970

TÜRK PETROL ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI
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Türkpetrol Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi

SÖYLEŞİ

59

TURCAS

1929 Dünya Ekonomik Krizi karşısında 
Türkiye’de korumacı ve müdahaleci iktisat 
politikaları izlenmeye başlandı. Bu süreçte 
devlet, dış ticaret ve kambiyo denetimi, iç 
ticaret ve piyasalar üzerinde müdahale ve 
denetimlerde bulundu. Devlet sanayi alanın-
da ise yatırımlara girişti. Bütün bu girişimle-
rin ana hedefi, ülkede 1920’li yıllarda alınan 
bir takım önlemlere ve teşviklere karşın geli-
şemeyen sanayiyi kurmak ve geliştirmekti. 

Türkiye’nin 1920’lerin sonu ve 1930’ların 
başında yöneldiği ekonomide devlet müda-
haleciliği politikası yalnızca Türkiye’ye özgü 
bir durum değildi. 1929 Krizi sonrasında 
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta 
olmak üzere kapitalist ülkelerde de kamu 
kesimi, daha önce olmadığı boyutta eko-
nomide rol oynamaya başladı. Bu politika 
1930’lar boyunca sürdü. 

Erken Cumhuriyet yıllarında sanayileşme
çabasını sembolize eden bir fabrika bacası.

Türkpetrol Vakfı 
Türkpetrol Vakfı, babam Aydın Bolak Bey’in bir devre milletvekilliği ve 
sonrasında meclis dışından ısrarlı takibi neticesi, yeni vakıfların tesisine 
imkân sağlayan 903 sayılı kanunun mecliste kabulü ile kurulan -hafızam 
beni yanıltmıyorsa- ilk üç vakıftan birisi olarak 1969 senesinde, belli bir 
miktar nakit ve şirket hissesiyle, şirket sahiplerinin bazı gayrimenkul 
ve menkullerinin yanında “biz her yıl kârımızın bir miktarını -bildiğim 
kadarıyla kanunen %5- bu vakfa bağışlayacağız” kararı ile hayata 
geçirilmiş bir kurumdur. Bugüne kadar sekiz yüzü yurt dışı olmak üzere 
sekiz bin civarında bursiyerimiz olmuş, otuz beş binin üzerinde üniversite, 
yüksek lisans veya doktora bursu verilmiş ve şu anki bursiyer sayımız 
beş yüz civarında. Vakıf gelir kaynakları arasında; seneler içerisinde 
kira geliri sağlamak amacıyla edinilmiş bir dizi gayrimenkul mevcuttur. 
Hâlihazırda “Türkpetrol” markasının da sahibidir. Hissedarlar da bazı 
gayrimenkullerini devretmiş: Mithat Bey, Taksim’de bir binasını vermiş, 
Galatasaray Lisesi’nin karşısındadır bina. Sonra onu satıp Ortaköy’deki 
bina alındı. Rahmetli Firuzan Bey’in, Muhittin Mardin Bey’in de 
bağışladıkları var. Vakıf olarak kırk üçüncü senemizdeyiz ve sağlam bir 
mâlî yapı mevcut; dernek değiliz, yani dışarıdan bağış toplayıp faydalı bir 
işe yönlendirmekle değil, kendi mal varlığının kazancını hayır işlerine 
harcamakla ve bu harcamanın devamlılığını sağlayacak mal varlıklarını 
korumakla mükellef bir kuruluşuz. Babam Aydın Bey’in felsefesi buydu.
Türkpetrol Vakfı faaliyetlerine devam ediyor ve şu anda yönetiminde Esen 
Bolak, Prof. Süleyman Yalçın, Dr. Metin Eriş, Prof. Dr. Hikmet Üçışık, 
Canan Bolak, Prof. Uğur Derman ve ben varız. Burada izlediğimiz kural 
da ailenin veya vakfı kuranların Mütevelli Heyeti’nde azınlıkta olmasıdır. 
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1929 Krizi kapitalist sistemi temelinden 
sarstı. Bu dönemde Türkiye’nin önünde 
krizden kapitalist ülkeler kadar etkilenmemiş 
ülkeler ve sistemler birer alternatif olarak 
bulunuyordu. Sovyetler Birliği, kapitalist 
ekonomilerin kriz nedeniyle sarsıldığı yıllar-
da 1917 Ekim Devriminin yaralarını sarmış, 
otarşik iktisadi yapısı sayesinde krizin 
dışında da kalmayı başarmıştı. Kriz koşulla-
rında Sovyet planlama deneyimi Türkiye için 
yararlanılması kaçınılmaz bir olgu olarak 
görünüyordu. Sovyetler Birliği, Türkiye’de 
devletçiliğin gelişmesinde teknik yardım-
larda da bulundu. Aynı dönemde İtalya ile 
iktisadi alanda yaşanan yakınlaşma benzer 
etkileşimleri de beraberinde getirmiştir. 

Kıt kaynakla özel kesimle 
sanayileşmesi sonuç vermeyince 
gündeme gelen plan

Özellikle Sovyet planlama deneyimi, sosya-
lizme karşı kesin tavrını almış olan Türkiye 
için esin kaynağı olmuştur. Türkiye’yi yöne-
tenler ve ekonomi bürokratları için ülkenin 
kıt kaynaklarını bir plan dahilinde değerlen-

İktisadi Program (1930).

1970’li yıllar - Doğan Bolak ve Mithat Recai Öğdevin ATAŞ Rafinerisi ziyaretinde.

1971 - Türk Petrol takvimi.
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dirmek, 1920’ler boyunca gerçekleşeme-
yen sanayileşme hamlesini belirli bir plan 
çerçevesinde gerçekleştirmek alternatifi 
olmayan bir iktisat siyaseti haline gelmiştir. 
Bu hedefler doğrultusunda 1930’lar boyun-
ca Türkiye’de iki tane beş yıllık sanayi planı 
uygulanmıştır. 

1934’te uygulamaya konan Birinci Beş Yıllık 
Sanayi Planı’nın ana stratejisi, ülkenin yer 
üstü kaynaklarını değerlendirerek ithalata 
konu olan şeker, dokuma ve kâğıt başta 
olmak üzere temel gereksinim maddelerini 
yurt içinde üretmek; yerel veya bölgesel ta-
rımsal üretime ve doğal kaynaklara dayanan 
endüstriyel üretim birimleri kurmak; yeni 
sanayi tesislerinin kuruluş yerlerinin ham-
madde ve işgücü kaynaklarına yakın olması 
hedeflerine dayalıydı. 

Birinci planın üç temel hedefi

Bu temel strateji, planda şöyle dile getirilir: 
“1- Esas ham maddeleri memlekette yetişen 

Dönemin İktisat Vekili Şakir Kesebir’in 
hazırladığı ve bundan dolayı “Kesebir Planı” 
olarak da anılan 1930 tarihli İktisadi
Vaziyetimize Dair Rapor.

Mithat Recai Öğdevin
Mithat Bey’in ilgilendiği konuların başında, kiraların muntazam tahsili 
ve mukavele şartlarının günü gününe takip edilmesi gelirdi. Eğer 
mukavelenin bir maddesinde altı ay evvelinden yapılması gereken bir 
uygulamadan söz ediliyorsa ve o yapılmamışsa kıyameti koparırdı. Bunun 
için ben hep şirketin emlak işlerine bakan Erdoğan Ağabey’i, “Bir elden 
geçir, yaz ama hepsini yazma. Hangi mülkün kontratında altı ay evvel ya 
da üç ay evvel bir şey yapma yetkisi olduğuna bak. Her yıl kendiliğinden 
yenilenen sözleşmeler var; tahliye sebebi olabilecek şartlar varsa onlara 
bir bak, Mithat Bey sana sorabilir,” diyerek uyarırdım. Nitekim gider, 
döndüğünde beni öper, “Atlattık!” diye takılırdı, rahmetli. “Siz bunu 
kiminle çalışıyorsunuz?” diye sorarmış Mithat Bey, “Sadettin Bey’den 
yardım alıyorum bazen,” cevabını aldığında “Çağırınız onu,” derdi. 
Geldiğinde hemen eline sarılırdık, müsaade etmez, “Oturunuz,” der ve 
otururduk. Hitap şöyle başlar: “(Rumeli aksanıyla) Kuzum, Erdoğan 
Bey diyor ki, falan kira sözleşmesinde şu madde olacakmış...” “Efendim, 
o yanındaki gayrimenkulle ilgili...” Erdoğan Bey’e döner, “Demedim mi 
ben sana, karıştırıyorsun. Bak, Sadettin Bey böyle böyle söyledi,” der ve 
“Peki efendim, anlaşıldı. Ben bunun için ısrar ettim, sizi rahatsız ettim,” 
diye teşekkür eder. Ben yerime giderdim, onlar yine devam ederlerdi. 
Her yıl böyle belli günlerde Erdoğan Bey’i çağırarak kira kontratlarını ve 
kiraları takip ederdi. 

Benim kendisiyle en son yaptığım çalışma şuydu: Teşvikiye Palas’ın 4 
numaralı dairesinde otururlardı, 5. kat da onlara aitti. Oraya bir Alman 
turizm firması kiracı olarak geldi. Çağırdı onları, Almanca konuştu. “Çok 
güzel konuşuyorsunuz,” dedi Almanlar. “Ben Berlin’de okudum,” diye 

Sadettin İmrek   

Türk Petrol ve Turcas Eski 
Hukuk Müşaviri

SÖYLEŞİ



anlattı. İngilizcesi, Almancası, Fransızcası fevkaladeydi. Son zamanlarında 
Türkçe sözleşmeleri İngilizceye, İngilizceyi Almancaya, Almancayı 
Fransızcaya çevirip sekreterlere yazdırıyor ve elinde bulunduruyordu. 
Sözleşmelerde bir itilaf olduğu zaman Almancaya, İngilizceye, Türkçeye 
bakıp “Hayır, bu uygulamayı böyle yapmayacaksınız, şöyle yapınız,” diye 
talimatlar veriyordu. 

Tahsilatlarda benimle konuşurdu. Bayiler eskiden işine daha sadıktı; 
bizden mal alıyor, başka yerden mal almıyor, sattığını getirip geliyor, 
satamadığını “Bitiremedim, daha şu kadar var” diyor, senede bağlıyordu. 
Mithat Bey onları seviyordu. Çoğu bayi Mithat Bey’in odasına “Amca...” 
diye girerdi. Bütün diğer şirketlerde olduğu gibi bizde de eskiden, bayi 
seçiminde çok başka özellikler aranıyordu: Bir defa o bölgenin muteber 
bir tüccarı olacak, aile itibarıyla iyi bir yapıya sahip olacak... Böyle seçilmiş 
bayilerle çalışıldığı zamanlarda şirkette itilaflar olmamış. Ama bayi adedi 
arttıkça tabii ki araya kötü niyetli bayiler de girdi; onlar malı bizden 
alıp satıyor, parasını başka yerde kullanıyorlardı. Mithat Bey bir gün 
bir konuşma esnasında Albert Civri Bey’e “Neden bu kadar alacak var? 
Neden bunlar alınmıyor?” demiş, “Efendim, avukatta,” cevabını alınca 
“Nerede avukatta?” “Sadettin Bey’de; o tahsil ediyor bunları.” “Çağırın 
Sadettin Bey’i,” demiş. Geldiğimde, “Kuzum,” dedi, bu kadar alacak var, 
neden alınmıyor bunlar?” diye sordu. Dedim ki, “Efendim, bunların hepsi 
takibe kondu.” “Ver dosyalarını bir, göreyim. Siz bunları tahsil edemiyor 
musunuz yoksa?” dedi. “İcraya intikal ettiği zaman, İflas Yasası gereğince 
icra takibi yapılıyor. Süreli işler oluyor, talepleri açıyoruz, tebliğ ediliyor, 
itiraz ediyor ya da etmiyorlar; durum kesinleşince hacze gidiyorsunuz, 
mal bulamıyorsunuz. Başka bir dosyaya, teminatlara bakıyorsunuz. Buna 
göre ipotek süreci var. İpotek de ayrı bir takip konusu; o da sürelere 
bağlı. İtiraz ettikleri zaman adi takip oluyor ve hemen takip duruyor. 
O itiraz yetkili mercide hallediliyor, ondan sonra siz satış işlemlerine 
gidebiliyorsunuz. Bilindiği gibi bu tip hukuki muameleler zaman 
alan işler. Bunun sonucunda durum size böyle intikal ediyor,” dedim, 
“Buyurun bir müfettiş gönderin, benim takip ettiğim dosyalara baksın. 
Eğer böyle bir yanlışlık varsa o zaman siz bunları söyleyin,” dedim, sonra 
Mithat Bey’e dönüp, “Biz bu konuları sizin huzurunuz dışında da çok 
konuşuyoruz, size yapılan şikâyet benim yüzüme de yapılıyor ama bu tip 
mevzular icraya intikal ettiği zaman maalesef bir memurun inisiyatifine 
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veya şimdilik yetişmemekle beraber kısa bir 
zaman dahilinde temini mümkün görülen 
sanayi malları ele alınmıştır. 2- Bunlar 
büyük sermaye ve teknik kuvvete ihtiyaç 
gösteren sanayiden olduklarından, tesisleri 
Devlete veya milli müesseselere bırakılmış-
tır. Bu sanayimiz ziraat sahasında da muvazi 
bir faaliyet zemini yaratacaktır.
3- Kurulmasına karar verilen sanayinin 
istihsal kapasitesi memleket ihtiyaç ve 
istihlâkiyle mütenasiptir.” 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, devletin özel 
sektörün kuramayacağı sanayi dallarında 
girişimlerde bulunması ve yatırım yapması 
amacına yönelik olarak hazırlandı. Planın 
hedefinde ayrıca özel sektörün devletin ku-
racağı ana sanayilerin yaratacağı dışsal eko-
nomilerden faydalanması da yer alıyordu. 
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile Türkiye’de 
dokuma, maden, selüloz, kimya ve seramik 
sanayisinin kurulması amaçlandı.

SÖYLEŞİ SADETTİN İMREK

Gemlik Sun’i İpek Fabrikası.

1930’larda faaliyete geçen tekstil fabrikalarından 
birinden bir detay.
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Plan çerçevesindeki yatırımların toplam 
tutarı 43.953.000 TL olarak belirlenirken, 
bu tutar uygulamada 100.000.000 TL’yi 
bulmuştur. Planın finansmanı büyük 
ölçüde iç kaynaklarla gerçekleştirilirken, 
yalnızca 16.000.000 TL tutarında İngiliz 
ve 8.000.000 tutarında Sovyet kredisi 
kullanıldı. 

Planda yer alan dokuma, maden, selüloz ve 
kimya sanayisine ilişkin yatırımlar Sümer-
bank tarafından; sömikok, şişe-cam ve kü-
kürt sanayisine ilişkin yatırımlar İş Bankası 
tarafından yürütüldü. 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, öngörülen 
süreden önce hayata geçirildi. 1934 yılında 
Bakırköy Bez Fabrikası, Keçiborlu Kükürt 
Fabrikası ve Isparta’da Gülyağı Fabrikası iş-
letmeye açıldı. 1935 yılında ise Kayseri Bez 
Fabrikası, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, 
Zonguldak’ta Anstrasit Fabrikası işletmeye 
açıldı. 1936 yılında İzmit Kâğıt Fabrikası 
ve 1937’de Ereğli ve Nazilli Bez Fabrikaları 
işletmeye açıldı.

İlk plan döneminin ekonomik
göstergeleri

Birinci plan döneminde ekonomik gösterge-
ler ise şöyledir: 1932 yılında 1929 Krizinin 
etkileri sürüyordu. Krizin arz fazlası ve talep 

bağlı oluyorsunuz. O zaman icraya tenezzül etmeyecek şekilde satışların 
yapılması lazım,” diye ekledim. Bunun üzerine Civri Bey’e, “Duydun mu 
Sadettin Bey’in dediğini?” diye sordu. Tabii benim amacım, ona bir cevap 
vermek değil ama dosyada mevcut konular bunlar; ipoteği var, tamam, 
teminattır ama satışı uzun sürüyor. O diyor ki, “O parayı alayım, yeni mal 
alayım, bankalarla fazla iş olmasın.” Mithat Bey’in üzerinde durduğu da 
bu; mümkün mertebe bankalardan kredi alınarak mal alınıp satılmasın, 
çünkü şirket onun yarısını bankaya faiz olarak ödeyecek. Bu bakımdan 
bayilerden sonradan eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa diye banka 
teminat mektubu almaya çalışırdı.

Cumhuriyet’in ilk bayındırlık yapıtlarından
Ankara’da bulunan Çubuk Barajı.

Şirketle Mobil arasındaki rekabet, Şirket’in tasarruf tedbirleri almasına yol 
açmıştı. Şirket’in cirosu ve kârı 1941’e kadar artmaya devam etti. 1937’de 
1.179.000 lira olan ciro, 1938’de 1.140.000 liraya, 1939’da 1.548.000 liraya, 
1940’ta 2.108.000 liraya yükseldi. 1937’de 69.000 lira olan Şirket kârı ise, 
1938’de 107.000 liraya, 1939’da 116.000 liraya yükseldi. 1940’ta ise küçük 
bir gerilemeyle şirket kârı 109.000 lira olarak gerçekleşti. 

1941’de Mobil ve Petrol Ofisi dışlayınca ciroda
büyük gerileme yaşanıyor
Petrol Ofisi 1941 Şubat’ında kurulduktan sonra, Mobil genel müdürü 
Archibald Walker’la Petrol Ofisi Genel Müdürü Talha Sabuncu, Türk 
Petrol’ü dışlayan bir işbirliğine giriştiler. 1941’in ilk altı ayında cirosu 
1.084.000 lira olan Türk Petrol’ün aynı yılın ikinci yarsında cirosu bu 
nedenle 350.000 lirada kaldı. Yine aynı yılın ilk altı ayında net kâr 42.000 
lira iken ikinci altı ayda 6.000 lirada kaldı. 

Prahova Şirketi savaş nedeniyle Türk Petrol’e istediği kadar petrol 
veremiyordu. Şirket, Prahova’nın da yardımıyla bir diğer Rumen petrol 
şirketi olan Unirea’dan 8500 ton petrol alma anlaşması yaptı. Ancak 
Archibald Walker Mobil’in uluslararası ilişkilerinden yararlanarak bu 
anlaşmayı bozdu. Savaş koşulları nedeniyle Türkiye’ye tahsis edilen 
akaryakıtın ithalat işinin de Mobil’e verilmesiyle Türk Petrol yeniden zor 
bir döneme girdi.



Şirket yönetimi ilk önlem olarak yine giderler ve ücretlerde kesintiye 
gitti. Önce murahhas üye maaşları 650 liradan 250 liraya düşürüldü. 
Bütün memurlar da buna iştirak etti. İkinci önlem, zeytinyağını 
mükerrer kaynamalarla makine ve motor yağına çevirmek oldu. Şirket bu 
önlemleri alırken diğer yandan hükûmet nezdindeki girişimler de sonuç 
verdi. Böylece Türk Petrol’e geçmişteki ithalatı, pazarlama faaliyeti ve 
Çubuklu’daki tankları dikkate alınarak %2 kota ayrıldı. Ancak şirket için 
bu kota yetersizdi. Bunun üzerine Şirket Romanya’dan küçük gemilerle ve 
hatta sarnıçlı vagonlarla, döviz yerine takas usulüyle pamuklu deşesi ve 
üstüpü (iplik uçları) ihraç ederek, ihtiyaç duyduğu kadar ithalat yapmak 
istedi. Hükûmetten gerekli izinler çıktıktan sonra, benzin dolu sarnıçlı 
vagonlar Sirkeci’ye geldi. 

Benzin Sirkeci’den motorlarla Çubuklu’ya getirildi. Burada fıçılara 
doldurulduktan sonra Ortaköy ve Üsküdar depolarına gitti.
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yetersizliği, iş hacminde daralma, fiyatlarda 
düşme, işsizlik gibi etkileri Türkiye’yi de 
olumsuz etkiledi. Özellikle tarım ürünleri 
fiyatları devamlı düşüş gösterdi. 1929 
yılına nazaran 1932 yılı sonlarında fındık ve 
afyonda %73, buğdayda %63, incirde %52, 
pamukta %48, zeytinyağında %44, üzümde 
%43, tütünde %50 oranında fiyat düşüşleri 
yaşandı.

Benzer bir gelişme dış ticarette ortaya çıktı. 
İhraç edilen malların fiyatlarındaki düşüşler 
ihracat miktarı artırılarak telafi edilmeye 
çalışıldı.

Ödemeler bilançosuna ve ulusal paranın
değerini korumaya yönelik tedbirler alındı. 
Böylece hem ithalat ihracat dengesi kurul-
maya çalışıldı hem de ihtiyaç duyulan
malların ülkede üretiminin yolu açıldı. 
İhracat miktarı artmakla birlikte dış ticaret 
hacmi yıldan yıla daraldı.

Ülkeyi demir ağlarla örmek

1933 yılında Ergani demiryolu hattının 
inşası için 12.000.000 TL’lik tahvilat 
piyasaya sunuldu. 8.000.000 TL’lik kısmı 
hemen satıldı. 1932 ve 1933’te bazı tarım 
ürünlerinde düşmüş olan satış fiyatları 
devletçe alınan önlemlerin etkisi ile 1934’te 
artmaya başladı. İç ticaret nispeten iyileşti 
ve hareketlendi.

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası.

1980’li yılların başı - Aydın Bolak (sağda) ve oğlu Doğan Bolak (solda) Tabaş yemeğinde.
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Bunda altıncı aydan itibaren devlet demir-
yollarında ve bunu izleyen özel demiryolla-
rında tarife indirimleri etkili oldu. 

Devlet öncülüğünde sanayi alanında 
gerçekleşen yatırımların yanı sıra İstanbul 
ve İzmir liman şirketlerinin, İzmir-Kasaba 
hattı hükûmetçe satın alındı. Gümüş para 
tedavüle çıktı. Sivas-Erzurum hattının inşası 
için 30.000.000 TL’lik dahili borçlanmaya 
gidildi. Bu girişimler hükûmetin finansman 
ihtiyacı duyduğu girişimler oldu. Ülkeler 
arasındaki iki yanlı ticaret anlaşmalarının 
temelde malla ödemeyi öngören bir türü 
olan kliring faaliyetlerinin temeli 1932’de 

Cumhuriyetin onuncu yılı kalkınma yolunda kat
edilen mesafeyi görmek ve göstermek önem
taşımıştır. “Yurdu Demir Ağlarla Örmek” sloganıyla
dile getirilen demiryolu faaliyetlerinin anlatıldığı
TCDD’nin yayını olan Demiryollar Mecmuası’nın
Cumhuriyetin Onuncu Yılı Özel Sayısı.

Tabaş
Tabaş, ilk olarak 1980 öncesi ülkenin, petrol piyasasındaki devletçi 
yaklaşıma bir reaksiyon ve özel sektörün bir savunma mekanizması olarak 
kuruldu diye düşünebiliriz. Akaryakıt dağıtım işi, 1980 öncesi Türkiye’de 
karma ekonomi modeli çerçevesinde kamunun stratejik gördüğü bir 
sahaydı; belki soğuk savaş şartları içinde stratejik olduğunu kabul 
edebiliriz ama bugünkü dünya konjonktürü veya ekonomi perspektifinde 
“Devlet bununla da mı uğraşır!” diyebileceğimiz bir sahadır. Petrol Ofisi 
1980 öncesi zor ikmal yıllarında birçok özel ve çoğu zaman da aslında biz 
hariç herkesin yabancı olduğu dağıtım şirketlerine karşı o zamanın kamu 
idarecilerinin idealleri çerçevesinde bir devletleştirme gayreti içindeydi. 

İşin ironik tarafı o zaman TÜPRAŞ ve Petrol Ofisi tarafından devlet 
garantisi ile yurt dışından zar zor ham petrol satın alınıyor; işleniyor ve 
istasyonlara dağıtılıyor ondan sonra büyük düşünce önderleri Petrol Ofisi 
istasyonlarına gidip “işte bu milli akaryakıtı kullanmalıyız” diye nutuklar 
atıyordu. Ama Mobil’in istasyonlarında Raman Dağı’ndan çıkmış, 
Türkiye’de işlenmiş ham petrolden üretilmiş benzin varken, “Bu Gâvur 
Yakıtıdır! Yabancı Sermayeye Hayır; Dövizimizi Koruyalım,” gibi doğru 
olmayan propaganda çalışmaları yürütülüyordu. Bu dönemde Petrol Ofisi 
dışındaki bütün dağıtıcıların ve rafineri operasyonlarının iş miktarları, 
ticari hacimleri çok daraldı. Biz, herhalde beş yüz ile altı yüz arasındaki 
istasyondan elli-altmış istasyona kadar indik. Bu dönemde Adaş diye 
bir dağıtım mekanizması vardı; rafinerinin altında, rafineri ürününü 
dağıtmak için kurulmuş bir kamu kuruluşuydu. Ve zorla kontratlarımız 
hiçe sayılarak Petrol Ofisi bayrağı altına alamadıkları bayilere bu vasıta ile 
mal satarak bir devletleştirme harekâtına giriştiler. Bu dönemde bayilerin 

Doğan Bolak  

Türkpetrol Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi

SÖYLEŞİ
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atılmış olmakla birlikte, bu faaliyetler 1933 
yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmeye 
başlandı. 1934’te ise tam çalışmaya başladı. 
13 devletle yapılan anlaşmalar ile bu ülke-
lerle 53.000.000 liralık ihracat 57.000.000 
liraya çıktı. İthalat da 47.000.000 liradan 
60.000.000 liraya yükseldi. Bu ülkelerle olan 
ihracat genel ihracatın %55’inden %62’sine 
ve ithalat da %64’ten %69’a çıktı.
 
1935 yılı Türkiye için görece daha rahat 
geçti. İktisat politikalarının hedefi hem üre-
timi hem de tüketimi eşit ve dengeli olarak 
artırmaktı. Ulusal sanayinin satış fiyatları bu 
bakımdan izlenebilir. Şeker fabrikaları tek 
elde toplanmak istenirken kömürün, çimen-
tonun ve şekerin fiyatları hayli düşürüldü.
Dış ticaret gerek ithalat gerek ihracat bakı-
mından genişledi.

Cumhuriyetin ilk yirmi yılında ülke demir ağıyla 
örülmeye çalışıldı. Bu ağın en önemli parçalarından 
biri Adana’daki köprüdür.

başarılı, olması ticari güçleriyle değil, politik güçleriyle alakalı hale geldi. 
Evet, siz o zaman bir miktar benzin buluyorsunuz ama benzin kuyrukta 
size mi verilecek başkasına mı? Anlayacağınız gibi epey sorun vardı. 

Bu ortamı değiştiren, Özal’ın serbest ekonomiye geçiş modelidir; fakat 
o dönemde birçok Türk esnafı bugünkü adıyla KOBİ’si ciddi ciddi Türk 
ekonomisinden dışlandı veya yabancı sermaye uşağı damgası yedi. O 
dönemde bir kamu şirketi şöyle diyordu: “Türk Petrol markası benim 
olmalı; ne hakla özel sektör Türk Petrol markasının sahibi olabilir.” Biz 
de diyorduk ki “Ne demek senin? Biz daha sen kurulmadan markamızı 
1930’larda tescil ettik; 1930’larda sen yoktun!” Bizim ne dediğimiz hiç 
önemli değildi. “Alacağım o markayı,” diyor. Neyse uzun yıllar mücadele 
etti büyüklerim de kazandık bu mücadeleyi.

Başka bir kavga da şuydu: Mudanya’da bir akaryakıt dağıtım depomuz 
var; bir kamu petrol dağıtım şirketi bana lazım diye el koydu. 1980’de 
bildiğim kadarıyla Turgut Özal Bey Özelleştirme İdaresi’ni kurarak bu 
şirketi özelleştirdi de sonunda bu kamulaştırma davasını da kazanabildik. 

Rahmetli Özal’ın direktifleri ile 1980’den sonra TÜPRAŞ tarafından, 
dağıtım şirketlerine devlet-özel sektör ayrımı göstermeden ticari olarak 
ürün satışı yapılabilir hale geldi. Buna ön ayak olan da, burada adını yâd 
etmemiz gereken o zamanın Enerji Bakanı Serbülent Bingöl Bey’dir. Bu 
izinlerle birlikte biz, Türk Petrol olarak Aliağa ve Yarımca’daki akaryakıt 
depolarını kurduk ve tekrar bayilerle çalışmaya, hızla istasyon zincirimizi 
büyütmeye başladık. Sahadaki bu büyümede Varol Dereli’nin, Ömer 
Dormen’in, Mahir Dengizman’ın, Özalp Birol’un ve Cabbar Yılmaz’ın 
ciddi gayretleri vardır. 

Bu çalışmalar devam ederken bir gün babam Aydın Bolak şöyle demişti: 
“Kamulaştırma ve serbest ekonomiyi terk etme riski tekrar gelebilir. İki 
ailenin sahip olduğu şirketin yanında geniş mülkiyetli, yüzlerce bayinin 
ortak olduğu bir akaryakıt markası ve dağıtım şirketi olmalıdır; Türk 
Petrol de bu markanın doğmasına ve büyümesine destek olmalıdır.” 
Ticari bir yaklaşım değil, stratejik bir yaklaşımdı bu. Ben o zaman toy 
bir gençtim. O zamanlar bu görüşe hararetle karşı çıkmıştım. Oysa ne 
demek istediğini şimdi çok iyi anlıyorum. O zaman az gürültü yapmadım: 
Bir taraftan siz her yıl şirketinizi ciddi finansal riskler alarak %30 ile 

SÖYLEŞİ DOĞAN BOLAK
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Artan faaliyetlerle beraber ticaretin her 
safhasında az çok bir hareketlilik görüldü. 

1930 - 1935 yıllarında tarımdaki gelişmeler 
nedeniyle 1932 ve 1935 yıllarında GSMH 
artışı negatif değerler alırken diğer yıllarda 
artış gösterdi. 1933 yılındaki %15,8 oranın-
daki GSMH artışı yine tarımdaki gelişmeler 
ve bir önceki yıl yaşanmış olan ekonomik 
küçülmeye bağlı olarak ortaya çıktı.

Yeraltı kaynakları hedefli
ikinci 5 yıllık plan

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın öngö-
rülen süreden önce gerçekleştirilmesinin 
hemen ardından 1936 yılında İkinci Beş  
Yıllık Sanayi Planı gündeme geldi. Tüketim  
mallarının ülke içinde üretimini hedefleyen 
Birinci Plan’ın aksine, İkinci Plan’da enerji 
ve madencilik gibi temel sanayi alanlarına
ağırlık verildi. İkinci Beş Yıllık Sanayi 
Planı’nda ana hedef demir, kömür ve petrol 
gibi ülkenin yeraltı kaynaklarını değerlen-
dirmek oldu. Bu planda özel sektörün ve 
tarımın geliştirilmesi de unutulmadı.

büyütüyorsunuz; bu riskleri azaltmak için 1988’den sonra başarılı bir 
yabancı sermaye ortaklığıyla süratinizi kesmeden devam ediyorsunuz, 
halka açılmaya hazırlanıyorsunuz, bu ortamda büyükleriniz, yönetim 
kurulu başkanınız ve başkan yardımcınız, Mithat Bey ile Aydın Bey, “Bir 
başka markayı destekleyeceğiz,” diyor. Yani bir rakip yaratacağız. Tamam, 
peki, bir bildikleri vardır; sonuçta büyüklerimiz, diye düşündüm. 
Tabaş ilk önce bizim dağıtım sistemimiz üzerinden meşhur portakal 
ambleminden başlayarak yavaş yavaş istasyonlar kurmaya başladı. Bir 
miktar da ürettiğimiz Castrol madeni yağlarını sattı ve uzun bir dönem 
o şekilde bir alternatif yapılanma olarak korunarak büyütüldü. Soğuk 
savaşı Reagan kazanmasaydı veya Amerika 2011 - 2012’de değil de 
1990’larda ekonomik krize girseydi ne olurdu, bilmiyoruz. Başarılı bir 
şirketti, ben de hissedarıydım. Sonra Tabaş’ta hisseler konsolide oldukça 
biz de sattık, öyle hatırlıyorum. Sonra zaten Tabaş’ın lider girişimcileri 
gelip bizim akaryakıt işini devraldılar, devam ettiler, başarılı oldular. 
Benim hafızamdaki Tabaş budur.

Sarnıçlı vagon tedariki ve yeni ortaklar
Romanya’ya pamuklu deşesi ve üstüpü ihracatıyla Mensucat A.Ş. de 
ilgileniyordu. 1943 başlarında Türk Petrol, ihtiyaç duyduğu on sarnıçlı 
vagonu Astra Şirketi’nden satın aldı. Alımın finansmanı ise Mensucat 
A.Ş.’nin yaptığı ihracatla karşılandı. Mensucat A.Ş.’nin ortaklarından 
Muhiddin Arif Mardin, bu vagonların maliyeti kadar kıymete karşılık 
gelen 60.000 liralık rüçhanlı aksiyonu Türk Petrol’den alarak 100.000 
liralık sermaye artırımına katıldı. Bu aksiyonların Mensucat Şirketi’nin 
ortaklarına taksim edilmesi üzerine Muhiddin Arif Mardin ve Sadık 
Bigat, Türk Petrol’e ortak oldular. 

Verasetle şirkete yeni ortaklar geliyor
1945’te Mehmed Ali Kunt’un vefatıyla, vârisleri, eşi Makbule ile iki oğlu 
Burhan ve Adnan, Kunt’un yerini aldılar. Burhan Kunt’un 1974’te vefatı 
üzerine eşi Muazzez, oğulları Mustafa ve Ahmet Kunt hissedar oldular. 
1958’de ise Sadık Bigat’ın vefatından sonra eşi Şukûfe ile oğulları Halit ve 
Mithat, Türk Petrol’e ortak oldular. Kerim Zuvin’in 1970’te ölümünden 
sonra ise eşi ve iki oğlu şirkete ortak oldular. 

Kaynak: DTP

Yıl Tarım Sanayi Hizmetler GSMH
1930 (3,9) 12,7 8,9 2,2
1931 14,3 14,2 5,5 8,7
1932 (28,8) 17,8 8,6 (10,7)
1933 22,1 19,0 13,1 15,8
1934 2,7 13,8 9,4 6,0
1935 (6,1) (0,1) (0,8) (3,0)
1936 54,1 (3,4) 2,1 23,2
1937 (3,5) 10,3 7,1 1,5
1938 5,4 15,7 13,5 9,5

SEKTÖRLER VE GSMH BÜYÜME HIZLARI
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İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı, birincisi gibi 
öngörülen sürede hayata geçmedi. İkinci 
Plan, uygulamaya konulduktan kısa bir süre 
sonra yeni düzenlemeler yapıldı. 1937 yılı 
Aralık ayında Hükûmet, İkinci Beş Yıllık Sa-
nayi Planı’nın madencilikle ilgili bölümlerini 
“Üç Senelik Maden Programı” adı altında 
uygulamaya koydu. 1938 yılı Eylül ayında 
ise “Üç Senelik Maden Programı”nı da 
içeren “Dört Yıllık Plan” kabul edildi. Planda 
“madencilikle” ilgili olarak krom, bakır, çin-
ko, simli kurşun, demir, taş kömürü ve linyit 
yataklarının işletilmesi; “metal ürünleri” 
ile ilgili olarak tarım aletleri ve makineleri, 
ısıtma araçları, demir boru, liman ve deniz 
taşımacılığının gerektirdiği metal ürünle-
rinin, uçak motorlarının ve askeri amaçlı 
alüminyum ürünleri üretecek tesislerin ku-
rulması yer aldı. Planda “kimya sanayi” ile 
ilgili olarak soda, gülyağı, morfin, gliserin 
ve sabun, sentetik benzin, azot ve sömikok 
üretimi hedeflendi. “Toprak ürünleri sanayi” 
ile ilgili olarak çimento, ateş tuğla üretimi; 
“gıda sanayi” ile ilgili olarak ekmek ve un, 
zeytinyağı, meyve işleme, konserve, balık 
yağı ve şeker üretimi hedeflerine yer verildi. 
Son olarak “elektrik enerjisi üretmek” üzere 
Zonguldak ve Kütahya’da termik santraller
kurulması; “ulaştırma” ile ilgili olarak 
İstanbul limanının geliştirilmesi, Trabzon ve 
Zonguldak’ta yeni limanların inşası, İsken-
derun limanında serbest bölge oluşturulma-
sı ve toplam 67.000 tonluk 28 parça gemi 
satın alınması projeleri planda yer aldı. 

Atatürk’ün Paşabahçe Fabrikası ziyareti.
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Savaşın soluğu planı erteletiyor

Gerçekleşmesi için 200.000.000 TL’ye 
gereksinim duyulan projelerin büyük bir 
bölümü 1939 yılı ortalarında uygulanmadan 
ertelendi. İkinci Dünya Savaşı’nın patlak 
vermesi ile de planın uygulaması iyice
aksadı. 1950 yılına kadar planın kapsadığı
projeler içinde ancak Guleman Krom, 
Ergani, Murgul ve Kuvarshan Bakır, Divriği 
Demir İşletmeleri, Karabük Demir-Çelik 
Fabrikaları’nın demir boru fabrikası ve bazı 
gemilerin satın alınması gerçekleşti. 

Özel sektörün 1950’lerden itibaren göster-
diği gelişmenin benzerine 1930’larda rast-
lamak mümkün değildir. Ancak 1930’larda 
izlenen devletçi sanayileşme politikası ile 
kamu ve özel sektörün bir arada buluna-
bileceği örneği görülmüştür. Devletçilik, 
özel sektöre rağmen gerçekleşmemiştir. 
Yaratılan dışsal ekonomiler bunun kanıtıdır. 
Ancak sermaye yetersizliği, kredi kurumla-
rının eksikliği, girişim gücünün zayıflığı, ge-
lirlerin düşüklüğü, iş veriminin düşüklüğü, 
ulaştırma ve enerji olanaklarının yetersizliği 
ve maliyetlerin yüksekliği gibi nedenler sa-
nayi planlarının hedeflerin üstünde sonuçlar 
vermesini engelleyen unsurlar olmuştur.

1936 yılında tarımsal üretim alanında ülke 
iyi bir yıl geçirmiştir. Planın uygulanması 
bağlamında sanayi alanında da önemli 
gelişmeler kaydedilmiş, ticarette de kıpır-
danmalar olmuştur. Toptan fiyatlar biraz 
daha artarken buna karşın hayat pahalılığı 
artmamıştır. Maliyenin vergi tahsili ise 
başarılıdır. 

1937 yılında MTA kuruldu. MTA’nın 
kurulmasıyla ülkenin yeraltı zenginliklerinin 
ortaya çıkarılarak ithal edilen ürünleri ikame 
etmesi ve böylece döviz tasarrufu sağlaması 
amaçlandı.

1970’li yıllar -
Anadolu’da bir
Türk Petrol akaryakıt 
istasyonu.
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Üsküdar Madeni Yağ deposu
Türk Petrol’de 3 Ekim 1980 tarihinde işe başlamıştım; askeri darbe 
sonrasıydı. Üsküdar’da madeni yağ deposu vardı; sorumlu müdürü 
emekli olacaktı. Şirket oraya yeni bir personel arıyordu. Hem meziyetleri 
uyacak hem de itibar edilir ve çalışkan olacaktı. Ben öğretmendim. Bir 
arkadaşım vasıtasıyla bu teklif gelince önce Aydın Bolak Bey’le tanıştık. O 
zamanki Personel ve İdare İşler Müdürü Kemal Gönansi Bey’le konuştuk.  
O gün karar verdim ve 3 Ekim’de şirkette çalışmaya başladım. Dört ay 
Yarımca’da tüp dolum tesisinde kapıdan başlayarak tüp dolumuna kadar 
her aşamada bulundum. Kasada, muhasebede, her kademede çalıştım. 
Dört ay sonra Üsküdar’a müdür yardımcısı olarak tayin oldum. On ay 
sonra, emekli olacak müdür ayrıldı ve 1981’in Ekim ayından itibaren, 
yani şirkete girdikten bir yıl sonra depoya müdür olarak atandım. 

Üsküdar’da yaptığımız iş Castrol ve Türk Petrol markalı yağların 
kutulara, tenekelere ve fıçılara dolumuydu. Türkiye genelinde tesislere ve 
bayilere satış için tek dolum yeri orasıydı. Türk Petrol markalı yağları biz 
üretiyorduk; Castrol markalı yağları Gemlik’teki BP tesislerinde ürettirip 
tankerle Üsküdar’a getiriyor, dolumunu biz yapıyorduk ve Türkiye 
geneline dağıtımını gerçekleştiriyorduk. Depo, bugünkü iskeleden 
sonra Boğaz’a doğru 100 metre cepheli, yola kadar 40 metre derinliği 
olan bir yerdi ve arsa içerisinde Firuzan Ali Arsan Bey’in evi vardı. Tesis 
1986 yılında istimlak edilince o evi yıkmak da bize nasip oldu. Yıktık, 
boşalttık, belediyeye teslim ettik ve tesisi Yarımca’ya taşıdık. Yarımca’da 
altı ay zarfında yeni bir madeni yağ tesisi yaparak Castrol’ün de desteğiyle 
üretime başladık. 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARI

İkinci Dünya Savaşı’yla ekonomik
ve sosyal hayata gelen fren

İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte Kemalist 
kadroların siyasal, iktisadi ve sosyal alan-
larda sürdürdüğü yeniden inşa hamleleri 
kesintiye uğradı. 1938 yılında Mustafa 
Kemal Atatürk’ün vefatının ardından Cum-
hurbaşkanlığına İsmet İnönü seçildi. İnönü, 
1939 - 1945 yılları arasında Refik Saydam 
ve Şükrü Saraçoğlu hükûmetleriyle beraber 
savaş dönemini yönetti. Savaş yıllarında 
İnönü’nün ana hedefi her ne pahasına olur-
sa olsun savaştan uzak durmaktı. Türkiye 
savaş süresince taktiklerini bu ana hedefe 
göre düzenledi. Hükûmet savaştaki güç 
dengelerini gözeterek İngiltere, Almanya ve 
Sovyetler Birliği arasında denge politikası 
izledi. İngiltere ve Fransa ile 1939 yılında 
imzalanan üçlü ittifak antlaşması, Sovyetler 
Birliği ile 1921 yılında imzalanan dostluk 
antlaşması ve Almanya’yla 1941 yılında 
imzalanan saldırmazlık paktı ile Türkiye 
bir askeri bloğa karşı diğerinin desteğini 
sağlayarak savaş dışı kalmayı başardı. 
1945 yılında savaş sona erdiğinde Türkiye 
savaş dışı tutumundan dolayı başlangıçta 
İngiltere ve ABD tarafından yalnız bırakıldı. 
Türkiye Birleşmiş Milletlere girmesine karşı 
uluslararası alanda yalnızlığı bir süre devam 
etti. Yeni uluslararası düzenin kapitalist ve 
sosyalist bloklar arasında kutuplaşmasıyla 
birlikte Türkiye stratejik konumundan dolayı 
kapitalist blok açısından yeniden önemli bir 
ülke haline geldi. 1940’ların ikinci yarısında 
iki kutuplu dünya düzeninin belirginleşme-
siyle Türkiye ile ABD ilişkileri yakınlaştı. 
1947 yılında ilan edilen Truman Doktrini ve 
Avrupa ülkelerinin savaş yaralarını sarması 
için devreye sokulan Marshall yardımları 
kapsamında, Türkiye de kapitalist bloğa 
dahil oldu.
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Aydın Bolak Bey Yönetim Kurulu Üyesi ve murahhas azaydı. O zaman 
şirkette bir Genel Müdürlük konumu yoktu; yani Aydın Bey Yönetim 
Kurulu’na karşı her şeyden sorumluydu. Albert Civri Bey, Ticaret 
Müdürü’ydü. Çalışmalarımızı Albert Civri’ye rapor ediyorduk. Sekiz 
yıl beraber çalıştık ve diyebilirim ki ben her şeyi, tüm işi, madeni yağın 
inceliklerini, detaylarını, teknik taraflarını, ticaretini ve insan yönetmeyi 
Albert Civri’den öğrendim. 1982-83’ten itibaren İstanbul ili satışlarını 
da bana verdiler. Ben hem tesiste çalışıyordum hem İstanbul ilindeki 
tüm satışlardan sorumluydum. 1981 yılından itibaren Şirketin diğer 
iştiraklerinden ayrılarak Türk Petrol’de çalışmaya başlayan Varol Dereli 
Bey’in de çok desteğini gördüm. Cesaret, güven verdi, teşvik etti, hep 
önümüzü açtı. 

Önce bayilik sistemini geliştirdik, çünkü o zamanki bayilik sisteminde, 
herkese madeni yağ satılıyordu. Satışta başarılı olunca, birkaç sene 
sonra Trakya bölgesinin sorumluluğunu da bana verdiler. Hafta sonları 
Trakya’ya gidiyordum. Hafta içi sabah erkenden gelip tesisteki işleri 
organize ediyordum. Öğleden sonra ise İstanbul satışlarına bakıyordum; 
çünkü orada 24 saat çalışma vardı. Tankerler sabah erken yola çıkıyor, 
Gemlik’e gidiyor, akşam dönüyor, sabaha kadar boşaltılıyor, madeni yağ 
üretimi gece yapılıyor, gündüz dolum ve sevkiyat gerçekleştiriliyordu.

Bir dönemin sonu: Firuzan Ali Arsan Lozan’a taşınıyor
Türk Petrol’ün tarihinde önemli rol oynamış olan Firuzan Ali Arsan, oğlu 
Vallery’nin eğitimi için 1942’de Lozan’da ikamet etmeye başladı. Ardından 
Arsan’ın eşi Olga da Lozan’a taşındı. Arsan, 11 Ağustos 1941’deki İdare 
Meclisi toplantısından sonraki toplantılarda bulunmamasına karşın 
murahhas üye olarak çalıştı ve sık sık İstanbul’a geldi. 20 Aralık 1949’da 
bu görevlerinden ayrılan Arsan sonraki yıllarda yol ve ikamet masrafları 
ödenen bir uzman olarak Türkiye’ye gelmeyi sürdürdü. Son olarak 1970’te 
Türkiye’ye gelen Arsan 1974’te vefat etti. Şirket bunun üzerine Arsan’dan 
kaynaklanan yabancı sermayeyi tasfiye etti. Maliye, döviz kur farkını 
nazara almadığından ancak 2,5 milyon lira kadar bir para ödenebildi. 
Arsan’ın oğlu Vallery Arsan’ın ortaklığı devam etti.

Türkiye savaşa girmemesine karşın, ülkede-
ki farklı toplumsal kesimler hükûmetin sa-
vaş yıllarında izlediği iktisadi politikalardan 
köklü biçimlerde etkilendiler. Bu dönemde 
Türkiye nüfusunun %83’ünün 40.000 köye 
dağılmış olarak yaşadığı düşünülürse, savaş 
ekonomisinin en çok kırsal kesimi etkiledi-
ğini söyleyebiliriz. Savaş yıllarında binlerce 
köylünün askere alınması ve yük hayvan-
larına el konulmasıyla tarımsal üretimde 
büyük bir daralma yaşandı. Ordunun ve 
kentlerin iaşesini karşılamak üzere köylünün 
üretimine piyasa fiyatlarının altında el ko-
nulması kırda tam bir felaket yarattı. Toprak 
mahsullerine uygulanan vergiler sonucunda 
küçük ve orta ölçekli üretim yapan köylü-
ler yoksullaşırken piyasaya yönelik büyük 
ölçekli üretim yapabilen çiftçiler zenginleş-
tiler. Bu yılların bir başka uygulaması olan 
iş mükellefiyeti ise kömür ve linyit ma-
denlerinde zorunlu çalışmaya tabi tutulan 
köylülerin hayatını zorlaştırdı.

Cumhuriyetin önemli sağlık projelerini yöneten
ve bu bağlamda sağlık bakanlığı da yapan
Dr. Refik Saydam 1939 - 1942 yılları arasında 
başbakanlık yapmıştır.
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Savaşa girilmese de enflasyon 
ve karaborsa vatandaşı olumsuz 
etkiliyor

Devlet politikalarından kentlerde yaşayan 
ücretliler ve yoksullar da zarar gördü. Üre-
tim ve ithalattaki daralmanın yarattığı kıtlık 
karaborsa ve ihtikârı tetikledi. Türkiye’de 
savaşan ülkelerden daha yüksek oranlarda 
bir enflasyon ortaya çıktı. Kentlerde ve kırda 
küçük köylüler, kent yoksulları, işçiler ve 
memurların yaşam standartları hızla düştü. 
Ekmek, şeker, pamuklu kumaş ve gaz yağı 
gibi temel tüketim maddelerinde karne 
uygulamasına geçildi. Ancak yine de mal 
darlığının ve karaborsanın önü alınamadı. 
Devlet olağanüstü kazançları vergilendirmek 
için 1942 yılında Varlık Vergisi’ni yürürlüğe 
koydu. Varlık Vergisi’nin görünürdeki amacı 
toplumsal adaleti sağlamak ve devlete mali 
kaynak yaratmak olsa da uygulamada bu 
verginin yükünü, ayrımcılığa tabi tutulan 
gayrimüslim kesimler çekti. Vergilerini öde-
yemeyen Gayrimüslimler çalışma kampları-
na gönderildiler.

Savaş yıllarında izlenen dış politika 
Türkiye’yi savaşın yıkımından uzak tuttu. 
Ancak iç politikada izlenen savaş ekonomisi 
uygulamaları ve siyasal baskı ortamı geniş 
halk yığınları arasında büyük bir hoşnut-
suzluğa yol açtı. Çeşitli toplumsal gruplar 
tek parti rejiminden ve Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden hızla uzaklaştılar. Yoksullaşan 
köylüler, ücretliler, memur kesimleri, işçiler 
gibi toplumun görece yoksul kesimlerinin 
yanı sıra ayrımcı siyasi ve iktisadi uygula-
malarından dolayı Gayrimüslim kesimler 
de bürokrasiye ve tek parti yönetimine olan 
inançlarını kaybettiler. Kuşkusuz savaşın 
yarattığı imkânlardan ve izlenen iktisat 
politikalarından kazançlı çıkan kesimler de 
oldu. Özellikle piyasaya üretim yapan büyük 

Türk Petrol’den Castrol’e uzanan güzel yıllar
İngiltere’de liseyi okuduğum sıralarda, yaz tatili için İstanbul’da 
bulunduğum bir gün, Varol Dereli beni yemeğe çağırdı ve üniversiteden 
mezun olduktan sonra ne yapmayı düşündüğümü sordu. O dönem 
kararım tam şekillenmiş değildi ve ses mühendisi olmak gibi bir planım 
bulunuyordu. Varol Bey “Eğer kararını değiştirirsen, aramıza katılmanı 
arzu ederiz; aileden genç temsilcilere ihtiyacımız var,” dedi. Hatta o 
yaz tatili sırasında, bir fikir sahibi olmak amacıyla Türk Petrol’de bir 
ay staj yapmamı önerdi. Türk Petrol’ün o zaman Ortaköy’de bulunan 
deposunda, rahmetli Orhan İğdemen’in yanında stajyer olarak bir ay 
boyunca, kamyon yüklemesinden boşaltılmasına, irsaliye kesilmesinden 
defter tutulmasına kadar tüm depo işlerini yaptım. 

Türk Petrol’ün ortaklarından rahmetli dayım Arif Mardin o zaman 
Amerika’da oturuyordu ve çok ünlü bir müzik prodüktörüydü. Ses 
mühendisliği hayalimden bahsedince, beni yanına New York’a davet 
etti. Orada başarılı bir ses mühendisi olmak için gerekli donanımım 
olmadığını gördüm. İş dünyasında olmaya ve işletme okumaya karar 
verdim. İngiltere’de üniversite okurken, bir yıllık stajımı da 1984 yılında 
Türk Petrol’de yaptım. Bana o staj sırasında, Castrol’ün pazara yeni 
sürülecek bir ürününün projesi verildi. Projede teknolojiden üretime, 
pazarlamadan satışa kadar birçok kişiyle yakın çalışma fırsatı buldum, 
hem madeni yağla ilgili birçok şey öğrendim hem de büyük keyif aldım. 
Bu ürünün ilk üretimini, Doğan Bolak ve Cabbar Yılmaz ile birlikte 
Üsküdar’da bulunan tesiste, fıçıları karıştırarak yaptık. Ürün hazır hale 
gelince, 10.000 tamirciye bire bir ulaşacak bir pazarlama atağı başlattık. 
Ama sanırım en zoru Mithat Recai Öğdevin Bey’i reklam konusunda 

Ömer Dormen

BP Rusya, Kuzey Avrupa ve 
Türkiye Satış Direktörü

SÖYLEŞİ
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çiftçiler ve Müslüman ticaret kesimleri 
önemli sermaye birikimi elde ettiler. Varlık 
Vergisi Gayrimüslimlere yönelik ağır sonuç-
lar doğursa da Müslüman ticaret kesimi bu 
verginin yol açtığı sermaye transferinden 
kazançlı çıktı. Ekonomik anlamda güçlenmiş 
olan yerli burjuvazi CHP’nin ekonomik ve 
siyasi hayattaki vesayetini kırarak özerkleş-
mek istediler. Savaş yıllarında hem kaybe-
den hem de kazanan kesimlerinin yıllarca 
biriken hoşnutsuzluğu CHP idaresindeki 
tek parti rejimini ve devletçi iktisat politika-
larını sürdürülemez hale getirmiştir. 1945 
yılında A.B.D. liderliğinde liberal siyasal ve 
ekonomik düzenin yenidünya düzenini şekil-
lendirmeye başlamasıyla tek partili siyasal 
sistemi ve devletçi politikaları uluslararası 
düzeyde sürdürmek de zorlaşmıştır. Böy-
lece Türkiye’de siyasal kadrolar toplumsal, 
siyasal, iktisadi hoşnutsuzluklarla uluslara-
rası gelişmelerin çakıştığı bir yol kavşağında 
çok partili siyasal düzene geçmeye karar 
verdiler.

ikna etmekti. Şirket o güne kadar hiç reklama ihtiyaç duymadığı için, 
ikna etmemiz oldukça zor oldu. Sonunda annem Betûl Mardin’den 
yardım alarak bu işi başardık. 50.000 TL reklam bütçesi kopardık. Proje 
çok başarılı oldu, hatta kısa sürede Castrol’ün en çok satan ürünlerinden 
biri haline geldi. Bir yıllık tecrübe ve bir şeyleri başarmış olmak bana 
büyük mutluluk verdi. Bunun üzerine mezun olduktan sonra Türkiye’ye 
dönüp, Türk Petrol’de işe başlamaya karar verdim.

İngiltere’de mezun olduktan sonra bir iki ay tatil yapıp öyle işe başlama 
niyetim vardı ancak rahmetli Mithat Recai Bey mezun olduğum gün 
beni arayıp bir hafta sonra beni işe beklediğini söyleyince tatil planlarımı 
kısaltmaktan başka çarem kalmadı.

İşe ilk başladığım zaman rahmetli Mithat Bey’in odasında dedem Muhittin 
Mardin’in masası bana verilmiş, Mithat Bey’le aynı odada çalışmaya 
başlamıştım. Mithat Bey o zaman kullanılmakta olan yazıcıların sesine 
ancak bir-iki ay dayanabildi ve benden başka bir odaya geçmemi istedi.

Mithat Recai Öğdevin Bey ile aynı ortamda bulunmak bile yeniden 
üniversiteye başlamak gibiydi. Onunla konuşurken sürekli yeni bir şeyler 
öğrenirdim. O yıllarda Türk Petrol’de herkes işin bir ucundan tutuyordu; 
aslında benim için en keyifli zamanlardı onlar. Katı görev tanımları 

Betûl Mardin ve oğlu BP Rusya, Kuzey Avrupa ve Türkiye Satış Direktörü Ömer Dormen.
Milli Şef İsmet İnönü.
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yoktu; her gün yeni görevler ve projeler verilirdi ama bu sayede birçok 
yeni işi öğrenme imkânınız olurdu, bu da zamanın çok keyifli geçmesini 
sağlardı.

Ben o genç yaşımda, başka müesseselerde uzun yıllar içinde 
kazanılabilecek altyapıya çok kısa zamanda sahip oldum. Türk Petrol  
Grubu’na bağlı çeşitli şirketlerin Yönetim Kurulu Toplantılarına katılıyor, 
iş ve insan yönetimi hakkında sürekli yeni şeyler öğreniyordum. Varol 
Dereli ile birlikte hafta sonları saha ziyaretlerine gidiyor, bayi teşkilatını 
yakından tanıyor veya Aydın Bolak Bey’in odasında bir konu ile ilgili 
sıramı beklerken, odasında bulunan ve odasına gelen çeşitli insanların 
dertlerine nasıl çözüm bulduğunu gözlemliyordum.

Bence en büyük avantajımız, Türk Petrol üst yönetiminin o yıllarda 
gençlere yaptığı yatırım ve onlara duyduğu güvendi. Daha sonra başka 
şirketlerde ve sektörlerde başarılı olan birçok yönetici ile, o günlerde 
Türk Petrol’de beraber çalışmıştık. Benim de şansım Varol Dereli ile 
başlayan, Doğan Bolak ile devam eden o gençleşme operasyonunun 
içinde bulunmamdı. 

1987 - Madeni Yağ reklam afişleri ve 50. Yıl logosu.

SÖYLEŞİ ÖMER DORMENSavaş, asıl içinde yer
alanları vuruyor

1939 - 1945 yılları arasında hemen hemen 
bütün dünyayı kapsayan ve insanlığın tarih 
boyunca yaşadığı en büyük felaketlerden 
biri olan İkinci Dünya Savaşı’nın ilk işaretleri 
1930’ların ortalarında verildi. Birinci Dünya 
Savaşı’nı sona erdiren Versailles Antlaş-
ması ile tatmin olmayan Almanya, 1933’te 
iktidara gelen Nasyonal Sosyalist Parti ve 
onun lideri Adolf Hitler’in girişimleriyle dün-
yayı yeniden savaşa sürükleyen bir siyaset 
izlemeye başladı. Hitler yönetimi bir yandan 
ülke ekonomisini güçlendirirken, diğer yan-
dan iktisat politikaları ile geniş halk kitleleri-
nin desteğini aldı. Çeşitli propagandalar ile 
Alman ulusunun kırılan gururunu okşayan 
Hitler, büyük Almanya yaratma tutkusunun 
ilk adımı olarak İngiltere ve Fransa’nın göz-
leri önünde 1938’de Avusturya’yı, ardından 
1939’da Çekoslovakya’yı ilhak etti. 

Almanya’nın güneyindeki müttefiki Faşist 
diktatör Benito Mussolini’nin liderliğindeki 
İtalya’ydı. İtalya, Arnavutluk ve Habeşistan’ı 
işgal etti. Uzakdoğu’da güçlenen Japonya 
ise Asya ve Pasifik bölgelerini egemenliği 
altına alma hesapları yapıyordu. Japonya bu 
doğrultuda 1932’de Mançurya’yı işgal etti. 

Savaşa giden adımlar 1930’lar süresince 
Japonya, İtalya ve Almanya tarafından 
yapılan işgal ve ilhaklarla atılmıştı. 1 Eylül 
1939’da Almanya’nın Polonya’ya saldırması 
ile beklenen ancak istenmeyen İkinci Dünya 
Savaşı patlak verdi. Kısa bir süre sonra sa-
vaşın tarafları belirginleşti. Almanya, İtalya 
ve Japonya’nın karşısında İngiltere, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ittifak 
oluşturdu. 
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Bir yandan Almanya diğer taraftan İngiltere 
ve müttefiklerin baskılarına karşın, savaşın 
neden olduğu yıkımı yakından görmüş bir 
kuşağın temsilcisi olan başta Cumhurbaşka-
nı İsmet İnönü olmak üzere, Refik Saydam 
ve Şükrü Saraçoğlu hükûmetleri, savaşın 
ilk gününden itibaren bir denge politikası 
izlediler. Böylece Türkiye’nin savaş dışı 
konumu korundu ve savaşın sınırlarından 
içeriye girmesi engellendi. Ancak, hemen 
sınırlarına kadar gelmiş olan savaşın neden 
olduğu olağanüstü savunma gereksinimleri 
ekonominin ve toplumsal yaşamın kısıtla-
malara uğramasına yol açtı. Bu nedenle tek 
parti yönetiminin en zorlu dönemi savaş 
yıllarında yaşandı. 

Genç neslin Castrol yağlarına verdiği destek ile Castrol yağlarının yükselen 
başarısı, İngilizlerin de ilgisini çekmişti. Türk Petrol’ün, Üsküdar’da bir 
madeni yağ dolum tesisi vardı. Ancak, bu tesisin geniş çaplı bir Castrol 
ürün yelpazesini üretme imkânı bulunmuyordu. Zaten bu sırada zamanın 
Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Üsküdar’da bulunan tesisi istimlak 
etmeye karar verince, daha modern bir üretim tesisi için düğmeye basıldı. 
Yarımca’da bulunan şirket arazisine, Castrol’ün mühendislik ekibinden 
de destek alarak günün şartlarına uygun son derece modern bir tesis inşa 
edildi. Projenin başında bulunan Marmara Transport şirketinden Yüksel 
Güler, çok kısa bir sürede tesisi gruba kazandırdı. Taşınma sırasında, o 
zaman Üsküdar’daki tesisin başında bulunan Cabbar Yılmaz ve ekibi, 
satışın aksamaması için gece gündüz çalışarak büyük bir başarıya imza 
attılar.

Tesise yapılan yatırım sırasında Castrol’ün yöneticileri ile de olası ortaklık 
görüşmeleri başladı. Türk Petrol yönetimi, Castrol’ün üretim tesisine 
ortak olmasını arzu ediyor, Castrol ise büyüyen Türkiye ekonomisi içinde 
gerekli payı almak istiyordu. 

Türk Petrol’ü Türkiye’nin tanıdığı bir marka haline getiren şapkalı logosu.

Savaş yıllarında üretimin ve tüketimin dengelenmesi
ve savaş ekonomisini yönetmek için hükûmete çok
geniş yetkiler veren Milli Korunma Kanunu.
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Savaş döneminin ekonomik resmi

Türkiye’nin fiilen savaşa girmemesine 
karşın özellikle ekonomide dünya savaşının 
koşulları bütün ağırlığıyla hissedildi. Savaş 
koşullarında kamu harcamaları içinde sa-
vunma harcamaları hem cari olarak hem de 
bütçe içindeki oranı itibarıyla arttı. Hükûmet 
artan kamu harcamalarını gidermek için 
açık finansmana başvurdu. Para basarak 
finansman sağlamaya çalıştı. 1938’de çıka-
rılan bir kararname ile Merkez Bankası’na 
Hazine teminatı taşıyan kamu bonoları 
karşılığında dolaşıma para arz etmesi yetkisi 
verildi. Emisyon hacmi arttı. 

Savaş yıllarında para basmanın yanı sıra 
iç borçlanmaya da başvuruldu. 1941’de 
limiti önce 35.000.000 TL olarak saptanan, 
daha sonra 85.000.000 TL’ye çıkarılan 
1941 Demiryolu İstikrazı çıkarıldı. Ardın-
dan, 1942’de limiti 150.000.000 TL olarak 
saptanan Milli Müdafaa İstikrazı çıkarıldı. Bu 
tahviller aracılığıyla iç borçlanmaya gidildi. 
Birinci borçlanma yetkisinin 60.000.000 
TL’lik ve ikincisinin ise 135.000.000 TL’lik 
kısmı kullanıldı.

Uzunca süren bu pazarlık sonucu Turcas şirketi doğdu. 1988 yılında 
Castrol 20 milyon sterlin tutarında bir yabancı sermayeyi Türkiye’ye 
getirdi ve Türk Petrol ile ortaklaşa Turcas şirketini kurdu. Türk Petrol’ün 
akaryakıt, LPG ve madeni yağ işlerinde çalışanlar, Turcas bünyesine 
transfer oldu. 

Turcas’ın kurulmasıyla birlikte, müesseseleşme yolunda bir çalışma 
başladı. Şirketin organizasyon şemaları çıkartıldı, çalışanların görev 
dağılımları yapıldı ve görev tanımları belirlendi. Bunların hepsi kurumsal 
yapı için çok önemli ve çok yeni çalışmalardı.

Ben bu süreçte önce pazarlama müdürlüğü görevine atandım ve kısa bir 
süre sonra satış müdürlüğüne geçtim. Henüz 28 yaşındayken akaryakıt, 
LPG ve madeni yağlardan sorumlu satış müdürlüğüne getirilmem, 
gençlere duyulan güvenin sağlam bir göstergesiydi. Satışa bağlı çok 
tecrübeli bir ekip vardı ve onlarla birlikte akaryakıt ve madeni yağ 
pazarında payımızı yükselttiğimiz çok başarılı döneme girmiştik.

1990’ların başında Turcas, müesseseleşme yolunda bir adım daha 
atarak yönetimi tamamen profesyonellere bırakma kararı aldı ve Genel 
Müdürlüğe çok başarılı bir yöneticilik kariyerinden sonra Mobil’den 
emekli olan Osman Kerman’ı atadı. Ayrıca genel müdüre, satış-
pazarlama, operasyon ve finanstan sorumlu üç kişilik bir yönetim 
komitesi bağlanmıştı. Ben Satış ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür 
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1939 7.663.852 391.877 114.603 476.558 426.421
1940 8.199.898 401.635 122.150 526.275 481.937
1941 8.173.364 422.878 56.313 530.314 478.582
1942 8.121.064 429.042 153.200 518.763 460.523
1943 6.613.439 394.996 119.447 439.436 381.002
1944 6.974.785 362.913 103.475 442.749 358.667
1945 6.893.886 335.901 99.092 437.635 329.269
1946 7.193.263 356.836 109.727 109.727 349.484

    Yumru Sınaî Yağlı
 Yıl Hububat Baklagiller Bitkiler Bitkiler Tohumlar

Kaynak: Türkiye’de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı, DİE yay., Ankara 1973, s. 120, tablo 4, s. 121, tablo 5, s. 122, 
tablo 6, s. 123, tablo 7, s. 124, tablo 8’den alınmıştır.

TARIMSAL EKİM ALANLARI
(HEKTAR) 1939 - 1946
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Yardımcılığı’na atanmıştım. Rahmetli Osman Kerman gerçek bir lider 
ve öğretmendi. O benim gerçek bir profesyonel yönetici olmamı sağladı; 
işin püf noktalarını öğretti. Onun sayesinde hepimiz proses disiplinini 
öğrendik. Osman Bey Turcas’ın çok daha planlı ve kârlı bir şekilde 
büyümesine büyük katkıda bulundu. 

O dönem Türk Petrol’ün marka imajını modernleştirmek, markayı 
daha bilinir hale getirmek amacıyla ‘Yeni Yüzyıl’ projesini başlattık. 
Türk Petrol’ün eski şapka amblemi, kullanım, uygulama ve tanınma 
açılarından çok zordu. Ayrıca Türk Petrol’ün renklerinin beyaz, kırmızı ve 
yeşil olması Castrol’ün renkleri ile karışıyor, Türk Petrol markası Castrol 
markasının gerisinde kalıyordu. Beyazın hakim olduğu istasyonlar 
uzaktan seçilemiyor, ayrıca Petrol Ofisi markası ile karıştırılıyordu. 18 ay 
süren bir çalışma sonucunda, son derece radikal bir tasarımla Yönetim 
Kurulunun karşısına çıktık. Türk Petrol’ün ana renginin turkuaz (Türk 
mavisi) ve yardımcı renginin kırmızı olmasına, şapkanın da tamamen 
modernize edilerek, tanınmasının kolaylaştırılmasına karar verildi. 
Çalışmalarımızın tümü kabul görmüştü.

Türk Petrol markalı, 700 kadar istasyonun üç yıllık bir dönem içinde 
yeni projeye uygun olarak, baştan giydirilerek modernize edilmesi ve 

1988’de, otomobil sporları öncüsü Türk Petrol-Castrol Ralli Ekibi’nin aldığı derecelerin afişi.

Kaynak: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 
1923 - 1978, Akbank Kültür yay., İstanbul 1980, 
s. 578, tablo 11 ve s. 581, tablo 15.

1939 32,8 3,2 6,7 12,2 35,5
1940 30,0 2,6 6,1 11,3 49,8
1941 32,2 2,6 6,4 8,2 50,5
1942 32,8 4,1 5,5 5,7 51,9
1943 35,0 2,2 6,6 10,6 51,2
1944 31,4 2,9 7,6 10,7 47,3
1945 44,8 4,3 4,3 10,8 31,8
1946 42,4 4,1 9,8 15,4 28,2
1947 42,6 4,6 10,7 16,5 25,6
1948 43,9 5,2 9,6 8,4 32,8
1949 40,6 5,7 11,4 11,4 30,4

KAMU HARCAMALARININ FONKSİYONEL 
DAĞILIMI (%) 1939 - 1949

  Genel
 Yıl İdare Sağlık Eğitim Altyapı Güvenlik

Savaş yıllarında tüketimi düzenlemek için karne
uygulamasına başvurulur. Bu amaçla vatandaşların
sahip olduğu karnelerden biri.

Kamu harcamaları içinde savunma gerek-
sinimlerinin payı artarken yatırım harcama-
larının payı düştü. Savaşın neden olduğu 
ortamda hükûmet yeni yatırımlara başlaya-
madığı gibi, süren yatırımların birçoğu da 
durdu. Savaş özellikle 1938’de gündeme 
gelen İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın 
uygulanmasını engelledi. 
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modernize edilen istasyonların çalışanlarının eğitimden geçirilmesi, 
istasyon başına satışlarımızı ciddi bir şekilde artırdı. Yeni Yüzyıl 
projesinin yanı sıra, ana şehir merkezlerinde istasyon atağı başlatıldı. 
Özellikle İstanbul’da birçok istasyonu Türk Petrol markasının altına 
geçirdik. O dönem istasyon gelişimi için 25 milyon dolar civarında bir 
yatırım yaptık. 

1990’lar Castrol markası için de çok başarılı oldu. Castrol’ün ortaklığı 
sayesinde yurt dışından çok daha fazla destek alıyor, markaya çok daha 
fazla yatırım yapıyorduk. Artan satış hacmi yüzünden, kısa zamanda 
Yarımca’da kurulan tesisin kapasitesi de artırıldı.

90’lı yılların ortasında Turcas’ın ortakları arasında ileriye dönük büyüme 
stratejilerinde görüş ayrılığı başladı. Türk Petrol, Türkiye’nin jeopolitik 
konumu nedeniyle, Turcas’ın petrol alanında yatırım yaparak büyümesini 
arzu ediyor  ancak Castrol, dünyada akaryakıt işinden çekilmeyi ve sadece 
madeni yağ alanına odaklanmayı düşünüyordu. Uzun süren pazarlıklar 
sonucunda Türk Petrol ile Castrol, Turcas’taki ortaklıklarını bitirmeye 
karar verdiler.

Castrol Turcas’ta bulunan hisselerini Türk Petrol’e devrederken, 
karşılığında madeni yağ işini Turcas’tan satın aldı. Castrol, Türkiye’de 
60 milyon dolar yabancı sermaye ile kurduğu şirketin başına benim 
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Türk Petrol’ün en eski bayilerinden Gaziantep Bayisi Vehbi Kepkep’in bürosu.
Fotoğraftaki oturan kişi Vehbi Kepkep’in oğlu Zihni Kepkep.

Kaynak: Türkiye’de Toplumsal ve Ekonomik 
Gelişmenin 50 Yılı, s. 118, tablo 2’den alınmıştır.

Yıl  Üretim  Verim
1939 4.192 1.042
1940 4.067 928
1941 3.483 792
1942 4.263 975
1943 3.510 1.002
1944 3.148 841
1945 2.189 585
1946 3.648 952
1947 3.246 777
1948 4.867 1.086

BUĞDAY ÜRETİMİ (1000 ton) VE VERİMİ
(Kg./Hek.) 1939 - 1948

Kaynak: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 
1923 - 1978, s. 339, tablo 8 ve s. 340, tablo 9.

Yıl  İhracat  İthalat Fark
1933 58,1 45,1 13,0
1934 73,0 68,8 4,2
1935 76,2 70,6 5,6
1936 93,7 73,6 20,1
1937 109,2 90,5 18,7
1938 115,0 118,9 (3,9)
1939 99,6 92,5 7,1
1940 80,9 50,0 30,9
1941 91,1 55,3 35,8
1942 126,1 112,9 13,2
1943 196,7 155,3 41,4
1944 177,9 126,2 51,7
1945 168,3 97,0 71,3
1946 214,6 118,9 95,7

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ 
(milyon dolar) 1933 - 1946
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Sanayi ve altyapı yatırımlarının durmasının 
yanı sıra tarım sektörü de savaş koşulla-
rından olumsuz etkilendi. Savaş nedeni 
ile seferberliğin ilan edilmesi ve nüfusun 
önemli bir bölümünün silahaltına alınması, 
yani üretici iken tüketiciye dönüşmeleri, 
emeğin, yoğun tarımsal faaliyetlerin aksa-
masına neden oldu. Ekim alanları daralırken 
tarımsal üretim de geriledi. Örneğin buğday 
üretiminde %50’ye varan azalma yaşandı. 
1933 - 1946 döneminde Türkiye’nin dış 
ticaretinde devletçiliğin de etkisiyle, 1938 
yılı hariç, ihracat sürekli olarak ithalatın 
üzerinde gerçekleşti. 

Yatırım mallarının toplam ithalat içindeki 
payı da yükseldi. Savaş yıllarında yatırım-
ların düşmesi ile 1939’da %50’ye yaklaşan 
yatırım malları oranı, 1945’te %30’a kadar 
geriledi. Bunu izleyen yıllarda ise yine 
yükselme eğilimi çizmeye başladı. Savaş 
süresince dış ticaret fazla vermeye devam 
etti. Altı yıl içinde dış ticaret 250.000.000 
dolar civarında fazla verdi.

1980 sonrasında kurulan hükûmette Akaryakıt Dağıtım
Şirketlerine belge verilmesini sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar

Eski Bakanı Serbülent Bingöl.

Kaynak: Zeyyat Hatipoğlu, Türkiye’de 1933’ten 
İtibaren Para Stoku, AÜSBF Maliye Enstitüsü yay., 
Ankara 1960, s. 13.

TEDAVÜLDEKİ BANKNOT MİKTARI 
(milyon TL) 1933 - 1950

1933 146 1939 281 1945 881
1934 158 1940 403 1946 937
1935 162 1941 512 1947 888
1936 180 1942 733 1948 932
1937 168 1943 802 1949 890
1938 193 1944 960 1950 922

Yıl Banknot Yıl Banknot Yıl Banknot

geçmemi istedi. Böylece Türk Petrol’de 1984 yılında başlayan çalışma 
hayatım, 1996 yılında Castrol Türkiye’nin Genel Müdürü olmamla son 
buldu.

Castrol, Turcas ile yaptığı anlaşma sonucu, Türk Petrol istasyonlarına 
madeni yağ satmaya devam etti. Bu sayede benim de Turcas ile olan 
ilişkim, satıcı/müşteri düzeyinde bile olsa uzun yıllar devam etti. Osman 
Kerman ile karşılıklı pazarlık yapmak, onun öğrettiği taktikleri ona karşı 
kullanmak hayatın garip bir cilvesi oldu. 

Aradan geçen uzun yıllara rağmen Turcas çalışanlarının kurduğu sağlam 
dostluklar hâlâ eskisi gibi devam ediyor. O ailenin bir parçası olmak bana 
çok gurur veriyor.
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Savaşla gelen Milli Korunma
Kanunu ve Varlık Vergisi

Savaşa girilmemesine rağmen Türkiye’de 
savaş ekonomisi uygulandı. Bu bağlamda 
devletin üretim ve tüketim süreçlerine yö-
nelik ciddi müdahaleleri gündeme geldi. Bu 
müdahalelerin yasal zeminini Milli Korunma 
Kanunu oluşturuyordu. 18 Ocak 1940’ta 
TBMM’de kabul edilen 3780 sayılı Milli 
Korunma Kanunu ile hükûmet sanayi ve 
maden işletmelerini kontrol etme, üretim ve 
işletme açısından gerekli gördüğü değişik-
likleri yapabilme hakkına sahip oldu. Ücretli 
iş yükümlülüğü, çalışma süresinin uzatılma-
sı, ücret sınırlandırılması ile işgücü üzerinde 
denetim kurulurdu. Ayrıca, ithalatta ve iç 
ticarette azami, ihracatta asgari fiyatları sap-
tama, temel malların vesikayla dağıtılması 
gibi geniş yetkiler elde edildi. Hükûmetin 
ilgili kararlarına uymayan işletme sahip-
leri belirli bir tazminat ödemekle yükümlü 
kılındılar. Devlet işletmelere el koyabilme 
ve işletebilme hakkını kazandı. Kanun ile 
çalışanlara zorunlu çalışma yükümlülüğü 
getirildi. Sanayi ve maden üretimini hükû-
met belirli bir kâr ile satın alma yetkisine 
sahip oldu. Hükûmet her türlü malın alımı, 
satımı ve başkasına devri, üretimi, tüketimi, 
kullanılmasını ve naklini yasaklama hakkını 
elde etti. Ayrıca Milli Korunma Kanunu ile 
malların ne miktarda ve hangi koşullarda 
alınıp, satılacağı, üretim ve tüketimini 
sınırlamak ve vesikaya bağlamak yetkisine 
de hükûmet sahip oldu. 

Savaş ortamında artan kamu harcamaları 
hükûmeti yeni gelir kaynakları aramaya 
sevk etti. Bu bağlamda hükûmet önce savaş 
ekonomisi koşullarında karaborsa ve gayrı 
meşru yollardan elde edilen gelirleri hazine-
ye çekmeyi amaçladı.

Yeni depolar ve tankerler
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türk Petrol’ün faaliyetleri arttı. Şirket, 
27 Eylül 1951’de Mudanya Belediyesi’yle arazi ve tanklar hakkında ilk 
anlaşmasını imzaladı. Ayrıca İstanbul’da üç yeraltı tankının Ortaköy’e 
ilâvesi için izin aldı. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Türk Petrol’ün artan faaliyetleri 
nedeniyle, yeni depolara ve akaryakıt nakliyatında kullanılmak üzere 
yeni tanker ve şileplere ihtiyaç ortaya çıktı. Bu doğrultuda 1946’da Garzan 
ve Kartaltepe şilepleri, Türk Petrol - I tankeri satın alındı. Liman içinde 
akaryakıt satışını kolaylaştırmak için 25.000 lira masraf yapılarak motor, 
pompa ve sayaç ilâve edilen Hisar dubası, fıçılı yerine dökme motorin 
satışı yapmak için bir bayiye kiraya verildi. 1959’da mevcut depolara 
Uludağ’da 3 yeraltı tankı eklendi. 1960’ta ise filoya M/T Yarımca tankeri 
katıldı. 

Castrol ile ilk temas
Türk Petrol, önce Sunoil markalı madeni yağların ticaretini yaparken, 
1952’den itibaren İngiliz Burmah Castrol ile görüşmelere başladı. Şirket, 
1953 yılında Castrol şirketiyle madeni yağlar alanında anlaşma imzaladı. 
Bu işbirliği, 1988’de Türk Petrol ve Castrol ortaklığı olarak ortaya çıkan 
Turcas’ın kuruluşunda rol oynadı.

1986 - Türk Petrol Eski Ticaret Müdürü Albert Civri, Türk Petrol’ün
50. Yıl kutlamasında pasta keserken.



Doğan Bolak  

Türkpetrol Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi
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Bunun için hazırlanan 4237 sayılı Fevkalade 
Hallerde Haksız Olarak Mal İktisap Eden-
ler Hakkındaki Kanun 29 Mayıs 1942’de 
TBMM’de kabul edildi.

Hükûmet 1942 yılının sonuna doğru başka 
bir girişimde daha bulundu. 11 Kasım 
1942’de 4305 sayılı Varlık Vergisi Kanunu 
TBMM’de kabul edildi. Hükûmet tarafın-
dan savaş kazançlarını vergilendirmek ve 
savaşın neden olduğu enflasyonla mücadele 
etmek için bir araç olduğu ileri sürülen 
Varlık Vergisi bir kereye mahsus toplana-
caktı. Mükellefler tüccarlar, emlak ve akar 
sahipleri ve büyük toprak sahiplerinden 
oluşacaktı. 

Ülke genelinde 114.368 kişi olarak be-
lirlenen mükelleflerin büyük bir bölümü 
İstanbul ve İzmir’de bulunuyordu.

DP’nin seçim afişi.

Turcas’ın kuruluşu ve halka açılması
Türk Petrol, 1980’de rahmetli Turgut Özal Bey ve Enerji Bakanı Serbülent 
Bey’in açtığı yolda büyümeye başladı. Ticari faaliyetleri büyüdükçe 
işletme sermayesi ihtiyacı arttı. Neredeyse bütün kazandığımızı sermayeye 
ekliyorduk, hatta bazı gayrimenkullerimizi sattık ve bu bedelleri de şirketin 
büyümesi için kullandık. Mithat Bey’in el yazısıyla yazdığı “Siz büyümek 
için büyüyorsunuz, kâr etmek için büyümüyorsunuz ki!” şeklindeki 
meşhur sözüne katılmamak elde değil. “Bunu bir şekilde çözmeniz lazım. 
Madem bu yola gittiniz, Aydın sen de bu yola gitmelerine müsaade ettin, 
çözüm bulun,” diye yazdığı notunu hâlâ saklıyorum. Rahmetli buna ticari 
hayatta “Pletor” hastalığı derdi.

Türkiye’de yabancı sermayeli ortakların çok olmadığı, Yabancı Sermaye 
Dairesi’nin yeni yeni kuvvetlendiği, klasik bürokratik yaklaşımları çözmeye 
başladığı yıllardan bahsediyoruz; 1986-1987’den. Türkiye’de değişimin 
temeli o yıllarda atılmaya başlanmıştı. Hatırlayanlar bilir; o senelerde 
Türk Telekom özelleştirmesi konuşuluyor ama bir türlü yapılamıyordu. 
Yapılabilseydi herhalde o zamanın parasıyla 30 milyar dolar alırdık ama 
neyse yıllar sonra 6 milyar dolar aldık yabancı yatırımcılardan. “Peşkeş 
çekiliyor mallarımız” gibi tepkilerin çok olduğu yıllardı. Devletin bunları 
yapması lazımdı ama devletin görevinin ne olduğuna ilişkin kafaların 
oldukça karışık olduğu bir süreçten de geçiliyordu.

Castrol’ün bir İngiliz bölge satış temsilcisi vardı; Mr. Peter O’Brian. 
Kibar bir insandı; geliyor gidiyor, bize madeni yağ katkı maddesi 
satıyor, ürün satıyor, pazarlama çalışmalarımızı yönlendiriyordu. O 
zaman Castrol yağlarını BP’ye ürettirirdik. Orada marka kullanım 
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Tahsili ile 500.000.000 TL gelir elde edilece-
ği hesaplanan varlık vergisinin uygulanması 
haksızlıklarla sonuçlandı. Kanunda Türk 
azınlık ayrımına ilişkin hiçbir ifade bulun-
mamasına karşın, uygulamada azınlıkların 
yükümlülükleri ağırlaştırıldı. Yükümlü-
lüklerini yerine getiremeyenler, kanunda 
belirtildiği biçimde çalışma kamplarında 
zorunlu çalışmaya tabi tutuldular. Uygula-
mada gayrimüslimler, Türklerden dört misli 
fazla vergi ödemekle mükellef kılındılar. 
Tahakkuku yapılan verginin %60’ı, toplam 
tahsilatın ise %55’i gayrimüslimlere aitti. 
Alınan bütün kararlara ve uygulamalara 
karşın Türkiye ekonomisinde İkinci Dünya 
Savaşı sıkıntılarla dolu bir devre oldu.

DEMOKRASİYE GEÇİŞ VE
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ

Savaş sona ererken gündeme gelen 
yeni siyasi ortam

CHP, savaş dönemi uygulamalarından 
dolayı azalan desteğini tamir etmek ve alt 
sınıfların desteğini kazanmak için meclise 
bir toprak reformu yasa tasarısı getirdi. 
Topraksız köylüyü topraklandırmayı amaç-
layan bu yasa tasarısına ilişkin tartışmalar 
parti içindeki liberal ve bürokratik hizipleri 
ayrıştırdı. Celal Bayar’ın başını çektiği liberal 
grubun ülkede ve partide liberalleşme talep 
etmesiyle beraber ayrışma daha da hız-
landı. Cumhurbaşkanı İnönü’nün 1945 yılı 
sonbaharında meclisi açış konuşmasında 
yenidünya düzeninin yeni siyasi yapılan-
mayı gerektirdiği ve bir muhalefet partisine 
ihtiyaç olduğunu vurgulayan konuşması çok 
partili hayata geçişin sinyallerini verdi. Bu 
gelişmelerin ardından partiden kopan liberal 
grup 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi 
kurdular.

bedellerini faturalıyordu. Üç beş ayda bir gelip giden, Türkiye’yi seven 
bir adamdı. Türk ekonomisi büyüklük olarak kabaca bugünkünün altıda 
biri civarındaydı. Bir gün Peter’a sorduk: “Castrol bize ortak olur mu?” 
Çünkü o zamanlar Castrol’ün üst şirketinin adı Burmah Castrol plc ve 
Burmah Castrol de BP’den sonra İngiliz devletinin hissedarı olduğu 
petrol şirketlerinden biriydi. 

İlginç bir ayrıntıdan söz etmek istiyorum: BP’nin ilk adını çoğu kişinin 
bildiğini sanmıyorum. BP’nin kuruluş adı Anglo Iranian Petroleum 
Company’dir. İkinci Irak savaşında koalisyon güçlerinin Basra’ya ayak 
bastıkları ve İngilizlerin de uzun yıllar işgal ettiği yerler, BP’nin nerede 
ise 19. yüzyılda çalışmaya başlamış olan ilk petrol sahalarıdır. 1800’lü 
yılların sonuna doğru BP dünyanın ilk rafinerilerinden biri olan 
Abadan rafinerisini; Irak-İran savaşında uzun yıllar İngilizler’in İranlılar 
girmesin diye paraşütle atladığı, Amerika’nın Iraklılarla savaşırken işgal 
edip sonuna kadar oturup şimdi de Irak’lı Şii nüfusa teslim ettikleri 
yerde kurmuştu. İkinci İngiliz Devlet Petrol şirketi ise Güneydoğu 
Asya’da, Burma’da faaliyet gösteriyordu. O şirket ise Burmah plc adıyla 
kurulmuştu. Seneler içinde, BP gittikçe büyüyor ama Burmah o kadar 
büyümüyordu. Bu nedenle BP’nin madeni yağ işine karşı yiğitçe çarpışan 
Castrol madeni yağ firmasını Burmah alıyor ve Burmah Castrol plc 
oluyordu. (Castrol ismi de Castor Oil’den geliyor; yani “kunduz yağı” 
demek. Kunduz denilen hayvanın, deri altındaki yağlarını eritip işleyerek 
elde ettikleri yağı, otomobil motorlarında kullanıyorlar.) Bu iki şirket 
birleşiyor ve ticari olarak akaryakıtta İngiltere, Avustralya ve birkaç 
ülkede daha benzin istasyonları olan, madeni yağda gayet başarılı bir 
dünya şirketi haline geliyordu. Daha sonra da özelleştiriliyordu.

Bizim karşımızdaki Burma Castrol plc, işte bu şirketti. Başındaki CEO’su 
(ki sonradan kendisini tanıdık ve çok akıllı tüccar kafalı bir yönetici 
olduğunu gördük) altmış yaşında, Harley Davidson’la dolaşan bir 
adamdı. Şu an maalesef adını hatırlamıyorum. Tekrar geriye dönersek, 
biz Mr. Peter O’Brian’a diyoruz ki, “Böyle bir ortaklık mümkün olur 
mu?” Peter, “Bilmiyorum ama patronlara sorarım,” dedi. Sonra, Yönetim 
Kurulu Başkanı’nı yani bütün akaryakıt işinin başındaki kişiyi bizimle 
görüşmeye getirdi. Biz o zaman takriben yılda 700 bin ton beyaz 
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1946 yılında yapılan seçimleri CHP ka-
zanmış olmasına rağmen DP’ye olan halk 
desteği hızla büyümeye devam etti. CHP, 
ekonomi politikalarında, parti örgütlenme-
sinde ve Kemalist ilkelerde liberalleşmeye 
gitmesine karşın, muhalefetin güçlenmesini 
engelleyemedi. DP ise muhalefetini, devlet 
müdahalesine karşı piyasayı savunan 
iktisadi özgürlük ve siyasi baskı ve ideolojik 
müdahaleye karşı yerel gelenekleri savunan 
din ve vicdan özgürlüğü üzerine kurdu. Tek 
parti rejiminin modernleşme programına,        
devletçi iktisat politikalarına ve savaş 
dönemi uygulamalarına tepki duyan farklı 
toplumsal kesimler desteklerini DP’den 
yana kullandılar. Geniş halk yığınlarının 
desteğini alan DP, 1950 seçimlerini büyük 
bir oy desteği ile kazandı. Celal Bayar 
cumhurbaşkanı olurken Adnan Menderes 
de başbakanlığa getirildi.

CHP’nin asker ve bürokrat kökenli vekilleri 
karşısında, yeni meclisin çoğunluğunu 
DP’nin taşra kökenli milletvekilleri oluş-
turdu. DP’li vekiller, kırsal kesimlerin ve 
güçlenen ticaret ve toprak sermayesinin 
değerlerini ve beklentilerini temsil ediyor-
lardı. Demokrat Parti’ye halk desteği 1954 
yılı seçimlerinde de artarak devam etti. 
1955 yılında ekonomik krizin tırmanması ve 
DP’nin siyasal alanda giderek otoriterleş-
mesi, 1957 seçimlerinde halk desteğinin bir 
miktar azaltmasına yol açtı. Buna rağmen 
DP üçüncü kez iktidara geldi.

DP tarımı, köylülüğü destekleyip dışa açı-
yor. DP’ye üç seçim dönemi üst üste süren 
desteğin ardında kuşkusuz DP’nin dinsel, 
geleneksel değerler ve sembollere yöne-
lik popülist söylemlerinin yanı sıra tarım 
üreticilerinin ve ticaret kesimlerinin iktisadi 
özlemlerini destekleyen politikaları da vardı. 

akaryakıt ürünü satardık. Ardından Castrol ile müzakereler başladı. 
Başkan dedi ki; “Benim işimi %70 büyüteceksiniz. Siz bu işi biliyorsunuz, 
bende de sermaye var çünkü benim her zaman sermaye piyasasında 
gidip para bulma şansım var.” O zamanın parasıyla 40 milyon dolar 
sermaye karşılığında %50 - %50 ortak olduk. Müzakereler sırasında gidip 
kendilerine avukat buldular. Bizim taraf olarak avukat aramadık çünkü 
babam Aydın Bolak avukattı. Hayattaki en büyük şansım o oldu; ticari 
müzakerelerde yanımda hiç avukatım olmadı, hep babam vardı. Onlar da 
“Aydın Bolak’la kim müzakere edecek?” diye etrafa sorup soruşturmuşlar. 
Babamın üniversitedeyken asistan olarak öğretmeni olan, sonra Ticaret 
Kanunu hakkında ülkemizde en büyük otoritelerden biri olarak kabul 
edilen rahmetli Prof. Dr. Reha Poroy ile anlaşmışlar. 

Müzakereye gittik. İki saat boyunca konuya girilmedi. Yemekler, yenildi, 
içkiler içildi, herkes bir gurme… Ancak ondan sonra müzakere faslı 
başladı. Castrolcülerin kendi avukatları da vardı, kibar bir adamdı. Belki 
on-on iki tane Joint-Venture müzakeresi yaptım. Ama o günkü kadar 
diplomatça, kibar bir müzakere görmedim. Anlaşmanın son bir haftasına 
kadar fiyat belli değildi. Sonra bir akşam yemek yenilirken rakamı 
belirledik. Fakat ortaklık yapacağımız şirkete bir isim bulamamıştık. 
Ana sözleşmenin Yabancı Sermaye Dairesi’ne verileceği günden önce 
başka yaratıcı bir isim bulamadığımız için her iki şirketin isimlerinin ilk 
üç harfini bir araya getirerek ismi bu şekilde belirledik. Turcas! Yabancı 
sermaye izinleri alındıktan sonra Eylül 1988’de şirket kuruldu. Rahmetli 
Turgut Özal Bey çok yardımcı oldu. İngiliz ortaklarımız ile birlikte 
Bursa’ya kendisini ziyarete gittik. Sayın Özal, nerede ise gece yarısı bizim 
İngiliz ortaklarımıza bir TÜPRAŞ rafinerisini satmaya, yani Türkiye’ye 
daha fazla sermaye getirmelerine çalıştı.

Kısacası ortak olduk ve büyümeye devam ettik. Bu arada Yarımca’daki 
madeni yağ harmanlama tesisi yatırımını yaptık. O da ciddi bir yatırımdı. 
Mühendisimiz Rahmetli Yüksel Günay Bey’di. Cabbar Yılmaz bu işin 
başındaydı. Güzel bir madeni yağ tesisi yaptık ve o tesis de Castrol’ü 
cezbetti. Ortak olduk, fakat görünen köy kılavuz istemiyordu: Ticari 
faaliyetler yine büyüyor, işletme sermayesi yine yetmiyordu. Öyle böyle 
değil, sıkı para kazanılıyordu. Mithat Bey homurdanıyordu: “Nerede 
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DP’nin özellikle iktidarın ilk dönemlerinde 
tarım kesimine sunduğu kredi ve fiyat des-
tekleri, tarımda makineleşmenin yarattığı 
verimlilik artışı, iyi giden hava koşulları 
ekonomiye büyük bir canlılık getirdi. Yeni 
yapılan karayolları ve artan motorlu taşıt 
sayısı, mal, hizmet ve işgücü hareketliliği 
artırdı. Ekonomik canlılıkla beraber tarım 
ve ticaret kesiminin refahı da arttı. Anadolu 
köylüsü ulusal ve uluslararası pazara açıldı. 

Ekonomik büyümenin kentlerde yarattığı 
dinamizm kırdan kente göçü de tetikledi. 
Büyük şehirlerin nüfusu yeni göçmenlerle 
birlikte hızla arttı. İlk göçmenler sanayi kesi-
minin henüz yeni istihdam yaratacak düzey-
de olmamasından dolayı enformel hizmetler 
ve inşaat sektörlerinde çalıştılar. Kırdan 
kente göçle beraber gecekondu olgusu da 
büyük kentlerin siluetinde görünmeye baş-
ladı. İlk göçmenlerin politik tercihleri DP’ye 
yönelik oldu. İktisadi dinamizm bugün 
ticaret ve sanayi hayatımızda yer alan köklü 
aile şirketlerinin kurulmasına ya da güçlen-
mesine yol açtı. Her mahallede bir milyoner 
yaratmak, Türkiye’yi küçük Amerika yapmak 
gibi dönemin sloganları halk kesimlerinin 
refah beklentilerine hitap etti.

Kore Savaşı, NATO’ya girişin
kapısını açıyor

Kore Savaşı’nda ABD’nin müttefiki ola-
rak yer alınması 1952 yılında Türkiye’ye 
NATO’nun kapılarını da açtı. Dönemin 
soğuk savaş koşullarında Türkiye’de 
antikomünizm milli bir mutabakat halini 
aldı. Amerikan tipi modern muhafazakâr 
hayat tarzı da modadan, sinemaya, tüketim 
alışkanlıklarından aile hayatına yeni kentli 
değerler üzerinde etkili oldu.

temettü?” diye. Temettü verilmiyordu. Çünkü devamlı sermaye artırımı 
yapılıyordu. İngilizler için; temettü olmuş - olmamış önemli değildi; 
çünkü halka açık şirkette kâr diye değeri yazıyorlar mutlu bir şekilde 
devam ediyorlardı. Oysa işler bizde öyle yürümüyordu. Varsayalım ki 
siz bakkalsınız, size nakit para lazım. O dönemde Türkiye’de de sermaye 
piyasası konusunda bir gayret vardı. Bunun üzerine biz de, “Şirketi halka 
açalım,” diye düşündük. Bu arada bizimle ilişkileri yürütmek üzere yeni 
bir İngiliz gelmişti: Mr. Tim Duncan, o zaman ki Burmah Castrol’ün 
akaryakıt işinin başındaki yetkili. “Peki,” dedi. 20 milyon pound sermaye 
getirmişler, yaklaşık 40 milyon dolar ediyordu. Şirketin toplam değerini 
80 milyon dolar diye belirlemişiz. Yıl 1990’ın başı. “Şirketi 110 milyon 
dolardan halka açalım, bir miktar hisse satalım ve bir miktar da şirkete 
sermaye artıralım,” dedik. Toplam 16 milyon dolarlık bir halka arz 
gerçekleşti, ki o zamanki Türkiye şartlarında ufak bir rakam değildi; 
zamanın en büyük halka arzlarından biriydi.

Hafızam yanıltmıyorsa, İstanbul Borsası da hâlâ Karaköy’deydi. Öyle 
elektronik sistemler falan yok; tahtalara yazılıp çiziliyordu. 16 milyon 
dolarla halka açıldık ve başarılı da olduk. Büyük bir kısmını yabancılara, 
bir kısmını bayilere sattık. Az bir kısmını da o zaman spekülatör falan 
yoktu, alıp satacak olanlar alsın diye istedik ama satamadık. Arkasından 
borsada işlem yapılmamaya başladı. Herkes baktı ki kâğıtları alan yok 
satan yok, bayilere, “Aranızda bu işe meraklılar var,” deyip, onlardan alım-
satım yapmalarını istedik. Ne var ki, “Aydın Bey bize kızar, satamayız,” 
dediler. “Aydın Bey niye kızsın? Satın alın veya satın,” dedik; bir miktar 
likidite olsun diye. Ancak o şekilde, kâğıtlar borsada işlem görmeye 
başladı.

Bunları yaparken Castrolcüler de faydalı oldu ama işin çoğunu aşağı 
yukarı biz yaptık. Londra’da bir iki road show düzenledik. O zaman 
New York’a gitmek yoktu planlarda. Paris’te ve Frankfurt’ta da road 
show yaptık diye hatırlıyorum. Sekiz-on tane de yabancı fon pozisyonu 
aldılar ve o zamanlar için iyi bir halka arz oldu. Hatta 1993’te 20 milyon 
dolar sermaye artıran bir ikinci halka arz daha yaptık. Onu da Londra’da 
gerçekleştirdik. O zaman da iyi bir teveccüh aldık, yine hisseleri iyi sattık. 
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Dönemin en önemli dış meselelerinden biri 
de Kıbrıs sorunudur. Kıbrıs’ın Rum ve Türk 
toplumu tarafından nasıl idare edileceğine 
dair İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasın-
da süren pazarlıklar arasında, çeşitli resmi 
ve sivil örgütlenmelerin işbirliği ile 6-7 Eylül 
1955 tarihinde İstanbul başta olmak üzere 
gayrimüslim toplulukların işyeri ve evlerine 
saldırılar düzenlendi. Olaylar DP’ye destek 
veren gayrimüslim toplulukların yurttaşlık 
haklarının güvencede olduğuna dair inançla-
rını yitirmesiyle sonuçlandı. Kıbrıs meselesi 
1959 yılında Londra Antlaşması’yla her iki 
topluluğun da idarede yer alması kararına 
bağlandı. Ancak Kıbrıs meselesi sonraki 
on yılların ana meselelerinden biri olmaya 
devam etti. 

1954 seçimlerinden sonra DP, kazandığı 
büyük desteğe dayanarak siyasal alanda 
giderek otoriterleşti. DP’nin ekonomik 
politikaları özellikle ücretli kesimleri, antide-
mokratik uygulamaları aydınları, popülizmi 
ve dinsel geleneksel referansları ise ordu 
ve bürokrasiyi muhalefet saflarına itti. 
DP’nin elinde seçim kanununun sağladığı 
olanaklarla büyük bir yürütme ve yasama 
gücü toplanmıştı. Bu gücü denetleyecek 
anayasal organların eksikliği parlamento 
çoğunluğunu elinde tutan DP’yi denetimsiz 
bırakıyordu. DP’nin muhalefete karşı hoşgö-
rüsüzlüğü, basın özgürlüğünü ve üniversi-
telerin özerkliğini sınırlayan düzenlemeleri, 
CHP’ye karşı gösterdiği tahammülsüzlük, 
anti demokratik yasalarla muhalefeti baskı 
altına alması özellikle kentli toplumsal 
tabakaları iktidar partisinden hızla uzaklaş-
tırdı. Kemalist bürokrasi, aydınlar ve ordu 
kesimi arasında da Kemalist geleneklere 
ihanet kanısı güçlenmişti. 1954’te başlayan 
ekonomik durgunluk sonraki yıllarda yüksek 

Böylece Turcas’ın büyümesi için kendi sermaye yapısını muhafaza ettik. 
Ben şirketin yönetim kurulunda daha çok mali ve teknik işler ile ilgilenen  
kişiydim. Bu süreçte bana yol gösteren, benimle beraber uğraşan rahmetli 
Osman Kerman Bey oldu. Çok başarılı, çok tecrübeli bir akaryakıtçıydı. 
Halka açık olmamız bize birçok açıdan faydalı oldu; ticari rapor düzeninin 
gelişmesine; kurumsallaşmamıza; şirketin operasyonlarının iyi murakabe 
edilebilir bir düzen içinde yürümesine olanak sağladı. 1990’daki halka 
arzdan önce şirkete ilk kez “spreadsheet” denilen yazılımlardan kurduk. 
O zaman şimdi herkesin bildiği Microsoft Excel yoktu, Lotus 1-2-3 
vardı. Bütçeleri ve raporları çıkaralım diye, büyük makinelerde yani 
main frame’lerde çalışan Lotus 1-2-3’ü satın almıştık. Rahmetli Ziya 
Baykut bizim mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcımızdı. Onun 
altındaki muhasebe müdürü Fikret Can Bey, Ortaköy’de Türk Petrol’de 
hâlâ bizimle beraber. Onlar herhangi bir dönem bittikten altı gün sonra 
neticelerini çıkarabilecek kadar hızlı ve iyi maliyet muhasebesi yapan 
bir düzen bıraktı. İyi de programlar yapmıştık. Kullandığımız muhasebe 

1987 - Şirketin 50. Kuruluş Yıldönümü sebebiyle bayilere plaket verme töreni
Soldan sağa; Mahir Dengizman, Niğde Bayisi Kapıcıoğlu, Ömer Dormen, Doğan Bolak.
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enflasyon, düşük büyüme hızı, döviz darlığı 
ve yüksek dış borçlanma getirdi. Bu süreçte 
etkin vergilendirilmeye gidilmemesi, yatırım 
projelerinin finansmanının karşılıksız paray-
la sağlanması, hükûmeti 1958 yılında IMF 
destekli dış borçlanmaya götürdü. 1950’le-
rin sonlarına gelindiğinde hükûmet gerek si-
yasal gerekse ekonomik alanda kontrolünü 
yitirirdi. 1960 yılında CHP’nin faaliyetlerini 
denetlemek için tahkikat komisyonlarının 
kurulması CHP ile DP arasındaki gerilimi 
iyice tırmandırdı. Başkentte üniversite öğ-
rencilerinin ve hocaların muhalefeti sokağa 
taşmış, sıkıyönetime rağmen gösteriler 
yaygınlaşmıştı. Adnan Menderes erken 
seçim kararıyla siyasal atmosferi normalleş-
tirmeye çalışsa da bu karar siyasi tansiyonu 
düşürmeye yetmedi. 

DP askeri darbe ile
iktidardan indiriliyor

Ordu içindeki huzursuzluk 1950’lerin 
ortalarında başladı. DP’nin, taşranın iktisadi 
özlemlerini ve kültürel değerlerini temsil 
ettiği popülist söylemleri ve politikalarıyla 
Kemalist değerlere ve modernleşme prog-
ramına ters düştüğü inancı özellikle küçük 
rütbeli subaylar arasında yaygındı. DP’nin 
meşru siyasal yollarla iktidardan düşmesi 
beklentisi azaldıkça, askeri bir müdahale fik-
ri hem ordunun çeşitli alt katmanları arasın-
da hem de DP iktidarından hoşnutsuz kentli 
tabakalar arasında destek buldu. Bu desteği 
de arkasına alan küçük rütbeli subaylar, 
karmaşık bir hizipler koalisyonu oluşturarak 
27 Mayıs 1960’ta askeri darbeyle ülke yö-
netimine el koydular. Böylece, 1946 yılında 
başlayan çok partili siyasal yaşam deneyimi 
askeri bir müdahaleyle kesintiye uğradı.

Devletçi planlama arayışları

İkinci Dünya Savaşı ertesinde CHP hükûme-
ti 1930’ların koşullarına dönülerek Türkiye 
ekonomisinin savaş yılları öncesi koşullar-

programlarının ciddi bir kısmını ben tasarladım, bazı noktalarını da ben 
yazdım; örneğin maliyet muhasebesiyle cari hesap programlarını kendim 
yazmıştım diye hatırlıyorum.

İlk olarak 1987 senesinde Yarımca’ya online hat çektim ben. Hızını da 
söyleyeyim: 19.200 bit. Şu anda evlerimizde 8 mb, yani 8 milyon bit’lik ya 
da üstü internet hattı var ve zaman zaman “Neden yavaş!” diye kızıyoruz. 
O zaman rakam 19.200 bit idi ve bu hat üzerinden eski DOS işletim 
sistemi kullanılan yeşil, kare ekranlarda ciddi ciddi fatura keserler ve cari 
hesap takip ederlerdi. Mesela bizim çalıştığımız Türk Ticaret Bankası 
her şeyi elle yapardı. Biz onlara disket verirdik ki, çek-senet bordrosu 
bilgilerini tekrar elle girmesinler diye. Merkeze yollayıp giriyorlardı, 
çünkü şubelerinde bilgisayar yoktu. 

Özetle bakarsak, bir yabancı sermaye ortaklığı ve içinde yabancı 
yatırımcıların olduğu bir halka açık ortaklık yapısı, her üç ayda bir 
yatırımcı toplantıları yapmak, kurumsal düzeni buna göre belirlemek, 
buna göre süreçleri inşa etmek açısından 90’lı yıllarda çok bilinmeyen 
dersleri öğrenmiş olduk. Bunun neticesinde de 1996’da biz şirketi satarken 
murakabe yapılmasına pek gerek duyulmadı. Bütün her şey açıktı zaten; 
kâr-zarar hesabınızı borsada üç ayda bir yayınlıyordunuz. Murakıbımız 
KPMG idi; onlar da ilk defa bir petrol şirketini murakabe ediyorlardı. 
Özetle şirket kişiye veya aileye bağımlı bir düzenden çıkmıştı. 

Muhasebe otomasyonu dışında endüstriyel otomasyonda da epey yatırım 
yapmıştık ve bir anlamda laboratuvar gibi çalıştık. O yıllarda Mansur 
Şahin adında Türkiye’nin hemen hemen bütün büyük vinçlerini inşa 
eden ve karmaşık mühendislik projelerini başarı ile sürdüren bir girişimci 
vardı. Oğlu Murat Şahin benim yakın dostum ve yakın arkadaşımdı. 
Murat, Türkiye’nin Almanya’da, Aachen’de yetiştirdiği en başarılı ve 
sınır tanımayan mühendislerinden biriydi. Beraber hem Yarımca’daki 
harmanlama tesisinde hem de İzmit rafinerisinin yanındaki akaryakıt 
dağıtım deposunda çok ciddi endüstriyel otomasyon projeleri yaptık. Yıl 
1994, Cabbar Bey ekranda Mouse’la komut giriyor, ardından klavyede 
bir tuşa basıyor, vana açılıyor ve madeni yağ harmanlama süreci başlıyor. 
Tamamen kendi tasarımlarımız, kendi teknolojimizdi bunlar. Bazen 

SÖYLEŞİ DOĞAN BOLAK
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daki gelişmesini sürdüreceğini umuyordu. 
Bu yönde girişilen hazırlıkların en somut 
örneği Beş Yıllık İvedili Sanayi Planı oldu. 
Beş Yıllık İvedili Sanayi Planı, 1930’larda 
hazırlanan Birinci ve İkinci Beş Yıllık Sanayi 
Planı ile genel olarak benzeşiyordu. Planı 
hazırlayan Ekonomi Vekâleti Sanayi Tetkik 
Dairesi’nin başında “Kadro Hareketi”nden 
Şevket Süreyya Aydemir bulunuyordu. 
Planın oluşumunda katkısı bulunan bir diğer 
kişi Sümerbank Konjonktür Müşaviri ve yine 
bir Kadrocu olan İsmail Hüsrev Tökin’di. 
Bu plan da 1930’ların iktisadi devletçiliğinin 
derin izlerini taşıyordu. 

Benzerliklerine rağmen Beş Yıllık İvedili Sa-
nayi Planı’nı 1930’larda hazırlanan planlar-
dan ayıran iki temel özelliği vardı. Öncelikle 
daha önceki planlar ayrı ayrı projelerden 
meydana gelirken Beş Yıllık İvedili Sanayi 
Planı projeleri bir bütün olarak ele alıyordu. 
Plan’da, kurulacak sanayinin hammadde 
kaynakları, kuruluş yerleri, iş ve uzman 
kadrosu, sosyal ihtiyaçlarına göre hazırlan-
mış yatırım ve finansman safhalarıyla, enerji 
kaynakları ve ulaşım koşulları bir bütün 

çalışmasında aksamalar oluyordu ancak tamamen kendi düşüncemizle 
oluşturduğumuz çılgınca bir AR-GE çalışmasıydı. Geriye baktığımda 
kalkıştığımız işleri çılgınlık diye nitelendiriyorum. Çünkü bu yaşımda 
tekrar biri gelse, bu projeleri yapmaktan söz etse, “İlk önce sen bir yap,  
ondan sonra ben hazır alayım,” derim. Fakat çok faydalı oldu; çünkü aşağı 
yukarı 1987 yılından itibaren Turcas’ta tamamen online çalışan, saniyesi 
saniyesine muhasebesini takip edebildiğimiz, hesapları görebildiğimiz, 
üretim maliyetlerini bildiğimiz, anında fatura çıkarabildiğimiz bir 
düzene girmiştik. Orada epey uğraştım ama benim için de iyi bir okul 
oldu. Bunun sonucunda 90’lı yılların ortasına geldiğimizde şirket her 
açıdan oturmuştu.

Mavi Proje yani Türk Petrol markasının yeni imaj çalışması da çok çok 
önemlidir; 1992-93’te başladı. Ben mühendis ve maliyeci olarak çalıştım. 
Bu proje sevgili arkadaşım Ömer Dormen’in eseridir ve çok uğraşarak 
başardığı bir iştir. Daha sonra istasyonlarda kullanılan mavi yüzü ortaya 
çıkardı. Yönetim kurulu masasında ilk olarak “Donald Duck’ın şapkasına 
benzemiş!” dedi biri ona ama sonra kabul edildi ve çok da başarılı 
kullanıldı, hâlâ da kullanılmaya devam ediliyor. 

1995-96’da biz işin içinden madeni yağ işini bütünüyle çıkardık ve 
sattık. Bir gün aksamadan yaptık bunların hepsini; aynen devam etti iş. 
Düşünün, bir şirketi iki şirkete bölüyorsunuz, yabancı sermaye ortaklığını 
bitirip hisseleri geri alıyorsunuz, sonra bütün şirketi başka tarafa 
satıyorsunuz. Doğal olarak bunların yapılmasında kurum organizasyonu 
ve muhasebe şaşar, düzen bozulur. Çok işine hâkim kadrolarımız ve güzel 
bir sistemimiz vardı; yani kurduğumuz kadro ve çalışma sistemi o günkü 
haliyle bir zaman tünelinden bugüne taşınsa yine de mükemmel çalışır. 

1992’de halka arz gerçekleşti, sonra ikinci halka arz geldi. 1994 krizinde 
Turcas yorgun düşmedi. Çünkü nakitle dönen, fiyatı marjı dağılsa, büyüse 
de çok stratejik bir riske girmemiş ve yüksek kâr marjlarıyla madeni 
yağ satan bir şirketti. Unutmayın, Turcas’ın kuruluşundan 1995’e kadar  
kârlılığının çoğunluğu madeni yağdandır. Bir anlamda biz, akaryakıtı 
madeni yağ satmak için satıyorduk. Birinde %7 marjla satıyorsunuz, 
diğerinde %75 marjla; inanılmaz bir durumdu! 

1951 - Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası’nın
Türkiye için hazırladığı rapor.



olarak değerlendirilmişti. Bu plan, kurula-
cak sanayinin yurt içinde coğrafi dağılışını 
gösteren geniş çaplı bir “İş Planı” idi. 

İkinci önemli fark her sektörün talebinin he-
saplanmasında ortaya çıkmıştı. B hesapları, 
daha önceki planlarda yapılmış olduğu gibi 
mevcut piyasa talebinin analizi veya bunun 
projeksiyonuna göre değil, normatif olarak 
alınmaktaydı. Bunun için de ayrı bir politi-
kayla üretim hedefleri, tüketim normlarına 
göre 10 yıllık olarak hesaplandı. Böylece 
plana göre hem tüketim hem üretim birlikte 
düzenlendi. 

Dönem itibarıyla özel sektörün önem kazan-
maya başladığı, yabancı sermayeye karşı 
tutumun yumuşamakta olduğu bir sırada 
Planda devlet sektörüne ağırlık verildi.
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Gürsan ve Bolakların Türk Petrol’e ortak oluşu
Mithat Recai Öğdevin, 1962 Mart’ında son defa Türk Petrol genel kurul 
toplantısında ve hâzirun cetvelinde yer aldı. Bundan önce Öğdevin’nin 
babası Halil Recai Öğdevin ve eniştesi Abdürrahim Gürsan yönetim 
kurulu üyesi ve murakıp olarak çalışıyorlar ve hâzirun cetvelinde yer 
alıyorlardı. Fakat 1962’den itibaren Mithat Recai Öğdevin aksiyonlarının 
tamamını, yeğenleri Ahmet Gürsan, Selma Bolak ve eşi Aydın Bolak’a 
devretti. Böylece Gürsan ve Bolak’lar şirket ortakları olarak yer aldılar.

Türkpetrol Vakfı, Mithat Recai Öğdevin, Ahmet Gürsan, Selma ve Aydın 
Bolak tarafından 17 Kasım 1969 tarihinde kuruldu. Ahmet Gürsan’ın 
vefatından sonra vasiyeti gereği, toplamı 20.000’de 1804 olan Türk 
Petrol aksiyonu Vakfa intikal etti. Bunu takiben, Firuzan Ali Arsan’ın 
sahip olduğu 7404 aksiyonun yarısı olan 3702 aksiyon Vakfa satıldı. 
Satış bedeli olan 29 küsur milyon lira temettüleriyle ödenmek üzere 
Türk Petrol tarafından Vakfa borç verildi. Aksiyonlarını satmak isteyen 
diğer ortaklar için de aynı yöntem izlendi. Ancak, en son 1980’de Şukûfe 
Bigat’ın sattığı 276 hisse senedi ile Kerim Zuvin veresesinin satmak 
istediği 718 hisse senedini Vakıf yerine Bolaklar ve Mardinler satın aldılar. 
Bu hisse senetlerini Vakfın satın alması halinde Vakfın Şirket’teki hissesi 
%50’yi geçeceği için bağlı olduğu Vâkıflar Genel Müdürlüğü’nün, şirket 
muamelatına ve ticaret kaidelerine uymayan müdahalelerde bulunması 
ihtimali doğacaktı. Bunun önüne geçmek amacıyla söz konusu hisseleri 
Bolaklar ve Mardinler satın aldılar. Marmara Petrol, Marmara Transport 
gibi iştiraklere de ortak olan Vakıf, satın aldığı hisselerle 1987’de Türk 
Petrol Şirketi’ne %47,55 nispetinde ortak oldu. 

Adana’da bir Türk Petrol akaryakıt istasyonu.

Bir dönem önemli bir kumaş markası olan
Bahariye Mensucat’a ait bir reklam.
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Bunun nedenlerinden biri olarak, “Sanayi-
leşme memlekette yeni bir içtimai tabaka 
yaratır ve bu tabakanın hayat kaygıları 
ve şartları, kendi haricinde kalan kitlelere 
nazaran hususiyet arz ve içtimai alaka talep 
eder, halen büyük işçi kalabalığının bulun-
duğu muhitlerin içtimai tetkiki bu hususta 
çok şayanı dikkat misaller verir. Hususi 
sermaye, devlet kanunlarının hesapsız kayıt 
ve şartları olsa dahi kâr gayesinin dışında 
ve binaenaleyh kendisi için gayri kabili idrak 
olan bu meselelere daima bigane, hatta 
menfi bakar. Binaenaleyh artık sanayi ve 
maden meselelerini bir de işçi siyaseti ve 
içtimai bir mesele olarak kabul etmek ve 
onu asli kitlesi ile devletin müdahale ve tan-
zim çerçevesinde bulundurmak lazımdır.” 
görüşü ortaya konuldu. 

Planın gerçekleştirilmesi amacıyla 3 Haziran 
1946 tarihli 4938 sayılı yasa ile hükûmete 
üç kerede 150.000.000 TL iç borçlanma 
yapabilme yetkisi verildi.

1987 - Mithat Recai Öğdevin’in gençlere tavsiye metni.

Marshall Yardımı’nı tanıtan bir broşür.



Cabbar Yılmaz

Turcas Petrol A.Ş. Koordinasyon 
ve Düzenleyici İşler Direktörü
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Ancak gerek iç finansman imkânlarının 
yetersizliği, gerek dış finansmanın sağlana-
maması planın uygulanmasını engelledi. 7 
Eylül 1946 tarihli istikrar tedbirleri ise planın 
hayata geçme şansını nerede ise tamamen 
sona erdirdi.

Savaş sonrasının iki kutuplu dünyası 
ve Bretton Woods

İkinci Dünya Savaşı’nda Batı uygarlığının 
kalbi ve anavatanı Avrupa büyük bir yıkıma 
uğradı. Savaş sona erdiğinde bu yıkımın 
yanı sıra, Avrupa’yı tehdit eden bir diğer 
tehlike de Sovyetler Birliği idi. İkinci Dünya 
Savaşı’nın müttefikleri Amerika Birleşik 
Devletleri ve Sovyetler Birliği, savaş ertesi 
yeniden kurulan dünyanın iki kutbunu oluş-
turuyordu. Amerika Birleşik Devletleri, bu 
koşullarda Batı dünyasının alternatifsiz lideri 
olarak yıkılan Avrupa’yı yeniden inşa etmek 
için kollarını sıvadı. Bu bağlamda yeni bir 
uluslararası para sisteminin kurulması gün-
deme geldi. Projenin temelleri daha savaş 
bitmeden, 1-23 Temmuz 1944’te Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Bretton Woods 
kentinde gerçekleşen ve kentin adı ile anılan 
konferansın sonunda imzalanan anlaşma 
ile atıldı. 

Bretton Woods’u imzalayan ülkelerin başlıca 
sorunu mübadele sistemindeki likiditenin, 
elde bulunan altının fiziki hacmiyle sınırlı 
kalmasını önleyecek bir sistem bulmaktı.
Bu sorun, Amerikan Doları’nın altına 
çevrilebilirliği kuralını getiren Altın Kambiyo 
Standardının yaratılması ile çözüldü. Başka 
bir deyişle Amerikan Doları, altına eş düzey-
de bir uluslararası rezerv para olarak kabul 
edildi. Aynı anlaşma ile kambiyo kurlarının 

İlk kuşak yöneticiler
İşe ilk başladığımda şirketin merkezi Bankalar Caddesi’nde 
Assicurazioni Generali Han’daydı. Ticaret Müdürü Albert Civri ile 
günlük iş takibinde yüz yüze görüşme fırsatımız azdı, beni adeta 
telefonla yetiştirdi. Sabahtan aramaya başlardı: “Ne yapıyorsunuz? 
Program nedir?” Öğleden sonra satışları ve sevkiyatları sorardı. 
Madeni yağ üretim planlamasını sanki o yapardı. Diğer taraftan, tesiste 
çalışırken ikmal programını da biz yapardık. Şimdi düşünüyorum, 
Üsküdar’da insan gücüne dayanan bir iş vardı. Aşağı yukarı 45-50 kişi 
çalışıyordu, yönetici olarak biz üç kişiydik. Sorumlu Müdür bendim, 
benimle birlikte muhasebeye ve stok sevkiyata bakan iki kişi daha 
memurdu, diğer çalışanlar sendikaya bağlıydı. Merkezin desteğiyle 
üretim, ikmal, sevkiyat, satış programını hep beraber yapardık. Albert 
Bey’in desteği önemliydi tabii, ayrıca her konuda yararlandığımız 
engin bir tecrübesi de vardı. 

Albert Bey, 1930’lu yıllardan itibaren şirkette 52 yıldan fazla bir süre 
çalıştı, 1988’de emekli oldu. Son sekiz yılında ben onunla beraber 
çalıştım, o zaman da çok şey öğrendim. Şirketin en önemli işi madeni 
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istikrarını sağlamak maksadıyla milletlerara-
sı bir para fonunun ve üye ülkelerin imar ve 
kalkınma işlerini kolaylaştırmak amacıyla da 
milletlerarası bir imar ve kalkınma bankası-
nın kurulması kararı alındı. Böylece Ulusla-
rarası Para Fonu’nun yanı sıra o günkü adı 
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası olan 
Dünya Bankası’nın da temelleri atıldı. Ulus-
lararası Para Fonu 1945’te, Dünya Bankası 
1946’da çalışmaya başladı.

yağdı. 80’li yılların başında akaryakıt daha başlamamıştı. Bir de, 
Alevgaz markalı tüp gaz işi vardı; Türk Petrol’ün ürettiği bir markaydı 
bu. Türk Petrol’ün iki ana faaliyet konusu vardı. Başka işler de vardı 
ama bunlar Türk Petrol’ün ana konularıydı. Madeni yağ işi çok önemli 
olduğu için kısa sürede ben Mithat Recai Bey’le muhatap olmaya ve 
Aydın Bey’le de görüşmeye başladım.

O zamanlar madeni yağın her şeyinin içinde olduğumuz için, bilhassa 
zamlarda, fiyatlandırmada Albert Civri Bey ile mutabakata vardıktan 
sonra durumu Mithat Recai Bey de görmek isterdi. Mithat Recai 
Bey’in sorularına da benim cevap vermem istenirdi. Mithat Recai Bey 
bana sorularını sorardı ve bazı düzeltmeleri birlikte yapardık çünkü 
o zaman aşağı yukarı 100 çeşit ambalaj var, her ambalaja ayrı fiyat 
uygulayacaksınız, bu fiyatı uygularken kâr hedefinizi tutturacaksınız 
ve bu fiyat rakiplerle de rekabet edebilen bir fiyat olacak. Benim belki 
kısa sürede yetişmem bu engin tecrübesi olan insanlarla bire bir 
çalışmamdan ileri geldi, çünkü bu işin okulu yoktu. 1988 yılına kadar 
yalnızca madeni yağ işinde çalıştım ama madeni yağın her şeyinin 
içindeydim. Şunu da eklemeliyim: Ben şirkete girdiğim zaman, 1981’de, 
yılda 7400 ton madeni yağ satılıyordu; 88’e geldiğimiz zaman bu rakam 
iki katına çıktı, 16-17 bin ton madeni yağ satmaya başladık. Ama tesis 
aynıydı ve tabii ki küçük gelmeye başlamıştı; Castrol de yaptıklarımızı 
takip ediyordu. Madeni yağ satışı artınca, 86’da Üsküdar’daki madeni 
yağ tesisi istimlak olup Yarımca’ya taşınmaya başlayınca Castrol de 
ekiplerini gönderdi ve oradaki madeni yağ tesisinin tasarımında ve 
yapımında bizzat Castrol mühendisleri de görev aldı. Tabii Özal’lı 
yıllar olduğu için Türkiye’de hızlı bir büyüme vardı. Ayrıca Türk 
Petrol’de de üçüncü nesil göreve başlamıştı. O yıllarda; Varol Dereli 
Bey geldi, arkasından Doğan Bolak Bey ve Ömer Dormen Bey geldi. 
Bu iyi eğitimli isimler şirkete ciddi bir dinamizm getirdi. 

Bretton Woods Konferansı.
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Türkiye uluslararası yeni örgütlerle 
ve devalüasyonla tanışıyor

Türkiye, Bretton Woods ile şekillenen yeni 
ekonomik düzen içinde yer almak istedi. 
Bu doğrultuda adımlar atıldı. Dış yardım 
ve uluslararası ekonomik kurumlar ile ilişki 
kurma gereksinimi, Türkiye’nin önemli eko-
nomik kararlar almasını beraberinde getirdi. 
Bu doğrultuda, Türkiye’nin yakın dönem 
iktisadi tarihine “7 Eylül Kararları” olarak 
geçen istikrar tedbirleriyle Türk parası Cum-
huriyet tarihinde ilk kez devalüe edildi. Buna 
göre TL’nin dış değeri 1,28 TL=1 dolardan 
2.80 TL=1 dolara devalüe edildi. Bu kararın 
ardından Türkiye’nin uluslararası ekonomik 
kuruluşlar ile olan ilişkisi hız kazandı. 11 
Mart 1947’den itibaren Türkiye hem Ulus-
lararası Para Fonu’na hem de Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankası’na üye oldu. 

Savaş sonrası değişen dengeler Türkiye 
ekonomisinde de belirgin değişimlere 
yol açtı. Dış ticarette savaş yıllarında 
Almanya’nın tuttuğu yeri, Anglosakson ül-
keleri almaya başladı. Uzun bir dönem fazla 
veren dış ticaret dengesi, 1948 yılından 
itibaren yeniden açık vermeye başladı. 7 Ey-
lül Kararlarına rağmen, 1948 yılında ihracat 
düşme eğilimi gösterdi. Bunun nedeni de-
valüasyona rağmen Türk Lirası’nın değerini 
yitirmemiş olması ve tarım ürünlerinin talep 
esnekliğinin düşük olmasıydı. 

1986 - Soldan sağa; Varol Dereli, Albert Civri (ödül alıyor), Aydın Bolak ve Betûl Mardin.
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Savaşa girmesek de Amerika’dan 
Marshall yardımı geliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa’nın 
yeniden imarı ve savaş sonrası ortaya çıkan 
Sovyetler Birliği tehdidine karşı etki alanını 
artırmak için çeşitli girişimlerde bulundu. 
12 Mart 1947’de Kongre’de başkan Truman 
kendi adı ile anılan doktrinini açıkladı. 
OECD’nin temelini oluşturan Marshall Planı 
ise 12 Temmuz 1947’de Paris’te çalışma-
ya başlayan ve 16’lar Konferansı olarak 
adlandırılan toplantıda oluşturuldu. Planın 
mimarı, plana adını da veren dönemin 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı 
George C. Marshall idi. 

Sovyetler Birliği’nin toprak talepleri ve 
buna bağlı tehdidine maruz kalan Türkiye, 
jeopolitik önemi nedeniyle Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Truman Doktrini ve Marshall 
Planı kapsamında askeri ve ekonomik yar-
dımda bulunacağı ülkeler arasında yer aldı. 
4 Temmuz 1948’de imzalanan Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması ile Türkiye’ye Amerika 
Birleşik Devletleri’nin ekonomik yardımı 
başladı. 

Marshall Planı kapsamında Türkiye, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nden 1948 - 1951 
yılları arasında toplam 62.376.000 dolar 
hibe yardımı aldı. Aynı dönemde Amerika 
Birleşik Devletleri’nden 72.840.000 dolar 
borç edindi. Plan kapsamında 1948 - 1951 
döneminde Türkiye, Amerika Birleşik 
Devletleri’nden toplam 126.522.000 dolar 
dolaylı yardım aldı. Aynı dönem içinde 
Türkiye plan kapsamında Amerika Birleşik 
Devletleri’nden 3.000.000 dolar tutarında 
teknik yardım edindi.
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Marshall yardımı ile Türk ordusu Sovyetler 
Birliği tehdidi karşısında kuvvetlendirilmeye 
çalışıldı. Yardımın ekonomik yansıması ise 
özellikle tarım kesiminde ortaya çıktı. Tarım 
kesiminde modernleşme çabaları Marshall 
yardımı ile başladı.

Liberal arayışlı Vaner kalkınma 
planı

CHP hükûmeti, Beş Yıllık İvedili Sanayi 
Planı’nın dünya konjonktüründe dış finans-
man imkânının olmadığını görmüş, 1930’la-
rın iktisadi devletçiliği ile kalkınma sürecini 
devam ettirme şansının da bulunmadığını 
anlamıştı. Hükûmet bu nedenlerle değişen 
koşullara uyumlu yeni kalkınma arayışları 
içine girildi. Marshall yardımından yararla-
nabilmek için daha liberal bir plan hazırlığı 
başladı. Planı hazırlayan ekibin başında 
olan İktisat Vekâleti Başmüşaviri Süleyman 
Vaner’in soyadından dolayı “Vaner Planı” 
olarak da anılan “Türkiye İktisadi Kalkınma 
Planı” 1947’de hazırlandı.

Türk Petrol - Turcas geçmişim
1988 yılında Türk Petrol’de çalışmaya başladım. Madeni yağ işi büyüyordu 
diye hatırlıyorum; bir de aslında yavaş yavaş grupta kültürel bir değişim 
isteniyordu, artık yeni nesiller işle ilgili söz sahibi olmaya başlamıştı. 
Burada biraz aile kültürüne girmek istiyorum; Mithat Recai Öğdevin Bey 
herhalde pek çok insanın refere ettiği bir kişiliğe sahipti. Benim için de 
çok önemli bir kişilikti, kendisinden çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. 
Mithat Bey’in detaycılığı ve titizliği genç kuşakların ataklığıyla, belki 
de aşırı cesaretiyle zaman zaman çarpışıyordu. Ben de o zaman yeni 
çalışmaya başlamıştım ve şimdiki tecrübeme istinaden baktığımda 
görüyorum ki aslında kendisinden hepimiz çok şey öğrenmişiz. 

Daha sonra riskler konusunda çok evhamlı bir insan oldum. Çalışma 
hayatına bankacılıkla başlamıştım. O dönemlerde yenilikçiliği, hızlı 
karar almayı çok önemsiyordum fakat daha sonraki iş hayatımda Mithat 
Bey’in riskler karşısındaki tutumu ve onların yönetilmesi gerektiği 
konusundaki inancı, neredeyse genlerime işlemiş. Hiçbir zaman karşısına 
oturtup söylev vermezdi. Ama iş hayatımdaki duruşumda Mithat Bey’in 
çok önemli etkisi vardı. Bunu o zamanlar pek fark etmedim. Bence aile 
üyelerini farklı farklı etkiledi. Zaman zaman tutucu buluyorduk onu 
ama şimdi çok haklı olduğunu görebiliyorum. Aslında iş hayatına bir 
pazarlamacı değil finansçı gözüyle bakmayı biraz da ondan öğrendim; 
arkada sağlam bir finansman temeli olmazsa ne pazarlarsanız pazarlayın, 
hele sizin dışınızda -örneğin ekonomik krizler gibi- dış etkenler devreye 
girerse ki Türkiye’de bunu çok yaşadık, gerçekten çok zorlanabiliyorsunuz. 
Öte yandan, dikkate almamız gereken bir unsur vardı, öyle bir noktaya 
gelmiştik ki büyüme ihtiyacı çok önemliydi; Türkiye serbest pazara daha 
yeni geçiyordu. 

1948 Türkiye İktisat Kongresi.

Ümit Boyner

TÜSİAD Eski Başkanı
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Beş Yıllık İvedili Sanayi Planı’nın iç ve dış 
çevrelerde karşılaştığı ilgisizlik, benzer 
akıbete uğraması hiç istenmeyen yeni 
bir planın hazırlanmasında etkili oldu. Bu 
bağlamda Türkiye İktisadi Kalkınma Planı 
hazırlandı. Tarım yoluyla kalkınma strateji-
sinin öngörüldüğü planda, diğer sektörler 
tarımsal gelişmeye yardımcı olacak şekilde 
ele alındı. Altyapı ve yol sisteminin geliş-
tirilmesinin önemine işaret edilen planın 
finansmanının %50’si dış ve %50’si iç 
kaynaklara dayanıyordu. Hayata geçmeyen 
bir plan olarak kalan Vaner Planı, Türkiye’de 
devletçi-korumacı sanayileşme yaklaşımı-
nın terk edilişine ilişkin önemli bir belge 
niteliğindedir. 

Gerek devletçi iktisat politikalarının derin 
izlerini taşıyan Beş Yıllık İvedili Sanayi Planı, 
gerek bu planının dayandığı stratejinin aksi 
bir stratejiye dayanan Vaner Planı, İkinci 
Dünya Savaşı ertesi iki kutup arasında yo-
lunu bulmaya çalışan Türkiye’nin çabalarını, 
kaygılarını ve eğilimlerini gözler önüne 
seren tarihsel belgelerdir.

İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni 
ekonomik düzen içinde arayışını sürdüren 
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’yle onun 
nüfuzu altındaki uluslararası kurumlardan 
ekonomik yardım görmeye başladı. Türkiye, 
bu çevrelerin telkin ve tavsiye ettikleri yeni 
kalkınma projeleri ile de tanıştı. Bunların 
başında Hilts Heyeti Raporu, Thornburg 
Raporu ve Barker Misyonu Raporu bulunu-
yordu. 

Turcas’ın büyümesinde iki öge var. Birincisi, Özal gençliği diyebileceğim, 
Turgut Özal zamanında iş hayatına başlayan bir jenerasyon: Birçoğumuz 
çok heyecanlıydık. Ben yurt dışından Türkiye’nin ciddi bir fırsatlar 
ülkesi olduğunu düşünerek döndüm ve öyleydi de. Yabancı bankalar 
yeni yeni giriyordu devreye. Özellikle yurt dışında alınan eğitimi burada 
uygulama isteğimiz vardı ve bir anda Özal bu ufku açtı. Daha kontrollü 
bir ekonomi, karma ekonomi, piyasa ekonomisi diye bir şey ortaya atıldı. 
Biz bunu zaten okumuştuk ama uygulama imkânına tanık olamamıştık. 
Bence bu geçiş dönemi önemlidir. Daha sonra Türkiye’nin içine düştüğü 
krizlere baktığımızda enteresan paradigma değişiklikleri de görüyoruz. 
Şöyle algılamalar vardı mesela: Ne olursa olsun, büyüme olduğu sürece 
enflasyon önemli değildir. Bu yüzden borçlanma konusunda Türkiye 
çok aşırı riskler aldı, yani borçla büyüdü. Bunların hepsini Özal’a 
yüklemiyorum ama kamu maliyesi açısından, çok büyük hataların 
yapıldığı bir dönemin de aslında başlangıcı oldu bu. O zaman bize çok 
doğal geliyordu ve bir yerde yatırımcı veya girişimcinin iştahını açması 
açısından önemliydi ama bu dersleri de almak zorundaydık. Bazı şeyleri 
yaşamadan bilemiyorsunuz ama ne olursa olsun, o girişimcilik aşkı 
ve heyecanı hem ciddi hamleler yaptırdı Türkiye’ye hem de aldığımız 
derslerle, yaşadığımız krizlerle, çok da esnek ve dayanıklı bir iş dünyası 
oluştu. Türkiye artık 2008’deki kendi yaratmadığı krizden bile biraz 
etkilendi ama yine de sağlam durabildi. Elbette hükûmet politikaları 
belirleyicidir, 2001’den sonra yapılan yapısal reformların çok ciddi 
bir katkısı vardır ama Türkiye’de müthiş bir girişimci dayanıklılığının 
gerçekleştiğini düşünüyorum. 

O dönemdeki sürecin paralelinde Türk Petrol ve Turcas’a bakıldığında, 
ilk olarak çevremizde bu kadar değişiklik olurken “Ben de bu trenin 
içinde olmalıyım” kaygısının olduğu görülmektedir. Yani büyümek, 
daha fazla büyümek, yayılmak isteği... Mevcut rekabet ortamında biz 
küçük bir pazar payıyla başladık ve gerçekten de çok ciddi bir şekilde, 
çok hızlı bir büyüme elde ettik. Bir süre sonra, sadece ailenin koyacağı 
sermayeyle işleri devam ettirmenin birtakım fırsatların kaçmasına neden 
olacağını gördük. Bu çok önemli bir karardır. Biliyorsunuz Türkiye’de aile 
şirketleri kolay kolay halka açılmaz, yabancı ortak istemezler; çünkü bu, 
kontrolün elden gitmesi demektir. Bu açıdan öncü bir aile kültürü vardı 
orada. 80’lerde şirket ufak ufak halka açıldı. Türk Petrol, yani sonraki 
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Hilts Heyeti Raporu ile Türkiye’ye ka-
rayolu öncelikli bir ulaştırma politikası 
önerildi. 1930’larda iktisadi devletçilik 
modeli kapsamında yapılanların keskin bir 
dille eleştirildiği Thornburg raporunda ise 
Türkiye’nin sanayileşmekten vazgeçmesi ve 
ithalata yönelmesi önerildi. Oysa bu strateji 
Türkiye’yi Amerika’ya bağımlı bir ekonomik 
yapıya sahip kılma potansiyeli içeriyordu. 
Dünya Bankası heyetinin hazırladığı Barker 
Misyonu Raporu’nun özü de Türkiye’nin 
uluslararası işbölümü kapsamında bir “ta-
rım ülkesi” olarak gelişmesi tavsiyesinden 
oluşuyordu.

Bütün bu gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı 
ertesi yeniden kurulan dünya düzeninde 
Türkiye için de yeni bir dönemin haber-
cisi oldu. Artık Türkiye, sınırları dışındaki 
dünyanın etkisi ve rolünü İkinci Dünya 
Savaşı öncesinde olduğundan daha çok 
hesaba katarak adımlarını atmaya başladı. 
Bu bağlamda geçmiş yıllarda ekonomiye 
damgasını vuran devletçilik anlayışı da 
tartışılmaya başlandı. 

1948 İktisat Kongresi’nin
devletçi-liberal tartışmaları

Savaş ertesinde ekonomideki yön arayışla-
rının önemli yansımalarından biri de dev-
letçilik-liberalizm tartışmalarına sahne olan 
1948 Türkiye İktisat Kongresi idi. Kongre, 
çoğunluğunu ticaret erbabının oluşturduğu 
İstanbul’daki iş çevrelerinin girişimi ile 
toplandı. Kongrenin düzenlenmesine İstan-
bul Tüccar Derneği önderlik etti. İstanbul 
Tüccar Derneği Yönetim Kurulu 29 Haziran 
1948’de yaptığı toplantıda ekonomik sorun-
ların ele alınacağı bir kongrenin düzenlen-
mesi için İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası, 
Bölge Sanayi Birliği, Türkiye İktisatçılar 
Derneği ve İstanbul Tüccar Derneği temsil-
cilerinden oluşan bir düzenleme komitesinin 

adıyla Turcas bu açılımın ilkleri arasında yer alıyor. Bununla beraber 
halka açılmak ve yönetim adına şeffaflık, hesap verme zorunluluğu 
anlamına gelir; bunlar aslında çok da alışık olduğumuz şeyler değildi. 
Hatırlıyorum, vergi dairesi için detay bilanço yapılır, ortaklar için de 
“kulaklı bilanço” diye tabir ettiğimiz, biraz daha derine inen bilançolar 
hazırlanırdı. SPK’yla birlikte Türkiye’de bütün bu yönetişim kavramı çok 
değişti ve aslında kurumsallaşma ve şeffaflık açısından da Türk Petrol, 
yani Mithat Recai Bey ve onun mirasçıları çok önemli bir adım atarak 
örnek oldular. 

Castrol’le ortaklık olayına baktığımda, şunu hatırlıyorum: Bir kere çok 
hızlı büyüyen bir madeni yağ sektörü vardı. Türkiye’ye ciddi bir başarı 
hikâyesi olarak bakıyorlardı ve biz de çok şey öğrendik. Ailenin bu kadar 
işin içinde olması, üçüncü jenerasyonun da işlere sahip çıkması onlara 
heyecan veriyordu. Diğer taraftan öğrenmeye çok açıktık. Bu etkileşim 
bence güzel bir sinerji yarattı ve ortaklar değişti. Ama hem yabancı 
ortaklığıyla hem de halka açılmayla birlikte kurumsal kültür ciddi şekilde 
pekiştirildi. 

1930’ların Türkiye’sinde Mithat Bey’in ciddi bir vizyoner olduğunu 
görüyoruz. Mithat Bey çok hoştu ama biraz da ürkütücüydü aslında. 
Odasına çağırdığı vakit “Eyvah!” derdik hepimiz, imtihana gider 
gibi giderdik. Ben finansmanla uğraşıyordum ama başlangıçta çok 
tecrübesizdim; bana o görevi vermeleri büyük bir cesarettir. Mithat 
Bey her çağırdığında dersime çalışıp giderdim. Yine de çok enteresan 
noktalara dikkat çekerdi. Gözden kaçırdığım birçok şeyi bana işaret 
ettiğini ve daha sonra bunu yüzüme vurmadığını hatırlıyorum. Bu 
tür konular bir şekilde ikimizin arasında kalırdı ve bir hata yaptıysam 
düzeltmem için bana imkân sağlardı. Bu anlamda Mithat Bey’le karşılıklı 
iyi bir iletişim içindeydik.

Türk Petrol’de ilk iki kuşak: Mithat Recai Öğdevin
ve Aydın Bolak
Aydın Bolak Bey aslında belki de Mithat Bey ile bizim jenerasyon 
arasındaki en önemli geçiş noktasıydı. Yani birtakım cümleleri Mithat 
Bey’e söylemekten korkardık. Atılım, büyüme gibi konularda, yeni işlere 
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kurulmasını kararlaştırdı. Bu düzenleme 
komitesi 3 Ağustos 1948’de yaptığı ilk top-
lantısında kongre yönetmeliğini onayladı. 

22 Kasım 1948’de Taksim Belediye 
Gazinosu’nda açılan ve 6 gün süren Türkiye 
İktisat Kongresi’ne çeşitli oda, birlik, borsa, 
dernek, kooperatif, banka, sigorta şirketleri, 
üniversite ve gazete temsilcilerinden oluşan 
1300 kişi davet edildi. Ancak kongreye 1100 
kişi katıldı. Sabahları genel kurul toplantı-
sının yapıldığı, öğleden sonraları komisyon 
toplantılarının gerçekleştirildiği Kongre’nin 
sonunda, komisyonların hazırladıkları 
raporlar oylandı. Devletçilik ve Dış Ticaret 
komisyonlarının raporları hiç değişiklik 
yapılmadan, oy birliğine yakın bir oy çok-
luğu ile kabul edildi. Vergi komisyonunun 
raporunun oylanması ise sert tartışmalara 
neden oldu. Başkan, raporun açık olmadığı-
nı ileri sürerek komisyona geri gönderilme-
sini önerdi. Bu öneri oylanarak kabul edildi 
ve oturum kapandı. Başkanın bu tutumunu 
protesto eden bazı üyeler toplantıya devam 
ederek vergi komisyonunun raporunu 
çoğunluk oyuyla kabul ettiler. Aynı üyeler 
gelecek kongrenin 1950’de İzmir’de toplan-
masına karar verdiler. 

1948 Türkiye İktisat Kongresini, Türkiye’nin 
yakın tarihinde önemli kılan özelliği kongre-
de devletçilik üzerine ileri sürülen görüşler-
dir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra değişen 
yurt ve dünya koşullarında, devletçiliğin 
tanımı ve niteliği de yeni biçimler aldı. 
Kongrede devletin, bireyin iktisadi özgür-
lüklerini koruması gerektiği, özel girişimin 
esas alınması, devletin ekonomide rehber 
rolü oynaması ve sosyal adaleti sağlaması 
gerektiği ileri sürüldü.

yönelme konusunda bize her zaman cesaret vermezdi. Bu tür durumlarda 
hep Aydın Bey’e giderdik; aramızda ciddi bir yaş farkı olmasına rağmen 
heyecan ve vizyon açısından bizlere daha yakındı.
 
Bir de ben hep şunu söylerim: Belki gene Türk Petrol bünyesinde 
öğrendiğim bir şey bu: Şirketlerin değeri sadece elde edilen kârla 
ölçülmemeli. Bir şirketin sosyal etkinliği, paydaşlarıyla ne kadar çok değer 
yarattığı bence, çoğu zaman maddenin üzerindedir. Aydın Bey sosyal 
sorumluluğu çok yüksek bir insandı; Mithat Bey ise daha ziyade hesaba 
kitaba bakıp iş hayatını yönlendiren biriydi ki bu da oldukça yararlıydı. 
Aydın Bey’in, Türk Petrol’ün bir marka olarak ortaya çıkmasında, sosyal 
sorumluluk, değer yaratma, aile kültürü, sorumluluk hissi gibi konularda 
çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bütün çocuklarına ve torunlarına da 
bunu aşıladı. 

Turcas’ta kadın olmak 

Enteresan bir konuya değinmek isterim: Amerika’dan dönmüştüm ve 
“Ben çalışacağım,” dedim. Aydın Bey, “Peki,” dedi, “Çok güzel.” Aslında 

1987 başında Yarımca’da hizmete açılan modern Madeni Yağ harmanlama ve dolum tesisi.
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Tartışmada liberal öneriler

Devlet yalnızca temel kamu hizmetlerini 
yerine getirmeli, bunun dışında ekonomide 
işletmeci bir rol üstlenmemeliydi. Devlet, 
ekonomik politikaların oluşumunda araş-
tırma, düzenleme ve denetleme alanlarında 
varlığını göstermeliydi ancak tarımdan ve 
endüstriyel üretim işlerinden elini çek-
meliydi. Devlet, serbest piyasa ortamında 
hem rakip hem de denetleyici durumunda 
bulunmamalıydı. Devlet, günün koşullarında 
tekel niteliğine sahip veya özel girişimin 
elini atamayacağı bazı alanlarda varlığını 
sürdürmeliydi. Bu kapsamda demiryolları, 
limanlar, PTT hizmetleri, radyo, enerji işlet-
meleri, ormanlar, tekel olmamak koşuluyla 
düzenli posta ve yolcu gemiciliği, devlet 
kredi kurumları ve her türlü eğitim kurum-
ları ve özel girişimin yatırım yapma gücüne 
sahip olmadığı her alanda devlet varlık 
göstermeye devam etmeliydi. 

1948 Türkiye İktisat Kongresi’nde devletin 
teşvik, denetleme ve müdahalesini düzen-
leyen mevzuatının, devlet-özel kesim ayrımı 
yapmaksızın özel kesime güven telkin 

Reisicumhur Celal Bayar halka hitap ediyor.

pederşahi bir aileydi. “Ben,” dedim, “Bankacılık yapmayı düşünüyorum.” 
“Niye? Nereden çıktı bu?” diye sordu. Tabi kadınların çalışması daha 
80’lerde başlamıştı. Bence bizim kuşağımızla birlikte özellikle yönetim 
kademesinde kadınların ilerlemesi çok ciddi mesafe aldı. Aydın Bey’in eşi 
ve benim o dönemde kayınvalidem olan Selma Hanım benim çalışmamla 
ilgili çok destek vermiştir; kendisini her zaman özlemle anarım. Çünkü 
kendisi de Türkiye’de hukuk fakültesini bitirmiş ilk kadınlardan biriydi 
ve çalışmamış olmanın eksikliğini hissederdi. Onun için bu konuya çok 
önem vermiştir. “Aman kızım, sen dinleme, gir bu işlere,” diye bana çok 
cesaret verdi ve Aydın Bey’i de etkiledi. Bankacılıkta çok kadın vardı, 
keza hizmet sektörlerinde daha fazla kadın vardı ama petrol sektöründe 
kadınların bulunması alışıldık değildi. Türk Petrol’de erkeklerle aramızda 
bir ayrımı hiç yaşamadık. Bana hep bu ayrımcılık konusunu soruyorlar 
ama ben iş hayatında ayrımcılıkla hiç karşılaşmadım. Öyle müthiş 
bir şansım oldu ki, geleneklerine son derece bağlı iki aileyle birlikte 
çalışmama rağmen, bir şekilde hep kadınların önünü açtılar. Bu açıdan 
Türk Petrol’ün önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman 
kadın-erkek ayrımı yapılmadı veya bir çalışanın kadın olduğu için daha 
az maaş alması söz konusu değildi. Birçok işletmede, kadın çalışanlarla 
ilgili “Doğuma giderse ne yaparız?” diye düşünülürdü. Türk Petrol’de hiç 
böyle bir tartışma hatırlamıyorum; insan kaynağı seçerken de asla böyle 
bir kriter olmadı. 

O dönemde Türkiye’de halka açık otuz kadar şirket vardı. Turcas herhalde 
enerji sektöründe ilk halka açılan şirkettir; tüm şirketler arasında da 
ilklerden biridir. Ayrıca son derece profesyonel bir road show için 
İngiltere’ye gittik. Aile için çok heyecanlı bir dönemdi ve çok sayıda 
kurumsal hissedara satmıştık hisseleri.

Aydın Bey hem yurt dışında, hem İstanbul’da kurumsal yatırımcılarla 
yaptığımız toplantıların hepsine katıldı. Şirkete, hissedarı olmanın 
ötesinde bir bağlılığı vardı. Daha sonra tanıdığım birçok patronda; o hevesi 
veya o sahiplenme duygusunu ve heyecanı görmedim; bu gerçekten çok 
önemliydi. Hesap vermenin, hesap verebilirliğin çok önemli bir yetenek 
ve gereklilik olduğunu düşünüyorum. Biz öyle yetiştik ve bunun sonraki 
kariyerimde de çok etkisi oldu.

SÖYLEŞİ ÜMİT BOYNER
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edecek bir biçimde, serbest girişime fırsat 
tanıyacak bir nitelik kazanması fikri savu-
nuldu. Kongre, cereyan ettiği dönemin nazik 
koşulları göz önüne alındığında, 1930’larda 
egemen olan iktisadi devletçiliğin, aynı 
biçim ve nitelikte İkinci Dünya Savaşı sonra-
sında varlığını sürdüremeyeceğini göster-
mesi açısından önemli bir iktisadi olaydır.

1930’ların devletçiliği, yerini
DP Liberalizmine bırakıyor

Türkiye’de 1930’lar boyunca iktisadi 
devletçilikle sanayileşme politikası izlendi. 
İkinci Dünya Savaşı ile bu politika aksadı. 
Savaş ertesi ise hem iç hem dış koşulların 
zorlaması ile Türkiye genel olarak iktisadi 
devletçilikten, özelde ise planlı sanayileş-
meden uzaklaştı. Bunun yerine iktisadi dev-
letçilik ile karşılaştırıldığında daha “liberal” 
arayışlar içine girdi. Ekonominin rotasındaki 
bu değişiklikler, 1930’larda ülkeyi yöneten 
kadro ile yürütülmeye çalışıldı. 

1952 - 1955 yılları arasında inşa edilen Hilton Oteli 
1950’lerde gündeme gelen yabancı sermayenin 
küçük ama göz dolduran bir ürünüdür.

Bir rafineri hayali: Marmara Petrol ve ATAŞ
Türk Petrol’ün sahipleri ve yöneticilerinin uzun yıllar boyunca şirket için 
belirledikleri büyük hedeflerin başında ürünlerini satacakları bir rafineri 
kurmak ve işletmek geliyordu. Devletçi iktisat politikalarının egemen 
olduğu Türkiye’de bu hedef uzun yıllar bir hayalden ibaret kaldı. Ancak 
Türk Petrol sermayedar ve yöneticileri bu hayali gerçeğe dönüştürmek 
için önemli adımlar da attılar. Bu adımları Marmara Petrol’ün ve ATAŞ’ın 
kurulması olarak ifade etmek mümkündür. 

Petrol konusunda liberal bir açılım olarak 1950’de Petrol Kanunu Türkiye’nin 
gündemine girdi. Yeni kanunu takiben 1954 - 1972 döneminde, özel sektör 
rafineri kurma hakkına sahip oldu. Ancak bu hakkın kullanımı yönünde 
özel sektörden fazla bir talep ortaya çıkmadı. Aralarında Türk Petrol 
sermayedarlarının da bulunduğu bir grup iş adamı bu hakkı kullanmak 
için 1958’de Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş.’yi kurdular. Şirket 
rafineri kurma belgesi almasına rağmen bir rafineri kuramadı. Aynı yıl, 
bir yabancı sermaye ortaklığı olan Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. yani ATAŞ 
bir rafineri inşa etmek ve işletmek amacıyla kuruldu. Shell, Mobil, BP’nin 
ortak olduğu şirket, 6 Ocak 1960’ta Mersin ATAŞ Rafinerisi’nin temelini 
attı. Rafineri, 30 Nisan 1962’de işletmeye alındı. Mobil, Marmara Petrol’e 
üretimden pay vererek ürün ikmalini Mersin’den gerçekleştirmeye 
başladı. Ancak Türk Petrol’ün amacı başından itibaren ATAŞ’a ortak 
olmaktı. Hakim hissedarlar Mobil, BP ve Shell söz vermelerine karşın 
Türk Petrol’e hisse vermeyi geciktirdiler. 

İkmalin aksaması karşısında bir rafineri sahibi olmanın ne kadar hayati öneme 
sahip olduğunu bilen Türk Petrol 1965 yılından sonra bir rafineri kurma 
çalışmalarına başladı. Şirket, İstanbul gibi ekonomik değeri büyük bir merkeze 
yakın bir rafineri kurmak amacıyla İstanbul - Tekirdağ yolu üzerinde Marmara 
denizi kıyısında Mimar Sinan’da bir rafineri arazisi satın aldı. Başta yer olmak 
üzere plan, proje ve finansmanın hazır olmasına karşın resmi otorite 
rafineri kurmak için düşünülen yerin askeri yönden stratejik nokta 
olduğunu ileri sürerek gereken izni vermedi. Bu nedenle Türk Petrol’ün 
rafineri sahibi olma isteği bir kez daha suya düştü. İzleyen yıllarda ise 
Mobil ile yapılan anlaşmalar sonucu Türk Petrol iştiraki Marmara Petrol, 
Ataş’ın %5 hissedarı oldu.
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Savaştan sonra Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarı, değişen yurt ve dünya koşullarına 
uygun olarak genel politikalarında da bir 
değişim süreci içine girdi. Artık 1930’larda 
iktisadi devletçiliğin izinden giden bir iktidar 
ortada yoktu. Ancak, Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin bu değişimi, iktidarı elinde bulun-
durmasına yardımcı olamadığı gibi iktidarı 
yitirmesine de engel olamadı. 14 Mayıs 
1950’de yapılan seçimleri Demokrat Parti 
kazandı. Demokrat Parti hükûmetleri ve 
Türkiye’yi 27 Mayıs 1960’a kadar kesintisiz 
yönetmeyi başardı. Demokrat Parti iktidarı, 
İkinci Dünya Savaşı ertesi ortaya çıkan yeni 
kalkınma eğilimine, Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarından çok daha sıcak baktı. İktidara 
gelir gelmez bu stratejinin gereklerini yerine 
getirmeye hızla başladı. 

Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
içinden doğmuştu. Demokrat Parti’nin ku-
rucularından Celal Bayar 1932 - 1937 yılları 
arasında İktisat Vekili ve 1937 - 1939 yılları 
arasında ise Başbakan sıfatı ile bu dönemde 
egemen olan devletçi iktisat politikaları be-
lirleyen ve uygulayan kadronun başında idi. 

Cumhuriyet Halk Partisi içinden daha liberal 
bir partinin doğuşunda, ticaret ve sanayi 
burjuvazisinin ve toprak sahiplerinin Cum-
huriyet Halk Partisi’ne göre daha liberal, 
daha az müdahaleci bir yönetime ilişkin 
talepleri önemli ölçüde belirleyici oldu. 
Demokrat Parti liberalizminin fikri temelleri 
ve alt yapısı bulunmuyordu. Demokrat Parti, 
1950 seçiminden önce, iktidarı elinde tutan 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı iktisadi 
devletçilik aleyhtarı söylemiyle iktisadi dev-
letçiliği reddetmişti. Ancak yine de progra-
mında ekonomide devletin yeri ve rolünü bir 
kenara bırakmadı. 

Türk Petrol’ün petrol dışı işlere girmesi
Türk Petrol’de turizm işi kendi kendini döndüren bir işti ama bir 
süre sonra büyütülmeye karar verildi. Sonra, sigortacılık işine girdi. 
Sigortacılık bilmediğimiz bir işti. O sektörde açık bir alan vardı ama 
bir anda yetkinliklerimizin ötesine açılmış olduğumuzu düşünüyorum. 
Bizde aslında akaryakıt ve madeni yağ işinin ötesinde bir hizmet kültürü, 
müşteriye dokunma kültürü vardı. Mesela zeytinyağı işinde de birdenbire, 
ciddi bir banka kredisiyle, bir sanayi yatırımı yapıldı. Buralarda 
zamanlama sorunundan ziyade, yumurtaları aynı sepete koymama 
anlayışı vardı. Aslında nerede yetkinseniz o alanda veya ilgili alanlarda 
dikey olarak büyümeniz önemlidir fakat o zaman şöyle bir kültür vardı: 
“Yumurtaları aynı sepete koymayalım, o sektörde bir sıkıntı olursa öbür 
sektörden kendimizi toparlarız,” diye düşünülürdü. Aslında bu noktada 
bizim kuşağımızın da bazı hataları olduğunu düşünüyorum. Mesela 
Mithat Bey, bu konularda daha temkinliydi. Biz 80’lerin heyecanı içinde 
“Kendimiz bilmiyorsak da bilen adam getiririz,” diye düşünüyorduk. 
Hâlbuki bir aile şirketinde mutlaka aileden birinin o yeni işten anlıyor 
olması gerek; şimdi böyle düşünüyorum. Şu anda çalıştığım şirkette 
böyle yeni bir konu gündeme geldiğinde en büyük muhalif ben olurum. 
Çünkü yılların bana kazandırdığı deneyimin bir sonucu budur.

Bütün bunlar zor bir döneme denk düşmüştü. Çok fazla sayıda şirket faiz 
sarmalına girdi o senelerde. Bankacılık sistemi bugünkü kadar oturmuş 
değildi; bankacılık tamamen devlet-hazine bonosunu, yani devletin 
borçlarını çevirmek için kurgulanmış bir sistemdi. Türk Petrol’ün  
oradaki şanssızlığı öyle bir dönemde konusu dışındaki işlere çok ciddi 
yatırım yapması oldu. 1994’teki ekonomik krizde zaten o faiz sarmalı 
ortamı mahvetti.

Ümit Boyner

TÜSİAD Eski Başkanı

SÖYLEŞİ
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Parti programındaki devletin ekonomik 
işlevlerine ilişkin “Özel teşebbüs ve serma-
yenin yetip erişemeyeceği yahut yeter ve 
yakın kâr görmediği için girişemeyeceği, 
fakat bütün ekonomik faaliyetlere müessir 
olacak ve memleket müdafaasını sağlayacak 
mahiyetteki teşebbüslere girişmek; bilhassa 
ana sanayi ve büyük enerji santrallerini kur-
mak; bugün olduğu gibi demiryolu, liman, 
su işleri yapmak; büyük taşıt vasıtaları inşa 
etmek ve işletmek; Milletin, gelecek nesil-
lere de şamil daimi menfaatler bakımından 
devlet elinde bulunması daha faydalı olan 
büyük maden ve orman işletmeleri kurmak” 
sözleri bunu açıkça ortaya koymaktaydı.

DP Liberalizminde devlet de
yer alıyordu

Demokrat Parti liberalizminde devlet önemli 
bir yere sahipti. Öyle ki, özel sektörün 
elinin uzanamadığı yere devlet el atmalıydı. 
Demokrat parti ayrıca özel sektörün altından 
kalkabileceği alanlarda yer alan devlet işlet-
melerinin özel sektöre devrini benimsedi. 
Benzer şekilde, devlet işletmeciliğinin özel 
girişimlere engel olmayacak biçimde ve eşit 
koşullarda rekabetinin sağlanması fikri de 
Demokrat Parti liberalizminde yer bulmuştu. 

Yabancı sermayeye çağrı için
çıkarılan Kanun

Önceki dönemle karşılaştırıldığında, 
1950’lerde izlenen ekonomi politikalarının 
oluşumunda belirleyici olan unsurlardan biri 
de yabancı sermayeydi.

Turcas’ın halka açılması
Şimdi de bir aile şirketinde çalışıyorum; jenerasyonlar genişledikçe, 
çocuklar çoğaldıkça bir kere devamlılıkla ilgili bir sorun oluyor: Kim 
devam edecek? Aile şirketlerinde en önemli konulardan bir tanesi bu; 
yetkin olanın devam etmesi, yetkin olanın çalışması. Bir işi yönetmeye 
haiz olmak için aynı genlere sahip olmanın yeterli olmadığını 
düşünüyorum. İşe tersten başladım belki ama halka açılmak veya sizden 
birkaç jenerasyon daha eski, kurumsallaşma süreci yaşamış başka bir 
şirketle ortak olmak, birdenbire size de buna eğilme zorunluluğunu 
veriyor. Bence Türkiye’de en önemli konulardan bir tanesi bu. Çünkü 

1990’lı yıllar - Aydın Bolak.

Yıl 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954

Traktör 1.156 1.356 1.556 1.756 9.170 16.585 24.000 31.415 35.600 37.743

Kaynak: DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı 1968, s. 165.

TRAKTÖR SAYISI
1945 - 1954
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Türkiye’de 1930’larda izlenen iktisadi dev-
letçilik ve planlı sanayileşmede yabancı ser-
mayenin belirleyici rolü ve payı yok denecek 
kadar azdı. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Türkiye, ABD’nin ve ABD merkezli 
uluslararası ekonomik kuruluşların hibe ve 
borç biçiminde sermaye aktardıkları bir ülke 
oldu. Türkiye bu cereyana ayak uydurmakta 
zorlanmadı. Demokrat Parti, 1950’deki 
iktidar değişikliğinden sonra süratle gerekli 
yasal ve kurumsal düzenlemelere girişti. 

9 Ağustos 1951 tarihinde 5821 sayılı 
Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Ka-
nunu yürürlüğe girdi. Bu kanunu, 18 Ocak 
1954’te yürürlüğe giren 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu izledi. Bir önceki 
yasanın getirdiği kısıtlamalar bu yasa ile 
ortadan kalktı. Buna göre yabancı yatırımcı-
lara yerli yatırımcıların sahip oldukları tüm 
hak ve kolaylıklar tanındı. Yasa ile devlet 
1.000.000.000 Türk Lirası’na kadar kredileri 
garanti etmeyi üstlendi. Gerekli yabancı 
personelin çalıştırılmasına da imkân verildi. 
Bu yasa ile Türkiye’ye yabancı sermaye gi-
rişi hızlandıysa da 1951 - 1960 döneminde 
Türkiye’ye gelen yabancı sermayenin tutarı 
103.900.000 TL civarındaydı.

Soma Termik Santrali.

çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız aslında. Türkiye’de küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin büyümeye eklenemediğini görüyoruz. Maalesef ya 
batıyor ya satılıyorlar. Bu süreklilik ve kurumsallaşma düsturunu eğer 
kültürünüzde sağlamlaştırmazsanız o işletmenin de sürekliliği olmuyor. 

SÖYLEŞİ ÜMİT BOYNER

1960 - Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ATAŞ’ın temel atma töreninde.



103

TURCAS

1950’lerde yabancı sermaye ile ilgili bir 
diğer yasa 18 Mart 1954’te yürürlüğe giren 
6236 sayılı Petrol Kanunu’ydu. Bu yasa ile 
Türkiye’deki petrol kaynaklarının bulunması 
ve çıkartılmasında yabancı sermaye ve özel 
girişimlere geniş olanaklar tanındı. 

Yabancı sermaye Türkiye’ye
tarımsal sanayiyle geliyor

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya ekono-
misi ile yeniden bütünleşme sürecine giren 
Türkiye’ye gelişmiş bir tarım sektörüne 
sahip ülke olma rolü biçildi. Bu rol gereği 
Türkiye ancak tarıma dayalı bir sanayi geliş-
tirecekti. Savaştan sonra Türkiye’nin planlı 
sanayileşme girişimleri aynı stratejinin 
bir yansıması olarak uluslararası sermaye 
çevrelerinden ilgi görmedi. Bu nedenle 
de gerçekleşme şansı bulamadı. Tarıma 
dayalı sanayinin gelişmesi yönünde yabancı 
sermaye yatırımları ve girişimleri 1940’ların 
sonundan itibaren Türkiye’ye yönelmeye 
başladı. 1950 yılında geniş köylü kitlelerinin 
desteğini alarak iktidara gelen Demokrat 
Parti iktidarı tarıma dayalı sanayileşmeyi 
benimsedi. Destekleme politikaları yaygın-
laştırılarak devam etti.

2 Aralık 1956’da Sarıyar Barajı’nın açılışına katılan
Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve
Başbakanı Adnan Menderes.

Bazı ailelerde bu zaten ailenin kültüründe vardır ve bunun üzerine 
çok giderler. Ama Türkiye şartlarında özellikle büyüme imkânı, farklı 
pazarlara açılma imkânı önünüze geldiğinde bunu ne kadar şeffaflıkla 
yapabilirseniz, finansal kaynaklara erişiminiz de o kadar çok artıyor. Yeni 
Türk Ticaret Kanunu bile aslında Türk müteşebbislerin bu devamlılık, 
süreklilik ve kurumsallaşma problemini çözmek açısından çok önemli 
bir adım. Ama aile şirketlerinde kıskançlık oluyor. Pek çok şirkette zaman 
zaman, özellikle zor zamanlarda, halka açık olmaktan dolayı neredeyse 
pişmanlık duyan üyeler duydum. Hâlbuki bu geçici bir şey; uzun vadede 
paydaşlarınızla birlikte ne kadar çok değer yaratabiliyorsanız, o paydaşlar 
da aile olmanın ötesinde, yetkinlikleriyle o masada oturabiliyorsa 
işletmenin devamlılığı o kadar sağlam olur diye düşünüyorum.

1963 - Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ATAŞ’ı ziyaret ediyor.

Yabancılarla ortak olmak
Türkiye, bazı ülkelere göre daha geç kurumsallaşmış bir özel teşebbüse 
sahip. Dünyadaki bazı şirketlerin tarihine baktığınız zaman, bazı 
evrelerden önce geçmiş olduklarını görebilirsiniz. Bu açıdan bence 
farklı bir perspektif söz konusu. Kültürün globalleşmesinin şirketlere 
bir zenginlik kattığını düşünüyorum. Ama şu anda ilginç bir durum da 
yaşıyoruz. Batı, bütün bu paradigmalarını gözden geçirmek zorunda. 
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Tarım kesiminde makineli üretime geçilmesi 
hız kazandı. Bu bağlamda yabancı sermaye 
ile birlikte yerli traktör üretimi için adımlar 
atıldı. Traktör sayısı artarken diğer tarım 
aletlerinin sayısının aynı oranda artmaması 
zaman içinde tarımsal üretimde azalan 
verimler ile ekonomiyi yüz yüze bıraktı.

Kaynak: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 
1923 - 1978, s. 92, tablo 11.

Yıl  Özel  Kamu
1950 43 57
1951 44 56
1952 53 47
1953 55 45
1954 38 62
1955 40 60
1956 39 61
1957 46 54
1958 43 57
1959 63 37
1960 52 48

SINAİ YATIRIMLARIN DAĞILIMI
(%) 1950 - 1960

Ankara - İstanbul yol inşaatı.

Özellikle finansal sektörde başlayan ciddi bir sıkıntı yaşıyor ve birkaç 
jenerasyonunu borç içinde bırakacak hale geldi. Bunun içinde kamu 
maliyeleri de var. Mesela Avrupa Birliği’nde mali birlik olmaması gibi 
sorunlar da var. Ama ben çok kültürlülüğün önemli bir nokta olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü bazen hangi fırsatları kaçırdığınızı bilmiyorsunuz. 
Özellikle birkaç tecrübeden de hatırlıyoruz ki farklı pazarlara açıldığınız 
zaman hem uluslararası normlarda bir şirket olmanız hem de son derece 
genel bir yaklaşım sergileyebilmeniz lazım. Bu da bence ortaklıklarla 
daha kolay sağlanabiliyor.

SÖYLEŞİ ÜMİT BOYNER

Yeni bir ürün: Alevgaz
Türk Petrol 1965’te tüp gaz işine girişti. Emayetaş’la ve Demirdöküm’le 
bir şirket kurma çalışmaları sonuçlanamasa da, süren çalışmalar 1967’de 
ilk meyvesini verdi. Türk Petrol, Alevgaz markasıyla tüp gaz pazarına 
girdi. 1975’te Yarımca Deposu ve tüp gaz arsası metrekaresi 61,5 liradan 
satın alındı. Alevgaz markası 1991’de Delta Grubu’na satıldı. 1995’te ise 
Delta Grubu Alevgaz’ı BP’ye sattı.

İkmal sorunları ve petrol dışı işlere yöneliş
Türk Petrol 1970’lerin ortalarından itibaren petrol dışındaki işlere 
yöneldi. Bu arayışın çeşitli nedenleri vardı. Bu nedenlerden biri de Türk 
Petrol’ün çektiği ikmal sıkıntısıydı. Mobil’in 1972’den itibaren, 1961 
anlaşmalarının artık geçersiz olduğunu iddia etmesi ikmal sıkıntısına 
yol açan nedenlerden biriydi. Bir diğer neden de bu yıllarda petrol 
sektöründe ortaya çıkan devletçi politikalardı. Devlet rafinerileri yalnız 
Petrol Ofisi ve ADAŞ’a ürün veriyordu. Aliağa Rafinerisi ile bir ikmal 
anlaşması olan Türk Petrol için yalnızca Aliağa’dan ikmal yapmak 
yetersizdi. Ayrıca Aliağa’nın İstanbul’a uzaklığının yol açtığı navlun ve 
sigorta gibi ek maliyetler kârlılığa da darbe vuruyordu. İkmal sıkıntıları 
ve kârlılık düşüşünden dolayı Türk Petrol’ün 1973’te 773.000 ton olan 
satış hacmi, 361.000 tona, pompa adedi 1500’lerden 500’lere düştü. 
Şirketin 1976’da 337 olan personel sayısı izleyen dönemde önce 176’ya 
sonra da 150 ve 120’ye kadar düştü. Petrol işinde yaşanan sıkıntılar şirketi 
petrol dışı işlere yöneltti. Türk Petrol bu doğrultuda çok çeşitli sektörlerde 
yatımlarda bulundu. 
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1950’lerin ikinci yarısında
ithal ikamesiyle tanışıyoruz

1950’lerin başlarında yaşanan konjonktür, 
içeride iyi giden mevsim koşullarına bağlı 
tarım ürünleri üretimindeki artış gibi iç ve 
dış olumlu koşulların 1954’e gelindiğinde 
etkileri ortadan kalktı. Türkiye ekonomisi bir 
tıkanma sürecine girdi. Bunun sonucu ola-
rak tarıma dayalı sanayileşmenin yerine iç 
pazara yönelik, tüketim malları üretimini ön 
plana çıkaran bir ithal ikameci sanayileşme-
ye yöneliş başladı. Buna bağlı olarak 1954’e 
kadar süren dış ticaretteki liberal eğilim de 
sona erdi. İthalat ve kambiyo denetimleri 
tekrar gündeme geldi. 

Türkiye Milli Sanayi Sergisi’ni tanıtan broşür.

Türk Petrol’ün yeni yatırımlarını sıralamak gerekirse, Kırlangıç Zeytinyağları, 
Turna - Kapsan Ağaç Sanayii, Derkosan Deri Sanayii, Ormansan A.Ş., 
Kazdağı Kâğıt, Karton İmalât Şirketi sayılabilir. Bu yatırımların hemen hepsi, 
kârlı bir sektör olan petrol işiyle karşılaştırıldığında Türk Petrol için zararla 
kapandı. Söz konusu zarar yalnızca yeni alanlara yatırılan sermayenin 
kendisini yeniden üretmemesi ile sınırlı kalmadı. Şirket, Büyükçekmece 
Mimar Sinan’da bir rafineri kurmak üzere satın aldığı 2.000.000 m2 araziyi 
de satmak zorunda kaldı. 

Şirkete ömrünü vermiş olan Mithat Recai Öğdevin bütün bu badirelerden 
sonra şirketin ayakta kalışını şu sözlerle anlatır: “Bütün bunlara rağmen 
petrol şirketimiz batmadı. Aksine, 1975’teki devletçilik 1980’de Demirel 
Hükûmeti’nden sonra yerini liberalliğe bırakınca, hemen İzmit ve 
İzmir’deki TÜPRAŞ rafinerilerinin bitişiğindeki, esasen bu iş için alınmış 
arsalarımızda ‘kamyon dolum terminalleri’ aklımıza geldi. Fakat evvelâ, 
bir daha malsızlık çekmemek için, TÜPRAŞ’la ve Aydın’ın (Bolak) büyük 
gayretiyle on yıllık (daha çok olamıyordu) ikmal anlaşmaları yapmak 
üzere liberal hükûmetten izin alındı. Anlaşmalar müzakere ile 26.08.1982 
ve 09.10.1984’te imza edildi. Liberal de olsa, resmî muameleler yine yavaş 
gitti. Rafineriye bağlanan boruların demiryolunu aşması çok zaman aldı 
ve en nihayet, biri 05.07.1985, diğeri 10.07.1986’da olmak üzere iki dolum 
terminali de çalıştı.” Öğdevin’in bu açıklamalarına ek olarak Yarımca’da 
şirkete ait eski bir akaryakıt deposunda kurulan yağ harmanlama 
tesisinin başarısını da anmak gerekir. Önceki yıllarda yağ satışı 10.000 
tonu aşmazken 1987’de %60 oranında bir artışla 16.000 tonu geçti. 

İkmal sorunu karşısında gündeme gelen bir oluşum: Tabaş
Türk Petrol, ikmal sorunları karşısında yeni yatırım alanları arayışının 
yanı sıra akaryakıt sektörü içinde de yeni oluşumlara dâhil oldu. Tabaş’ın 
kuruluşu bunların en önemlilerinden birisidir. 1970’lerin sonlarında 
sektörde yaşanan devletçi tutum nedeniyle yabancı petrol şirketlerinin 
yanı sıra Türk Petrol’e de yabancı şirket olarak yaklaşıldı. Bu yaklaşımın 
bir sonucu olarak yaşanan ikmal sıkıntısı, iş hacmi büyük ve sektörde 
ağırlığı olan bayilerin bir araya gelerek bir dağıtım şirketi kurma 
girişimine yol açtı. Böylece, 1980 yılında 212 ortağın bir araya gelmesi 
ile Tabaş Petrolcülük A.Ş. kuruldu. Tabaş, kurulduğu dönemde akaryakıt 
bayilerinin yeni arayışlar nedeniyle oluşturdukları bir platform işlevi 
görmekle kalmadı, aynı zamanda Turcas’ın kurumsal tarihinde önemli 
bir kilometre taşı oldu.
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1950’lerin ikinci yarısında uygulanan ithal 
ikameci sanayileşme politikası ile 1930’larda 
uygulanan devletçi sanayileşme politikası 
karşılaştırıldığında aralarındaki temel farklar 
hemen göze çarpar. İthal ikameci sanayileş-
me politikasının en önemli özelliklerinden 
biri, özel sektörün sanayi içindeki ağırlığının 
artmaya başlamasıydı. Yine bu dönemde 
kamu yatırımları ve devlet işletmeciliğinin 
olanakları özel sermaye birikimi lehine kul-
lanılmıştır. İlk bakışta devletçi modele ben-
zemekle birlikte ithal ikameci model, devlet 
kesiminin özel sektöre desteğinin ön plana 
çıktığı yeni bir karma ekonomi modelidir. 
Bu yapı içinde devletin rolü çeşitli müdahale 
araçları ile özel girişimi sınırlamak ve dene-
tim altında tutmaktan çok, onu teşvik etmek 
yönünde olmuştur. Bu bağlamda gerekli 
altyapı yatırımları ve özel sektörün altından 
kalkamayacağı bazı temel endüstriyel mad-
deler ve tarım ürünleri ile ara malları üretimi 
devlet tarafından gerçekleştirilmiştir. 

1950 - 1960 döneminde toplam sabit yatı-
rımların mutlak seviyesi ve Gayrı Safi Milli 
Hasılaya oranı önceki yıllara göre artmıştır. 

Dar bir boğazda yol ve köprü inşaatı.

1989 - Mithat Recai Öğdevin, Türk Petrol Büyükçekmece Mimar Sinan
akaryakıt istasyonu açılışında. Solunda, Varol Dereli.
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Aynı dönemde özel sektörü tamamlayıcı 
nitelikte kamu yatırımları ile beraber, özel 
yatırımlarda da önemli artışlar mevcuttur. 

İthal ikameci sanayileşme politikasına 
bağlı olarak bu dönemde dokuma, tütün, 
gıda, deri, cam, toprak ve kilden mamul 
mallar üretiminde gelişme kaydedildi. Daha 
basit teknolojiye dayanan bu dalların yanı 
sıra, yabancı sermaye tarafından ve lisans 
anlaşmalarının sağladığı teknoloji transferi 
yardımıyla kimya, ilaç sanayi, otomotiv, 
tarım makineleri gibi daha ileri teknoloji 
gerektiren sanayi üretiminde de gelişme 
kaydedildi. 

Demiryolu değil karayoluna yatırım 
ve ilk baraj hamleleri

Türkiye’de önce motorsuz, ardından motor-
lu, tekerlekli kara taşıtlarını mümkün kılan 
karayollarının inşası daha XIX. yüzyılda 
Osmanlı Devleti zamanında başladı. Ancak 
gerek Osmanlı Devleti’nin son döneminde, 
gerek Cumhuriyetin ilk 15-20 yılı içinde 
karayolu yerine demiryolları yaygınlaştı. 

Antalya - Kemer Acısu Köprüsü inşaatı.



Cabbar Yılmaz

Turcas Petrol A.Ş. Koordinasyon 
ve Düzenleyici İşler Direktörü
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Açılışı nedeniyle Sarıyar Barajı ve
Hidroelektrik Santrali’ni tanıtan broşür.

Turcas’ın kuruluşu
Şirketin tarihindeki en güzel gelişmelerden biri 1988’de Castrol’ün 
Türkiye’ye 20 milyon sterlin tutarında bir sermaye getirmesi ve Turcas 
Petrolcülük A.Ş.’nin (Turcas) kurulmasıydı. Zaten kurumsal çalışmaya 
geçişimiz Turcas’la beraber oldu. Turcas’tan önce, Yönetim Kurulu Başkanı 
ve üyeleri de dahil hiç kimsenin kartlarında bir unvan yazmıyordu; 
hepimizin kartlarındaki “Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş.” yazıyordu. 
Turcas’la beraber yeni organizasyon, yeni iş akışları, yeni kadrolar 
belirlendi. Herhalde satış tarafında başarılı gördükleri için beni madeni 
yağdan sorumlu Satış Müdür Yardımcısı yaptılar. Şirketin ürünlerinin 
üç kanaldan satışı vardı: akaryakıt, madeni yağ ve tüpgaz dediğimiz 
Alevgaz. Üç satış müdür yardımcısı vardı. İlk satış müdürümüz Ömer 
Dormen Bey oldu. Şirkette yeni bir yapılanmaya, yeni bir organizasyona 
gidildi. Madeni yağ tarafındaki geçiş sürecini de iki yılda gayet sağlıklı 
tamamladık. Kurulan kadroya işleri çok sağlıklı olarak devrettim. Zaten 
tesisin açılışını Yarımca’da ben yapmıştım. Yeni Tesis Müdürü, Tesisten 
Sorumlu Üretim Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı kadroları oluştu ve 
artık profesyonel adımlarla yürümeye başladık.

1991 yılı başında Genel Satış Müdürü oldum, beklemediğim bir karardı 
açıkçası. Ömer Dormen Bey ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 
Aydın Bey Genel Müdür oldu. Finans ve üretimden sorumlu olmak üzere 
iki Genel Müdür Yardımcısı daha vardı. 

90’lı yılların başında Total, Çolakoğlu grubuyla ortak bir şirket kurarak 
Türkiye’ye geldi. Bu, bizim için rekabetin başladığı andır, çünkü on 

1950’lerde elektrik üretiminde kaydedilen
artışı gösteren bir grafik.
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yıllardır BP, Mobil, Shell, Türk Petrol ve devamı Turcas özel sektör olarak 
piyasada aktif faaliyet gösteriyordu. 

Total’in Türkiye’ye girmesi bana göre gerçek anlamda rekabeti başlattı. 
Denize bağlantılı büyük depolar kurup motorin ithalatını büyük çapta 
yaparak piyasaya daha vadeli veya daha avantajlı mal satmaya başladılar. 
Arkasından, 90’lı yıllarda Elf ve Opet piyasaya girerek yeni bir rekabeti de 
beraberlerinde getirdiler. Biz istasyon ve tesis altyapısını tamamlamıştık. 
Eski amblemimize yeni bir kimlik kazandırmak için Ömer Dormen 
Bey’in önderliğinde çok ciddi çalışmalar yaptık. Yurt dışından uzmanlarla 
çalışarak logomuzu, renklerimizi yeniden belirledik ve bunları tescil 
ettirerek “Yeni Yüzyıl Projesi” veya “Mavi Proje” diye anılan projeyi tüm 
istasyonlarımızda uyguladık. Bu uygulamayı 1993’te başlattık. Sermaye 
ihtiyacımızı da 1992’de halka açılmayla beraber karşılamıştık. Halka 
açılırken de şirket doğru bir karar vererek dışarıdan tamamen profesyonel 
bir Genel Müdür getirdi. Osman Kerman Bey, Meksika Mobil’in genel 
müdürlüğünden emekli olup gelmişti. Kendisini tamamen profesyonel 
bir Genel Müdür olarak 1992’de göreve getirdiler. Kadroda çok fazla 
değişiklik olmadı; aynı kadro korundu. Aydın Bey de Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak devam etti. 

1993 yılında önemli bir atılım yaptık. Hem Yeni Yüzyıl Projesi’ni 
uyguladık hem de akaryakıtta farklılaşmaya gittik. Herkes aynı akaryakıtı 
satarken biz dışarıdan katkı maddeleri getirip tescil ettirerek, bunların 
akaryakıt üzerindeki farklılığını Teknik Üniversite’de ispat ettirerek 
büyük bir kampanyayla beraber açılımını yaptık. Bunlar hep Türkiye’de 
akaryakıt sektöründe ilk yapılan şeylerdi. İmajımızı tamamen yeniledik, 
Beyaz Proje ’den Mavi Proje ’ye geçtik. Motorin ve benzinde tüm ürünlere 
katkı maddeleri ilave ederek ürün farklılaştırmasını yaptık. Amerika’dan 
MACK marka tır getirtip içini dershane haline dönüştürdük. Eğitmenler 
Türkiye genelinde tüm istasyonları dolaşarak pompacıları, istasyon 
personelini eğitti. Eğitimin içinde, hizmet kalitesini artırıcı konular da 
vardı; uygulamalı eğitimler yapıldı. Arkasından gizli müfettişlik sistemi 
kurduk ve bir yarışma geliştirdik. Çalışanların tanımadığı bir ekip tüm 
Türkiye’yi tarayıp bizim verdiğimiz standartlara göre istasyonları kontrol 
etmeye başladı ve her ay o değerlendirmeler neticesinde birinci gelen 
istasyona ve personeline hediyeler verdik. Böyle bir uygulama Türkiye’de 
ilk kez yapılıyordu. 1994 yılında Dünya gazetesi, sektörde en iyi şirket 
olarak Turcas’ı seçti. 

Cumhuriyet kurulduğunda, Osmanlı’dan 
4163 kilometre demiryolu devralındı. Bu 
dönemde izlenen demiryolu politikası ile 
önemli bir bölümünü yabancıların işlettiği 
demiryolları millileştirilirdi. Aynı zamanda 
yeni hatlar inşa edilerek demiryolu ağı 
genişletildi. Sonuç olarak 1945 yılına gelin-
diğinde Türkiye’de mevcut demiryollarının 
uzunluğu 7533 kilometreye ulaştı. 

1950’lerde izlenen karayolları politikasını 
1947 yılında Amerikan Federal Yollar İdaresi 
Genel Müdür Yardımcısı Hilts’in hazırlamış 
olduğu rapor belirledi. Hilts’in önerileri 
doğrultusunda hazırlanan ve dokuz yılda 
tamamlanması öngörülen yol programı, 
Bakanlar Kurulunun 8 Ağustos 1948 tarihli 
ve 3/7840 sayılı kararı ile onaylandı.

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler 1923 - 1995, 
Ankara 1996, s. 428, 433.

1946 54,2 26,1 14,8 31,9
1947 (11,7) 5,8 21,8 4,2
1948 35,6 7,0 2,3 15,9
1949 (13,5) (2,7) 3,1 (5,0)
1950 10,9 9,3 8,1 9,4
1951 19,8 2,6 9,6 12,8
1952 9,5 10,9 14,5 11,9
1953 8,7 19,2 11,6 11,2
1954 (13,9) 9,2 3,6 (3,0)
1955 9,8 11,3 5,5 7,9
1956 5,0 9,6 (0,3) 3,2
1957 6,5 10,7 7,9 7,8
1958 9,2 5,6 0,4 4,5
1959 0,3 3,6 7,6 4,1
1960 2,3 0,4 5,4 3,4

GSMH VE SEKTÖREL BÜYÜME HIZLARI 
(sabit fiyatlarla)

Yıl Tarım Sanayi Hizmetler GSMH
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Açılışı nedeniyle Amasya Şeker Fabrikası’nı
tanıtan broşür.

Esasında 94 krizi bizim şirketin geleceğiyle ilgili eşik noktasıdır çünkü 
daha önce, 80’li yılların ortasında diğer işlere giren Türk Petrol ve Madeni 
Yağlar Anonim Şirketi, 1989 - 1990’dan sonra bu işleri geliştirerek devam 
etti ve ciddi yatırımlar yaptı; yurt dışından dövizle donanım, makine aldı. 
Türk Petrol tarafı 94 krizinden ciddi anlamda etkilendi, Türk Petrol’de 
ciddi bir nakit zafiyeti oluştu. 1995 yılında Conoco, Tabaş’a ortak 
olmuştu ve neticede 1996’da Tabaş, Turcas’ın halka açık hisselerinin 
haricindeki tüm hisselerini Türk Petrol ve Castrol’den satın aldı. Castrol 
şirketi ortaklıktan ayrıldı ama madeni yağ konusunda iş birliği devam 
etti. Turcas ise yeni bir sayfa açarak, şirket yapısını değiştirerek devam 
etti. Tabii o zaman, 1996 yılında Tabaş’ın Turcas’ı satın almasıyla beraber 
Tabaş ile yönetimler birleşti. Fakat dışarıdan bakıldığında iki şirket, iki 
marka, iki ayrı markalı akaryakıt istasyon ağı oluştu. Üç yıl içinde tüm 
istasyonları birleştirdik. 1999 yılında da Tabaş-Turcas birleşmesi oldu 
ve ardından da Tabaş’ın adı Turcas Petrol A.Ş. olarak değiştirilerek tescil 
edildi.

İşler yolunda gitmiyor
Türk Petrol çeşitli iştiraklerde bulunurken, finansal göstergeler ve özellikle 
kâr rakamları şirketin doğru istikamette yol almadığına işaret ediyordu. 
Şirket, rafineri arsalarının satışı, Üsküdar’daki arsanın istimlaki ve Şişli 
Hürriyet-i Ebediye’deki arsasının satışı sayesinde, iki dolum yerini, yağ 
harmanlamasını ve ayrıca 311 bayiliği, Adana Şâkirpaşa gibi şirket malı 
istasyonları finanse edebildi. Şirket 1986 yılını 666.000 ton akaryakıt 
satışı ve 130 milyar liralık ciroyla kapatırken şirketin vergi öncesi kârı 
2,27 milyar lira olup, ciroya nisbeti %1,7’den ibaret kaldı. Brüt kâr marjını 
ifade eden bu nispet 1936’dan beri %4 ila 6 civarındaydı. 1987’de ise brüt 
kâr marjı %0,39 olarak gerçekleşti. 

Şirketin bu sağlıksız gidişatını Mithat Recai Öğdevin “Pletor hastalığına” 
benzetir. Bu durumu önemli deneyimlere sahip işadamı şöyle açıklar: 
“Durmak, artmamak lâzımken, fiyatları durmadan artan akaryakıt 
miktarını da artırıyoruz. 400’ü aşan bayiler doluma geliyor. Rafineri, 
vereceği malın bedelini bizden almıştır. Malı veriyor. Parayı ise banka 

SÖYLEŞİ CABBAR YILMAZ

Kaynak: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı.

1951 6,7
1952 0,8
1953 2,3
1954 11,0
1955 7,2
1956 16,8
1957 18,7
1958 15,1
1959 19,5

FİYAT ARTIŞLARI 1951 - 1959 
(1938=100) (1953=100)

Yıl Yıllık Yüzde Değişme

Bu programın uygulamaya girmesine kadar 
Türkiye’de 43.743 kilometre karayolu bu-
lunmaktaydı. Bunun 18.335 kilometresi
Osmanlı’dan devralınmıştı. Geri kalan 
25.406 kilometre karayolu ise Cumhuriyet 
döneminde yapılmıştı. Bu programa göre 
Türkiye genelinde karayollarının toplamı 
devlet-köy 200.000 kilometre olarak 
hedeflendi.
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Bu programın uygulanması 1950 yılında 
kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne 
bırakıldı. Marshall Yardımı kapsamında sağ-
lanan iş makineleri ile Türkiye’de hummalı 
bir karayolu inşaatına girişildi. 1955 yılına 
gelindiğinde Türkiye genelinde yolların top-
lam uzunluğu 55.000 kilometreyi buldu. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, özellikle 
1950’lerde, bir yandan sanayide atılan 
yeni adımlar, öte yandan kentleşmenin hız 
kazanması ülkede elektrik tüketimini artırdı. 
Savaş ertesi dönemde ve özellikle 1950’ler-
de yeni termik ve hidroelektrik santrallerinin 
inşasına başlandı.

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler
1923 - 1995, s. 260.

1950 263,4 285,7 (22,2) 92,2
1951 314,1 402,1 (88,0) 78,1
1952 362,9 555,9 (193,0) 65,3
1953 396,1 532,5 (136,5) 74,4
1954 334,9 478,4 (143,4) 70,0
1955 313,3 497,6 (184,3) 63,0
1956 305,0 407,4 (102,4) 74,9
1957 345,2 397,1 (51,9) 86,9
1958 247,3 315,1 (67,8) 78,5
1959 353,8 470,0 (116,2) 75,3

    Dış Tic. İhracat/ 
Yıl İhracat  İthalat Dengesi İthalat

DIŞ TİCARET DENGESİ (milyon $)
VE İHRACATIN İTHALATI
KARŞILAMA ORANI (%)

bize borç olarak vermeğe başlıyor. %80’lerdeki faize boğulduğumuzdan, 
faizi %50’lerde olan vadeli tahvilat çıkarıyoruz. Tahvilat ertesi yıl olan 
1988’de ve 1989’da ödeneceğinden, 1987’de batmadık. Lakin gördük ki 
1989’da batarız!.. Zira ödenecek faiz ve anaparalar 19,5 milyar oluyordu. 
1987 bilançosunu, her şey normalmiş gibi, 849 milyon lira kârla kapadık. 
Bankalara 2.399.000.000, tahvilata da 9.000.000.000 lira borç yazıldı. 
Pletor, sonda zarar veren bir bolluk hastalığıdır. Buğdayda olunca fiyat 
düşer, ertesi sene ekim azalır, kıtlık olur. Yahut ambara kaldırılamaz, 
tarlada çürür. Petrolde bolluk, bizde de ödenemeyecek borçlar doğurdu.”

Türk Petrol’ün 1980’lerin sonunda yaşadığı durum, Türkiye ekonomisinde 
1980’lerin sonlarından 2000’lerin başına uzanan sıkıntıların, finansman 
sorununun ve yüksek faizlerin şirketlerin bünyelerini nasıl bozduğuna 
dair çok önemli bir örneğidir. Bu duruma ilişkin tespitlerini Mithat Recai 
Öğdevin veciz bir şekilde şöyle dile getirir:

“Geç de olsa öğrendik ki, petrolde, hele yüksek faizli Türkiye’de, sermaye 
yerine banka ve tahvilat borcu kullanılamaz. Sermaye olacak varlığımız 
pek az bir şey kaldı. Rafineri arsalarımız dursaydı, kimseye muhtaç 
olmazdık. Zaten bu hale düşmezdik.”

1995 - Tabaş akaryakıt istasyonu.



1988 - Turcas Petrol A.Ş.’nin kuruluşunda görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler.
Soldan sağa; David William Dunlop, İzzet Tukin, Henry Roland Charles, Doğan Bolak, Mithat Recai Öğdevin,
Aydın Bolak, Peter Geoffrey Pitchford, Varol Dereli, Philip Marshall Duncan, Prof. Dr. Reha Poroy, Osman Sinanoğlu.
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1953’te Devrekâni Hidroelektrik Santrali, 
1954’te Gökpınar Santrali, Denizli Elektrik 
Santrali, Darende Hidroelektrik Santrali, 
1956’da Tunçbilek Termik Santrali, Seyhan 
Barajı, Soma Termik Santrali, 1958’de Ke-
mer Barajı, 1960’ta ise Hirfanlı, Kesikköprü 
ve Demirköprü Barajları işletmeye açıldı.

DP döneminin ekonomi rakamları

1950 - 1953 döneminde Türkiye ekonomisi 
çok hızlı bir büyüme gösterdi. Ancak eko-
nomi, 1954 yılında tarımda kötü bir hasat 
yılı olması ve daraltıcı politikaların sonucu 
olarak %3 küçüldü. Büyüme hızı sonraki yıl-
larda da dalgalı ve yüksek bir seyir izlemeye 
devam etti.

1955 yılında alınan tedbirlerin de etkisi ile 
fiyat artışlarında bir yavaşlama ortaya çıktı. 
Yine de fiyat artışları 1955 - 1959 yıllarında 
%15’in altına düşürülemedi. Fiyat artışlarına 
rağmen Türk Lirası’nın yabancı paralar kar-
şısında değerinin aynı kalması bir yandan 
ihracatı zorlaştırırken diğer yandan da 
ithalatı cazip hale getirdi. Bu da dış ticaret 
açıklarının artmasına neden oldu. 7 Eylül 
1956’da Milli Korunma Kanunu yeniden 
yürürlüğe girdi.

1958’de önemli bir devalüasyon

Bu gelişmeler döviz kurlarında da ayarlama 
yapmayı zorunlu kıldı. Bu doğrultuda 1958 
istikrar tedbirleri olarak bilinen tedbirler 
alındı. Türk lirası devalüe edilerek kur 
ayarlamasına gidildi. 1 Amerikan Doları’nın 
değeri 1 dolar = 2,80 TL’den 1 dolar = 9 
TL’ye yükseltildi. Para arzını denetim altına 
almak için Merkez Bankası’nın kaynak kulla-
nımlarına sınırlama getirildi.

TÜRK PETROL’DEN TURCAS’A

Türk Petrol + Castrol Ortaklığı = Turcas Petrolcülük A.Ş.
Türk Petrol, zor günleri ortağının desteğiyle aştı. Türk Petrol’ün, 1950’li 
yıllardan bu tarafa yağlarını sattığı Castrol Şirketi, Türkiye’deki ekonomik 
ve siyasi gelişmeler doğrultusunda yatırım yapmaya karar verdi ve bu 
yatırım kararını uzun yıllardır ticaret yaptığı Türk Petrol ile ortak olmak 
olarak neticelendirdi. Castrol, 20 milyon sterlin nakit, Türk Petrol de 
akaryakıt ve madeni yağlarla ilgili tesis ve varlıklarını ayni sermaye 
şeklinde koyarak, Turcas Petrolcülük A.Ş.’yi kurdular. Eylül 1988’de Türk 
Petrol, Alevgaz ve Castrol arasında imzalanan anlaşmayla Türk Petrol 
%36, Alevgaz %9, Türk Petrol’ün sahipleri %5 ve Castrol %50 oranlarında 
olmak üzere şirketin sermayesine ortak oldular.
 
Dönemin önemli tanığı anlatıyor
Mithat Recai Öğdevin, bu geçiş sürecini yayınlanmamış anılarında yer 
alan “1989 Turcas’ta ilk tam yıl” başlığı altında şöyle anlatır: 

“Yalnız sabit kıymetler değil, Türk Petrol ve Alevgaz’daki işletme 
sermayesini teşkil eden alacaklar ve stoklar da Turcas’a devredilerek, bu 
suretle eski şirketlerin eline 24 milyar lira nakit geçti. Bunu bilmedik ve 
yarısı kadar bir işletme sermayesini kullandığımızı sanmıştık. Turcas’ın 
da idaresini yüklenen gençler, eski hızla, para bol diye akaryakıt cirosunu 
ve bayilerin istasyon adetlerini hızla artırmaya devam ettiler. 1987 ile 
1989 arasında, çalışan pompa adedi 611:422= %45. Pompadaki benzin ve 
motorin satışları 749:605= %24 artıyor.

“Vasati olarak her çalışan istasyona düşen beyaz mal satışı, 1987’deki 1434 
tondan, 1989’daki 1226 tona düşüyor. 3800 istasyonu olan Petrol Ofisi’nde 
bu rakam 1517 ton olmakla %23, Shell’de 534 istasyonda 2400 tonla 
bizden %95 fazladır. Bu, açtığımız istasyonların verimsizliğini gösterir. 
Bilanço raporunda, ‘...Petrol Ofisi’ndeki 7 günlük çek opsiyonunun 
fazla istasyon adedimize sebep olması...’ yazılıysa da, bu, özrümüzü 
örtmüş olmak için yazılmışa benzer. Zira bu mevzuda piyasa şartları 
diğer şirketler için de aynıdır. Hazırlanan bilançoyu ve raporunu ben 
de imzalamış bulunuyorum. Başka çarem olamazdı. Sattığımız 209.000 
ton benzini, Shell ve Mobil 267 istasyonda satmış bulunuyor. Satışımız 
olan 749.000 ton beyaz malı ise yine Shell 312 istasyonda satıyor. Shell’e 



115

TURCAS

Kamu İktisadi Teşekküllerinin (KIT) ürünle-
rine büyük zamlar yapıldı. Bütçe açıklarının 
kapatılması için gelir vergisi oranlarında 
artışa gidildi. Bu önlemlere bağlı olarak IMF, 
Türkiye’ye 250.000.000 dolar kredi sağladı. 
Ayrıca 600.000.000 dolar tutarındaki dış 
borç ertelendi.

PLANLI DÖNEMDE TÜRKİYE

Türkiye askeri darbe ile tanışıyor

Askeri müdahalenin ertesinde DP’nin önde 
gelen liderleri tutuklandı. Ülke yönetimine 
askerlerden oluşan Milli Birlik Komitesi el 
koydu. Cumhurbaşkanlığına ise Orgeneral 
Cemal Gürsel getirildi. Komite içinde iktida-
rın sivillere devredilmesini savunan hiziple 
askeri yönetimin devam etmesini savunan 
hizip arasındaki mücadele sonrasında ikinci 
grup tasfiye edildi. Tasfiye sonrasında 
yeni bir anayasa yapılması ve seçimlere 
gidilmesi kararı alındı. Siyasetin sivilleşmesi 
kararına rağmen DP liderleri yargılandı. 
16 - 17 Eylül 1961’de Adnan Menderes, 
Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu idam 
edildiler. 

Darbe döneminden sivil siyasete geçişin bir 
adımı olarak yeni anayasa hazırlıkları başla-
dı. 1961 Anayasası üniversite hocalarından 
ve entelektüellerden oluşan bir komisyonca 
hazırlandı. Oluşturulan Kurucu Meclis’in ha-
zırladığı yeni anayasa referanduma sunuldu 
ve kabul edildi. 1961 Anayasası’nı doğuran 
süreç antidemokratik ve militaristti. Ancak 
anayasayla beraber gelen iki meclisli 
sistem, anayasa mahkemesi, nispi temsile 
dayalı seçim sistemi, sosyal hukuk devleti 
tanımı, bireysel hak ve özgürlüklere verilen 
güvenceler çoğulcu demokratik esaslara 
dayalı bir siyasal sistemi vaat ediyordu.

göre istasyon ve bayi adedindeki israfımız 300’dür. Senede 300 tondan az 
satış yapan bayi adedimizin 130 olduğu ve beyaz mal ciromuzun ancak 
%2’sini sattıkları, bilançodan sonra anlaşıldı. Yani, 749.000 tonda 14.000 
ton!.. Şirketimize ait demirbaş olan 1,8 milyar ve reklâm niteliğinde 
verilen malzeme 2,1 milyar lira, ki toplam 3,9 milyar liramız istasyonlarda 
yatıyor ve sene başındaki alacaklarımız 18,1 milyar lirayken, sene sonunda 
60,2 milyar liraya çıkmıştır. Akaryakıt ciromuz olan 851,5 milyar liranın 
bıraktığı brüt kâr 27,1 milyar lira, yani %3,19’dan ibarettir. Yağlarda brüt 
kâr nisbetiyse %20,57 olup, zamanla artmış ve artmaktadır. Satışların brüt 
37,2 milyar liralık kârından 15,9 milyar lira genel giderler ve 10.508 milyar 
liralık amortisman çıkınca, net 10,7 milyar lira ticari kâr kalmaktadır. 
Parasal operasyonlardan edinilen kâr 22,1 milyar lira, yani ticari kârın iki 
mislinden çoktur. Ödenen 4,9 milyar liralık banka faizini de bu son kârdan 
indirirsek, 17,2 milyar lira parasal işlerden +10,7 milyar lira ticari kâr =28 
milyar lira, bilançonun vergiden evvelki kârı meydana gelmiş bulunuyor. 
Kullanılan 118,6 milyar lira işletme sermayesine karşı!..”

1988 - Turcas Petrolcülük A.Ş. İlk Yönetim Kurulu toplantısı. Masanın başından itibaren
- Mithat Recai Öğdevin, Peter Geoffrey Pitchford, Henry Roland Charles, 

Philip Marshall Duncan, David William Dunlop, Prof. Dr. Reha Poroy, İzzet Tukin,
Doğan Bolak, Varol Dereli (Fotoğraf Aydın Bolak tarafından çekilmiştir).
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Bu gelişmelere rağmen Anayasa ordunun 
siyasal yaşama müdahalesini meşrulaştıran 
kurumsal gelişmelere de izin veriyordu. 
Anayasa’da tanımlanan Milli Güvenlik Ku-
rulu, silahlı kuvvetlerin komuta kademesine 
hükûmette önemli bir rol vererek Kurulu 
yürütme gücüyle donattı. Böylece siyaset 
üzerindeki askeri vesayet sonraki on yıllarda 
güvence altına alınmış oldu. 

61 Anayasası ile gelen siyasal
yelpaze ve yeni örgütler

61 Anayasası’nın sağladığı olanaklar siyaset 
alanının aktörlerini çoğalttı ve örgütlü 
muhalefet imkânını artırdı. Böylece siyasal 
hayatın yapısında büyük değişiklikler 
meydana geldi. Sonraki on yıllarda Türkiye 
siyasetini etkileyecek yeni partiler 1960’lar-
da kuruldular. CHP, siyasetin köşe taşla-
rından biri olmaya devam etmekle beraber, 
Adalet Partisi DP’nin en önemli mirasçısı 
olarak 1961 yılında kuruldu. 1964 yılında 
parti başkanlığına seçilen Süleyman Demirel 
sonraki on yıllarda siyasal hayatı şekillendi-
ren en önemli aktörlerden biri oldu. 1961 - 
1965 yılları arasında İnönü başkanlığındaki 
CHP’nin liderlik ettiği kısa soluklu koalisyon 
hükûmetleri ve azınlık hükûmetleri kuruldu. 
1965 yılındaki seçimlerde iktidara gelen 
Adalet Partisi, ordunun 12 Mart 1971’deki 
müdahalesine kadar ülkeyi yönetti.

1961 yılında Türkiye tarihinde ilk defa sos-
yalist ideallere dayalı bir parti kuruldu. Tür-
kiye İşçi Partisi kısa siyasal ömrüne rağmen 
solsosyalist grupların bir araya geldiği bir 
tartışma platformu olarak sonraki sosyalist 
hareketleri ve örgütlenmeleri etkiledi. Sağ 
yelpazede de yeni partiler ortaya çıktı.

Sektördeki geçmişim
Şimdiki Kalyon Oteli’nin bulunduğu yerde bir zamanlar daha sahil 
yolu yokken, Reji adında bir Fransız şirketinin tütün fabrikası varmış. 
Tütün fabrikası büyük bir yangın neticesi yok olmuş ve sadece arsası 
kalmış. İşte bu arsayı Rahmetli Sıtkı ağabeyim ve ben satın almak 
suretiyle bulunduğumuz bölgenin adını taşıyan Cankurtaran Garaj ve 
Benzin istasyonu işletmesini kurduk, böylece 1960’lı yılların başlarında 
akaryakıt sektörüne ilk adımı atmış olduk. Daha sonraki yıllarda Sirkeci 
Tren Garı’nın karşısında bulunan mağazamızda tüm şirketlerin madeni 
yağlarını satmaya başlayınca Türk Petrol ile ilişkimiz de başlamış oldu.

Bizim akaryakıt işine girdiğimiz yıllarda bayi olmak çok itibarlı bir 
işti. Özellikle Anadolu’da bölgenin gayet itibarlı eşrafından sayılırdınız. 
Ayrıca yabancı şirket bayisi olmak, yurt dışına açılmanızda bir adım teşkil 
edebilirdi. Mevcut şirketlerden Mobil o yıllarda Türkiye’de çok geniş bir 
bayi ağına sahipti; bize de ilgi duydular; böylece Mobil bayisi olarak işe 
koyulduk. Benim de o zaman akaryakıt sektörü ile ilişkim başladı ve 
devam ediyor.

Türk Petrol ile ilişkimiz yukarıda sözünü ettiğim Sirkeci’deki 
mağazamızda diğer markaların yanında, Castrol yağlarını da satmamız 
dolayısıyla başladı. Castrol o zaman da, şimdi de en bilinen ve kaliteli 
madeni yağlardandır.

O yıllarda Türk Petrol, Bankalar Caddesi’ndeki Assicurazioni 
Generali binasındaydı. Bazen yağ siparişi için oraya giderdim ve ticari 
işlerin başında bulunan Adnan Kunt Bey ile karşılaşırdım. Şirketin 
kurucularından Mithat Recai Bey’i görmem mümkün olmamıştı. Ancak 

Yılmaz Tecmen

Turcas Petrol A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

SÖYLEŞİ
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1958’de kurulan Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi’nin liderliğine 1965 yılında darbeci 
subaylardan Alpaslan Türkeş geldi. Parti 
Türkeş’in liderliği altında yenilendi ve 1969 
yılında Milliyetçi Hareket Partisi adını aldı. 
Böylece radikal sol kutbun karşısında 
radikal sağ kutupta da yeni partiler belirdi. 
1968 yılında Necmettin Erbakan liderliğinde 
kurulan Milli Nizam Partisi bu kutupta yer 
alan bir diğer sağ parti oldu. 

Kuşkusuz bu yıllarda partiler dışında da 
yeni siyasal aktörler ortaya çıktı ve siyasal 
yaşamda etkin oldular. 1952 yılında kurulan 
Türk - İş’e alternatif olarak 1967 yılında ku-
rulan DİSK, çalışma yaşamında örgütlü işçi 
mücadelelerine önderlik etti. Böylece güçlü 
sendikalar da siyasal yaşama girmiş oldu. 

Sağ ve sol yelpazede kurulan bir dizi gençlik 
örgütü ve dernek ise üniversite öğrenci-
lerinden öğretmenlere çeşitli toplumsal 
kesimleri siyaseten seferber etti. 1968 
baharının devrimci dalgası dünyanın dört 
bir yanını sararken, Türkiye gençliğini de 
etkiledi. 68 Baharı devrimci fikirlerle yeni 
bir toplumsal düzen kurmak isteyen radikal 
sosyalist gençlik hareketlerini ve önderleri 
doğurdu.

o zaman da meşhur lokantalardan biri sayılan bizim Kalyon Restaurant’ta 
bir gün Başbakan Demirel ile Mithat Recai Bey’in beraberce yedikleri bir 
öğlen yemeğinde kendisini tanıma fırsatını buldum ve gururlandım.

1970’li yıllarda ülkemizdeki önemli ekonomik krizden akaryakıt sektörü 
de çok etkilendi ve neticede petrol sektörü, şirketler bazında daralmaya 
başladı. Özellikle yabancı şirketler pek çok bayi kaybetti. Yerli şirket de 
olsa doğal olarak Türk Petrol de bundan etkilendi.

Rahmetli Aydın Bolak Beyefendi hepimizin çok saygı duyduğu ve değer 
verdiği bir büyüğümüzdü. O kriz yıllarında Türk Petrol Şirketi’nin 
başındaydı. Şirket ayrımı yapmadan 300’e yakın bayiyi bir gün Boğaz’daki 
bir lokalde topladı. Yabancı şirketlerin krizden dolayı yavaş yavaş 
toparlanmalarının dikkate alınmasına değinerek ülkenin ve akaryakıt 
sektörünün içerisinde bulunduğu durumu teferruatlı bir şekilde anlattı. 
Hepimiz can kulağı ile dinledik. Bu darboğazdan nasıl kurtulabileceğimiz 
doğrultusundaki öneriler neticesinde bayilerin bir araya gelmek suretiyle 
bir akaryakıt şirketinin kurulması fikri doğdu ve neticede Aydın Bolak 
Bey’in önerileri doğrultusunda Tabaş (Türkiye Akaryakıt Bayileri A.Ş.) 
kurulmuş oldu.

Tabaş kurulduğunda Erdal Bey ve ben Zincirlikuyu’daki bir binada 
merkezi olan şirketin yönetim kurulunda bulunuyorduk. Başkanımız da 
Topkapı Shell’in sahibi çok değerli rahmetli Galip Jabban idi. İlk yıllarda 
hem rekabet zorlukları hem de kâr dağıtamama nedeni ile pek çok 
ortağımız Tabaş hisselerini satarak aramızdan ayrıldılar.

Bu noktada önemli bir anımı anlatmak istiyorum: Mobil ile kontratımız 
bitmişti fakat ben 18 yıl kontratsız Mobil bayiliğine devam ettim. 
Şirketimiz Tabaş’ı kurduktan sonra kendi istasyonumuzda Tabaş 
bayrağını çekmek için zamanın Mobil Genel Müdürü Ertuğrul Tuncer 
Bey’e gittim. Hiç yasal bağlantımız olmamasına rağmen kendisinden 
Mobil Bayiliğinden ayrılma müsaadesini rica ettim. Ertuğrul Bey,  “Tabaş 
senin de ortak olduğun bir şirket; dolayısıyla Tabaş bayrağını çekmenden 
doğal bir şey olamaz,” dedi ve beni onore etti. Aslında uzun yıllarımı 
vermiş olduğum ve pek çok dostluklar kurduğum Mobil şirketinden 
ayrılmam manevi yönden kolay olmadı. Gelin görün ki Tabaş bayrağını 
istasyonumuza çektiğimizde -ki o zaman yeni yapılan sahil yoluna da 
hizmet veriyorduk- günde on bin litrenin üzerinde satış yapan istasyonda 
satışın birdenbire bin litrelik volüme düştüğünü görmüş olduk.

TÜSİAD’ın ilk yönetim kurulu toplantısı.
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Dönemin soğuk savaş koşullarında Amerika 
karşıtlığı ve antiemperyalizm, sol anlayışı 
şekillendirdi. Radikal sağ cephede de an-
tikomünist, Türkçü ve paramiliter örgüt-
lenmelerin beşiği olan aşırı milliyetçi sağ 
gençlik ortaya çıktı.

1960’larda tarımdan sanayiye
doğru adım atılıyor

1960’lı yıllarda da Türkiye, toplumsal ve 
ekonomik alanlarda önemli dönüşümler 
geçirdi. Ülke, 1960 öncesi ağırlıklı olarak 
bir tarım ülkesiyken 60’larda ithal ikameci 
sanayileşme modeliyle güçlü bir sanayi sek-
törü yükselmeye başladı. Sanayileşme ve 
yeni istihdam olanakları köyden kente göçü 
artırdı. Göç hızlı kentleşme ve gecekondu-
laşmayı da birlikte getirdi. Aynı dönemde 
Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle yapılan 
anlaşmalar kapsamında binlerce vatanda-
şımız, göçmen işçi statüsünde yurt dışına 
gitti. 

Bu yıllarda sanayi kesimi ile sanayi işgücü 
gibi iki sınıfın varlığı daha da belirginleşti. 
61 Anayasası’nın verdiği sendikal özgür-
lükler doğrultusunda işçiler, taleplerini ör-
gütlü bir güç olarak savunmaya başladılar. 

SÖYLEŞİ YILMAZ TECMEN

Tüketicinin ucuzluğa mı, yoksa kaliteye mi itibar ettiğini sorgulayacak 
olursak; istisnalar hariç kesinlikle “kalite” diyebilirim. Bilhassa araç 
sahipleri mutlaka ve tartışmasız olarak araçlar için ürün kalitesini ve 
verilen servisi daima ön planda tutuyorlar. Sadece ucuzluk söz konusu 
olsaydı bugün Shell & Turcas olarak ulaştığımız başarımız zorlaşmış 
olurdu.

Yukarıda bahsettiğim Tabaş konusuna tekrar dönelim: 80’li yıllar 
sırasında şirketin kârlılık durumu pek de iyi gitmiyordu ve ortaklarımız 
yavaş yavaş ayrılıyorlardı. Bir müddet sonra Erdal Aksoy, Rahmetli Kaya 
Baban ve benimle birlikte az sayıda ortak kalmıştık ki; o sıralar Turcas 
hisselerinin satışı gündeme geldi ve uzun müzakereler neticesinde 
tarafımızdan satın alma işlemi gerçekleşti. 

Daha sonraki yıllarda Amerikan şirketi CONOCO Türkiye’ye gelmek 
istiyordu ve bir takım araştırmalar neticesi bizim şirketimize ilgi duydular. 

Türkiye’de ilk seri üretilen otomobil Anadol’a 
ilişkin bir tanıtım programı.
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1960’ların sonlarına doğru sanayi sektörün-
deki işçi mücadeleleri, grevler ve lokavtlarla 
iki sınıf arasında tırmanan gerilim Demirel 
hükûmetinin yeni anayasayı topluma bol 
gelen bir gömlek olarak değerlendirmesine 
yol açtı. Bu yıllarda sanayi üretimi artarken 
tüketim alışkanlıkları da değişti, çeşitlendi. 
Kent ve kasabalarda radyo kullanımı arttı. 
Tekstil sanayinin yanı sıra, beyaz eşya, 
otomotiv, içecek alanlarında büyük gelişme 
yaşandı. Kente gelen göçmenler piyasaya 
sadece işçiler olarak değil, yeni tüketiciler 
olarak da katıldılar.

12 Mart 1971’de yeni bir
askeri müdahale

1960’ların sonlarında varlığını hissettiren 
örgütlü işçi hareketleri ve gençlik hareketleri 
toplumun farklı kesimlerinin hızla siyasal-
laşmasına yol açtı. Demirel hükûmeti siya-
sallaşan toplumu kontrol altına alabilmek 
için temel hakları kısıtlama yönünde adımlar 
attı. Ancak ülkedeki siyasal tansiyon ve 
örgütlü muhalefetin önü alınamadı. Bu defa 
general düzeyinde yüksek rütbeli askerler 
12 Mart 1971’de hükûmete muhtıra vererek 
güçlü ve itibarlı bir hükûmetin kurulmasını 
talep ettiler. Muhtıracılar, AP hükûmetinin 
istifa etmemesi halinde yönetime el koya-
caklarını bildirdiler. 12 Mart muhtırasıyla is-
tifa eden Demirel hükûmetini Erim ve Melen 
hükûmetleri takip etti. Ancak bu hükûmetler 
ülkeye ne ekonomik ne de siyasal istikrar 
getirdiler. Muhtıradan hemen sonra özellikle 
radikal sol muhalefet geniş çaplı tutukla-
malarla sindirildi. 61 Anayasası’nın temel 
hak ve özgürlükleri düzenleyen bölümleri 
daraltılarak toplumsal muhalefetin önü 
alınmaya çalışıldı. 1968 Baharının yarattığı 
sol gençliğin liderleri ağır cezalarla tasfiye 
edildiler.

Nihayet CONOCO %25 pay almak suretiyle Turcas’ın yabancı ortağı 
oldu. Esasen dünyadaki dev petrol şirketlerinden biri olan CONOCO 
diğer dev bir akaryakıt şirketi olan Phillips ile birleştikten sonra 2004 
yılında hisselerini satarak Türkiye’den ayrılmaya karar verdi.

Şirketimiz Turcas, daha sonraki yıllarda Shell, SOCAR, RWE gibi dev 
Şirketlerle ortaklıklar kurdu. Kurduğu bu ortaklıkları halen başarıyla 
sürdürmekte olup, bugün ülkemizin enerji sektöründe önemli bir yer 
aldı.

Daha fazla ayrıntıya girmeden özetlemek gerekirse Turcas, ülkemizin 
başarılarla dolu, köklü, itibarlı ve ekonomiye büyük katkıları olan 
80 yılı aşan kimliğiyle Türk Petrol’ü bugünlere taşımanın gururunu 
yaşamaktadır. Turcas bu onuru gelecekte de sürdürmek için azim ve 
umut ile çalışmaktadır, çalışacaktır.

1992 - Tabaş 
Petrolcülük A.Ş. 
1. Bayiler
Toplantısı.
Soldan sağa;
Kaya Baban, 
Galip Jabban, 
Yılmaz Tecmen.
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Farklı bir koalisyon,
Kıbrıs’a müdahale ve kriz

1973 seçimleri, 1972 yılında CHP’nin lider-
liğini İnönü’den devralan Bülent Ecevit’in 
zaferiyle sonuçlandı. 1960’ların ortalarından 
itibaren “ortanın solu” sloganıyla yenileşen 
CHP kitlelerin desteğiyle iktidara geldi. 

Yeni hükûmeti, Erbakan’ın kapatılan MNP 
yerine kurduğu Milli Selamet Partisi ile 
1974 yılında bir koalisyon hükûmeti kurdu. 
Ancak yeni hükûmet, içeride yükselen şid-
det hareketleri, dışarıda patlak veren 1973 
petrol krizi ve Kıbrıs’a askeri müdahalenin 
getirdiği siyasal ve ekonomik darboğazla 
karşı karşıya kaldı. Bu koşullarda siyasal 
istikrar yine kurulamadı. Ecevit hükûmeti, 
erken bir seçim durumunda tek başına 
iktidara geleceği beklentisiyle istifa etti. Yeni 
bir hükûmetin kurulamamasıyla siyasal 
istikrarsızlık krize dönüştü. 

1993 - Türk Petrol eğitim aracı.

Türkiye’de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil
olan  Murat 124’ler TOFAŞ fabrikasında üretim
aşamasında.
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1975 yılında Demirel’in diğer küçük sağ 
partilerle kurduğu koalisyonla Milliyetçi 
Cephe ismiyle anılan hükûmet iş başına 
geldi. Yeni hükûmet döneminde sağ ve sol 
örgütlenmeler birbirlerine karşı silahlı mü-
cadele fikriyle sokakları siyasallaştırmaya 
devam ettiler. Paramiliter örgütlerin belirli 
etnik ve mezhep gruplarına yönelik artan 
saldırganlığı ülke gündeminde şiddeti ola-
ğanlaştırdı. 1977 yılında Taksim’de 1 Mayıs 
kutlamalarına katılan kitlelerin üstüne açılan 
ateşle otuzdan fazla vatandaş hayatını kay-
betti. 1977 seçimlerinde birinci parti çıkan 
CHP koalisyon yerine bir azınlık hükûmeti 
kurdu. Ancak siyasal gerilimi ve sokaklarda 
artan şiddeti engelleyemedi.

Sokak çatışmaları ve aydın
ölümlerinin ardından gelen darbe

1978 yılında gazetecilerin, entelektüellerin 
öldürülmesini Çorum, Malatya ve Maraş’ta 
Alevilere yönelik saldırılar ve katliamlar 
izledi. Ecevit hükûmetini ikinci Milliyetçi 
Cephe hükûmeti ve Demirel hükûmetleri 
izledi. Bu dönemde de siyasal şiddet ve 
kaos yaygınlaşarak devam etti. 1970’lerin 
sonlarında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’a 
müdahalesi, İran İslam Devrimi’nin ger-
çekleşmesi, Türkiye’nin NATO ve ABD için 
bölgesel önemini artırdı.

Bülent Ecevit TÜSİAD üyeleriyle bir arada.
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Ancak siyasal ve ekonomik istikrarsızlık 
Türkiye’nin ABD liderliğindeki kapitalist 
bloğun ve NATO’nun güvenlik beklentilerini 
zora soktu. 1979 yılı sonlarında yüksek 
komuta kademesindeki kadrolar askeri 
darbe planları yapmaya başladılar. Demirel 
hükûmeti 1980 yılında, Turgut Özal’ın hazır-
ladığı 24 Ocak Kararları’yla sert ekonomik 
önlemler alarak ihracat temelli bir ekonomik 
büyüme modelini benimsedi. Bu modele 
eşlik edecek bir siyasal istikrarı ve muhale-
fetsiz toplumsal düzeni ise 12 Eylül askeri 
darbesi sağlayacaktı.

1960’lara geri dönüp
yeni plana bakalım

1950’li yılların sonlarından itibaren Türkiye 
ekonomisi dış ödemelerde güçlükler yaşa-
maya başladı. Bu yıllarda ekonomi yüksek 
enflasyonla tanıştı. Ekonomik kriz derinleşti. 
Bir yandan üretim girdilerini temin etmek 
mümkün olmazken diğer yandan da yıllık 
%25 dolayında enflasyon sermaye kay-
naklarının etkin kullanımını engelledi. Bu 
koşullarda istikrarlı bir ekonomik gelişmeye 
geçmenin yolu planlı kalkınma olarak görü-
nüyordu. İthal edilen ürünlerin ülke içinde 
üretimini sağlayan Planlama, ekonomide 
dışa bağımlılığı ve dış ödemelerdeki güçlük-
leri azaltabilirdi. Ayrıca yabancı ülkeler ve 
Türkiye’ye borç veren kurumlar açısından 
da ekonomik kalkınmanın plana bağlanması 
olumlu karşılanmaktaydı. 

Türkiye, 1940’ların sonlarında bir kenara 
bıraktığı planlama kavramıyla 1950’lerin 
sonuna doğru yeniden ilgilenmeye başladı. 
Türkiye için ekonomik planlamayı üstle-
necek bir kuruma ilişkin öneriler 1960’tan 
önceki OECD raporlarında da yer alıyordu.
Bu arada bazı planlamacılar Türkiye’ye 
geldi.

Türkiye ekonomisi
24 Ocak kararlarını bir başlangıç değil, 1970’lerin bir sonucu olarak da 
değerlendirmek gerekir; her sonuç aynı zamanda bir başlangıçtır tabii. 
Bu şekilde baktığımız zaman, Türkiye’nin son kırk yılını ele almış oluruz. 
Dikkat edin, o kırk yılın otuz yılı istikrarsızlık içinde geçti, son on yılı ise 
nihayet istikrarın sağlanması çabaları ile... İstikrar adına yapılan birçok 
girişim, ilginçtir, 1970’lerin sonunda başlıyor aslında Türkiye’de. Daha 
önce olmadığını söylemiyorum ama 1960’larda iyi bir büyüme varsa da 
arkası getirilemiyor. Biz hep belli bir dönem hızlı büyürüz, fakat hızlı 
büyüdüğümüz her dönemde cari dengede giderek artan bir açığımız 
vardır; bunu finanse edemediğimiz bir zaman gelir nihayet ve devalüasyon 
olur, yeni bir aşamaya geçeriz. 1970’te böyle bir süreç başlıyor fakat 
devalüasyon dışında diğer tedbirler pek yerine oturmadığı, arada tabii 
bir ara rejim yaşanıp ardından da petrol krizi geldiği ve Türkiye’de siyasi 
istikrar da bozulduğu için koalisyon hükûmetleri klasik bir enflasyona 
doğru giden ülke portresi çiziyor. Gevşek para politikasıyla, gevşek 
maliye politikasıyla, düşük faizlerle, aşırı para basılmasıyla Türkiye bir 
on yıl geçiriyor ve tabii bunun sonu yine kriz oluyor. Üstüne üstlük petrol 
şokları ve bir de onun üstüne derinleşen siyasi istikrarsızlık var, neredeyse 
bir felaket durumu söz konusu. 

1970 devalüasyonun mimarı olan Özal’ın daha sonra kısmen Türkiye’de 
özel sektörde, kısmen Dünya Bankası’nda devre dışı kaldıktan sonra, 
1979’da tekrar devreye girdiğini görüyoruz. Anlayış gene aynı: Liberal 
politikalara gelinmesi gerektiğini, Türkiye’nin adı konmamış bir 
sosyalist ülke olduğunu ve sorunlarını çözemediğini, yüksek bir büyüme 
sağlayamadığını, işsizlikle ve enflasyonla baş edemediğini söylüyor Özal. 
Liberal politikalar o zaman tekrar gündeme geliyor. Ancak siyasi istikrar 

Süreyya Serdengeçti

Turcas Petrol A.Ş. Eski Yönetim Kurulu
Üyesi ve Merkez Bankası Başkanı

SÖYLEŞİ
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Bunlardan biri dönemin tanınmış Hollandalı 
planlama uzmanı Prof. Jan Tinbergen’di. 
Demokrat Parti hükûmetinin daveti üzerine 
Türkiye’ye gelen Prof. Tinbergen, daha 
sonra ikinci kez Birinci Beş Yıllık Kalkın-
ma Planı’nın hazırlanması çerçevesinde 
Türkiye’ye geldi.

DP’nin düşündüğü planlama
teşkilatı, darbe sonrası kuruluyor

Demokrat Parti planlamaya, iktidarının son 
döneminde ilgi duymuş ve bazı çalışmaları 
başlatmıştı. Ancak planlama ve bunun beyni 
olan Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşu 
Demokrat Parti’yi devirerek yönetime gelen 
askerlerce gerçekleştirildi.

Milli Birlik Komitesi, 30 Eylül 1960’ta Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın Kuruluşuna İlişkin 91 
Sayılı Kanun’u kabul etti. Kurumun resmen 
kuruluşu ise 27 Mayıs’ın hemen ertesinde, 
1961 Anayasası’nın kabulü ile mümkün 
oldu. 1961 Anayasası’nda planlama anaya-
sal bir kimlik kazandı. 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın kuruluşunda 
belirlenen başlıca amaçları ve görevleri 
şunlardı:

Ülkenin doğal, toplumsal ve ekonomik bü-
tün kaynaklarını ve olanaklarını saptamak; 

İzlenecek toplumsal ve ekonomik politikaları 
ve hedefleri belirleyerek hükûmete bu yönde 
yardımcı olmak;

Bakanlıklar arasında ekonomik konularda 
koordinasyon sağlamak ve ilgili önerilerde 
bulunmak;

Hükûmetçe belirlenen hedeflere yönelik 
planlar hazırlamak;

Planların uygulanması aşamasında ilgili 
kurum ve kuruluşlara gereken önerilerde 
bulunmak;

yok, terör var, ekonomide istenenler yapılıyor yapılamıyor derken 1980 
başında 24 Ocak’ta büyük ölçüde liberal adımlar olarak niteleyebileceğimiz 
birçok adımlar içeren paket devreye konuyor. Bu felaket bir dönem 
çünkü Türkiye on yıllık enflasyondan sonra hiperenflasyona doğru 
gidiyor fakat hiperenflasyonun önü kesiliyor. Hakikaten o sene enflasyon 
%100’ü geçiyorsa da alınan tedbirlerin etkisiyle ekonominin tekrar 
durgunluğa gitmesiyle bir sakinleşme oluyor. Özal iş başında biraz 
kalıyor, sonra kısa bir ara ve bu defa iktidara geliyor. 80’lerde de büyük 
ölçüde, enflasyonun istendiği zaman pekâlâ kontrol edilebildiğini, 
istikrar sağlanmasa bile oraya doğru gidilebildiğini görüyoruz; %25’e 
kadar düşen bir enflasyon var 1982’de hakikaten. Bunu kimileri askeri 
rejimin disiplinine bağlıyor, kimileri Özal’ın yaptıklarına, önemli değil; 
fakat biz bunu sürdüremiyoruz. Durum o hale gelmiş ki 70’lerden sonra 
işin çıkmaza girdiğini görmelerine rağmen siyasiler kendi siyasetlerini 
enflasyonla finanse etmek kolaylığından vazgeçemiyorlar, bir kere bunu 
öğrendiler maalesef. Ara ara düşüyor enflasyon, sonra iktidarda kalmak 
cazip hale geliyor. Öyle politikalar uygulanıyor ki iktidarda kalacağız diye, 
onlar enflasyonu yine yükseltiyor. Reformları o arada kâh yapıyoruz, kâh 
yoruluyoruz reformlardan. Çünkü reform süreci zahmetlidir, faydaları 
ise daha sonra görülebilecektir ancak. 

Maalesef 80’lerin ikinci yarısında Özal artık reformist yanını yavaş yavaş 
kaybetmeye başlıyor. Bir yandan da tabii görüyor ki enflasyon ile siyaseti 
finanse etmenin de bir sınırı var. Bizim birçok insanımızın hâlâ pek 
anlamak istemediği bir şey şu ki, sürekli enflasyon ile büyüme diye bir 
şey yoktur. 

Dolayısı ile Özal enflasyon ile siyaseti finanse etmenin yanı sıra iç 
borçlanmayı da başlattı, biraz da öyle finanse edecekti. Daha evvel pasif 
bir iç borçlanması vardı Hazine’nin, fazla bir şey değildi. Beş sene içinde 
ise, 90’a doğru gelirken, Hazine bürokrasisi “Bu iş böyle gitmez” demeye 
başlamıştı. Ben o sırada Açık Piyasası İşlemleri Müdürü idim Merkez 
Bankası’nda. İşlerin böyle gitmeyeceğini Özal tabii ki herkesten evvel 
görüyordu ve 1989 yılında, bürokrasinin zamansız olduğu yönündeki 
muhalefetine rağmen, kambiyo rejimini serbestleştirdi. Enflasyon artık 
kâfi değil, iç borçlanmanın da kâfi gelmeyeceğini biliyor, oradan da 
epey para toplamış, artık dışarıdan toplayacak. Bürokrasi muhalefet 
etti, “İçeride istikrarı sağlamadan dışarıya açılırsak, bize gelecek olan 
para sıcak paradan başka bir şey değildir; gelip yine çıkacaktır; biz o 
istediğimiz doğrudan yabancı yatırımları, ülkeye asıl gerekli olan uzun 
vadeli sermayeyi getiremeyeceğiz, istikrarsız bir ülkeye gelmez bu tür 



Enerji Dolu 80 YIL

124

Planın uygulanışını izlemek ve gerektiğinde 
değişiklikler yapmak ve Özel sektörün etkin-
liklerini plan hedef ve amaçları yönünde teş-
vik ve düzenleyecek önerilerde bulunmak.

DPT’nin önemli hazırlığı 1963 planı

1963 - 1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı’nın da bir bunalım 
döneminin ardından gelmesi nedeniyle 
temelde kararlı ve dengeli bir gelişme 
yaklaşımı benimsendi. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nda ise aynı temel hedefler 
korunurken büyüme hızı üzerinde daha 
fazla duruldu. Tarım ve sanayi sektörlerinin 
dengeli gelişmesi yaklaşımı terk edilerek 
sanayinin ekonominin sürükleyici sektörü 
olması öngörüldü.

SÖYLEŞİ SÜREYYA SERDENGEÇTİ

sermaye, böyle olmamalı” denildiyse de Özal bildiğini okudu ve ikinci on 
yılı da bitirdik böylece. Üçüncü on yılda tablo artık gayet açıktı. Maalesef 
giderek durumunu devlet eliyle kötüleştirdiğimiz bir banka sistemi 
vardı. Bankalara diyeceksiniz ki “Gidin dışarıdan paraları bulun, sıcak 
parayla gelin; içeride yüksek faizli hazine bonosu, devlet tahvili; hem siz 
dünyanın parasını kazanın, hem de biz bunun adına ‘bankacılık’ diyelim; 
isteyene de bankacılık lisansı istediği kadar.” 80 bankaya da vardık o 
dönemde. Reformlar hak getire, Merkez Bankası’na zaten hiçbir zaman 
hiç kimse bağımsızlık vermek istemedi. Böyle bir on yıl da geçirdikten 
sonra üçüncü on yılı da bitiriyoruz; 1999’da nihayet bürokrasi siyaseti 
ikna etti, ki çözüm enflasyon değil, bu kamu borcu yürümez çünkü 
hakikaten faizler çok yüksek hale gelmişti ve meşhur 2000 programına 
öylece geçtik. O program kendi içindeki sorunlar nedeniyle ama daha 
ziyade hükûmetin reformları aksatması yüzünden, özellikle bankacılık 
reformu (bu da ayrı bir tartışma), çöktü. Aynı amaçları taşıyan Derviş 
programına geçtik: “Güçlü Ekonomiye Geçiş”. Son on yılı da o belirledi 
zaten çünkü bu defa yaptığımız programı sonuna kadar devam ettirdik. 
Daha evvel yapmıyorduk böyle, debelenip gidiyorduk, debelenecek hal 
kalmadı 2001 krizinden sonra. Öyle bir kriz yaşadık ki -Batı’nın son 
birkaç yıldır yaşadığı kriz gibi- geriye dönme imkânı kalmadı. 2002’de 
gelen yeni iktidar da devam etti bu programa. Program, geçmişte olduğu 
gibi süresi bitmeden rafa kaldırılmak yerine sonuna kadar sürdürülünce 
de hepimizin gördüğü sonuçlara ulaştık ekonomik istikrar ve büyüme 
açısından.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı tanıtan bir afiş.

İlk halka arzda
çıkarılan
hisse senedi
örneği.
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Elden alınan ‘petrol’ oyuncağı ve iflasın eşiğinden kurtuluş
Türk Petrol’den Turcas’a geçerken Türk Petrol’ün işadamları ve profesyonel 
yöneticiler için çok önemli deneyimler içeren sıkıntılı durumuna dair 
son olarak yine Öğdevin’in sözlerine kulak verelim: 

“Bende bir petrol oyuncağı vardı. Onu elimden gençler aldı. Başlangıçta, 
1985/86’ya kadar sanki iyi oynadılar. Fakat sonra şaşırarak, faizli parayı 
sermaye yaptılar, borçlandılar. Hem de çok borçlandılar ve iflasa kadar 
yaklaştılar. Turcas kuruldu, iflastan kurtulduk. Derken para sahibi olduk. 
Ama paramız bol diye, eskisi gibi istasyon peşinde koşmaya devam 
ediyoruz. Ve mine’l-garâip, ben dahi durduramıyorum!.. ‘Bunlarla 
anlaşma yaptık... Bunlara söz verdik..’ deniyor, ve koşu devam ediyor.

“Geçen yıl Ağustos’tan beri Hükûmet kararıyla ‘serbest rejim’ kuruldu. 
Lakin TÜPRAŞ ve Petrol Ofisi müdürleri, Sayın Bakan’dan aldıkları emre 
göre hareket ederek bizi ve diğer şirketleri de düşük kârla satış yapmaya 
zorlayabiliyorlar. Kâr marjımız olan beyaz mallarda %3’ler, siyah mallarda 
%2,5’ler, ancak bu yıl 25 Ağustos’ta %4,2 - 4,35 ile %3,2 olabildi. Dahası var: 
Dünya pazarında ham petrol biraz ucuzlayınca, bu nispetlerin tatbik 
edildiği satış fiyatları da indirildi. Sanki ödediğimiz ücretler ve genel 
giderlerimiz ham petrol fiyatlarıyla beraber azalıyormuş gibi!”

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı tanıtan bir broşür.

2001 - Turcas 1 tankeri.



 I. Plan Dönemi  II. Plan Dönemi
 1963 - 1967  1968 - 1972
 
 Hedef Gerçekleşme Hedef Gerçekleşme

Tarım 4.2 3.0 4.1 1.8
Sanayi 12.3 10.9 12.0 9.1
Hizmetler 6.8 7.2 6.3 6.6
GSYİH 6.9 6.4 6.8 -
GSYİH - 6.4 - 5.4
GSMH 7.0 6.6 7.0 6.3
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TÜPRAŞ ve kurallı serbest piyasa
“Bu yetişmiyormuş gibi TÜPRAŞ, ucuz bulduğumuz bir malı ithal 
ettiğimiz için bize cezalar tertip etmek ve mecbur olduğu halde gümrüksüz 
fiyatla teslimatı yapmama hakkını kendinde görüyor. Hâlbuki gümrüksüz 
fiyat, gümrüklünün yarısı kadardır. Mubayaada kullandığımız para, yarısı 
olurdu!.. Yalnız stokların tutarından 20 milyar; sigorta, faizden ayrıca 
tasarruf sağlar ve en az 30 milyar tasarruf bonosu alır, ödeyeceğimiz 
vergiden başka yıllık kâra 15 milyar lira ekleyebilirdik...

“Bu da yetişmiyormuş gibi TÜPRAŞ, Petrol Ofisi’ne teslimattan (galiba) 
yedi gün sonra ödeme kolaylığı ve gümrüksüz fiyatla teslimat da yapıyor 
ve bütün bunlara ‘serbest piyasa rejimi’ deniliyor!.. Bütün bu faktörlere 
biz de, ‘ha babam istasyon ve akaryakıt tonajı’ diye koşu ilave ediyoruz.

“Çok satış peşinde koşmamızın doğru sayılması gereken bir saha varsa, 
o da ‘makine yağları sahası’dır. Akaryakıttaki %3-4 yerine, madeni yağda 
kâr marjı %30-40 olmuştur ve %50’ye doğru artmaktadır. Satış tonajıysa 
bu yıl 30.000’i aşarak, eski yılların üç mislini geçiyor. Akaryakıt kâr 
marjı %9-10 olursa ancak o zaman yağ kârlılığına benzeyebilir. O vakit, 
vergiden sonra %5-5,5 ve %60 enflasyon payı hariç %2 kadar da sahici 
kârımız olur ve artan fiyatlara lüzumlu işletme sermayesi ilavelerini kârla 
karşılamak mümkün olur, böylece %60 personel ve genel gider masrafları 
da karşılanır. Aksi hâlde yeni bir sermaye tezyidi yakın zamanda şart 
olur”.

BÜYÜME HIZLARI
(YILLIK ORTALAMASI)

Kaynak: DPT

İPRAŞ’ın kuruluş döneminde üretim kapasitesini 
gösteren bir çizim.
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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazır-
lanması, 1962 yılında tamamlandı. Plan, 
21 Kasım 1962 tarihinde TBMM’de kabul 
edildi. İktisadi istikrar, planın öngördüğü 
esaslardan en önemlisiydi. İstikrarın önemli 
şartlarını da mali istikrar ve dış ödemeler 
dengesi oluşturmaktaydı. Yatırımların 
finansmanında enflasyondan yararlanılma-
ması, para kıymetinin ve fiyat istikrarının 
sağlanması da planda benimsenen politika-
ları arasındaydı.

İhraç sanayisinin geliştirilmesi ve ihracat 
gelirlerinin artırılması da plan hedefleri ara-
sında yer almaktaydı. Planın öncelik tanıdığı 
diğer bir sektör de yatırım malları üreten 
sektörlerdi. Plan, adil gelir dağılımı yanında 
vergi reformu, kamu iktisadi kuruluşlarının 
yeniden örgütlenmesi, kamu kuruluşlarının 
idari yapılarının iyileştirilmesi, kalkınma 
bankacılığının kurulması, sermaye piyasası-
nın yeniden örgütlenmesi, kooperatifçiliğin 
geliştirilmesi ve iç pazarın yeniden örgütlen-
mesi gibi konuları da kapsamaktaydı.

Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ni
tanıtan broşür.

Osman Kerman ve profesyonelleşme
Benim için kurumsal profesyonel çalışma 1996’dan itibaren başladı. 
96’dan önce, 88’e kadar patron şirketiyle de çalıştık, patronla da çalıştık,  
88’den 96’ya kadar patronlar hep yönetimdeydi. Profesyonelleşme çabası 
vardı ama patron da Yönetim Kurulu’ndaydı. Osman Kerman Bey 
Genel Müdürümüzdü ama Mithat Bey, Aydın Bey ve Varol Bey de işin 
içindeydi. Bizim için 96’dan itibaren gerçek anlamda profesyonelliğe 
adım atıldı ve yeni tecrübeler edinme fırsatları doğdu. O sırada iki ayrı 
şirkette, iki ayrı kadro vardı. İki kadro birleştirilecekti. Yani kadroda bir 
eleme olacaktı; herkes doğal olarak bir tedirginlik yaşıyordu. O zamanki 
Yönetim Kurulumuz, bir süre iki kadronun beraber devam etmesine karar 
verdi. Turcas tarafında da çok ufak bir değişiklik oldu. İki Bölge Müdürü 
değişti, diğer kadro çalışmaya devam ediyordu.Yabancı genç bir Genel 
Müdürümüz vardı. Belçikalı Rafael Vermiel, Conoco’nun Avrupa’daki İş 
Geliştirme Müdürü olarak çalışırken, bize Genel Müdür olmuştu. 

Biz o arada Conoco sistemlerini, prensiplerini öğrendik; “Gerçek anlamda 
profesyonellik” derken bunu kastetmek istiyorum. Tabii bu arada 1996’da 
Castrol’ün ve dolayısıyla madeni yağ işinin bünyemizden ayrılması 
bizim işimizi biraz kolaylaştırdı. Satış Müdürü yalnızca akaryakıt işiyle 
ilgilenmeye başladı. Madeni yağ işi çıktı, LPG işi kalmadı. Bu, bizim 
işimize daha da odaklanmamıza sebep oldu. Rafael Vermiel’den sonra bir 
İskoç Genel Müdür geldi; Allistair Clark. Onunla 2006’ya kadar beraber 
çalıştık, Shell & Turcas ortaklığını da beraber yaptık. 

Cabbar Yılmaz

Turcas Petrol A.Ş. Koordinasyon 
ve Düzenleyici İşler Direktörü
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Boğaziçi Köprüsü’nün 30 Ekim 1973’te
halkın katılımıyla gerçekleşen açılışı.

SÖYLEŞİ CABBAR YILMAZ

1999’da Tabaş ile Turcas birleşti. Ben zaten Satış Müdürü olarak 
çalışmaya yine devam ediyordum. Unutamadığım olaylar; Ekonomik 
krizler ve 1999’daki depremdi. Deprem bizler için şok edici ve acı bir 
şey oldu. Çünkü ikmal sıkıntıları çekmeye başladık. TÜPRAŞ devreden 
çıktı; akaryakıt bulmakta zorlandık. Gece gündüz çalışarak tüm bayilere 
ürün temin edip, satış yapmalarını sağladık. Arkadaşlar o zaman çok 
ciddi fedakârlıklar gösterdiler. 2001 krizi başka bir şok dalgasıydı. Krizle 
beraber bayiler ciddi sıkıntıya girdi ve onların sıkıntısı bizlere de yansıdı. 
Bu süreci piyasadaki şirketlere göre en az zararla kapattık. Ama Conoco 
prensiplerinden, Conoco sisteminden ve 96’dan itibaren görev yapan 
yönetim kurulu üyelerinden çok şeyler öğrenmiştik. 

2004’e gelindiği zaman Conoco, Türkiye’den ve bölgeden ayrılmaya karar 
verdi. Şirketimizdeki tüm ayrılmalar ortağın karar vermesiyle oldu. 
Castrol, “Ben akaryakıt işini tüm dünyada bırakıyorum, ayrılıyoruz,” 
dedi. Conoco, “Ben bölgeden çekiliyorum, ayrılıyoruz,” diye karar aldı. 
Kısacası ortaklıklar ihtilaftan dolayı bitmedi. Tamamen ortakların strateji 
değişikliğiyle son buldu. Conoco, Türkiye’den ayrılmaya karar verdi ve 
hisselerini Erdal Aksoy Bey satın aldı. 

Türk Petrol’de, patron şirketinde çalıştım. Turcas’ın 1988’deki kuruluşunda, 
1992’de halka açılmasında aktif görev aldım. 1996’da Tabaş’a hisselerin 
devrolmasında da hazır bulundum. 1999’da Tabaş-Turcas birleşmesi 
operasyonunu yaptık. 2006 yılında Shell’le ortaklığı da, Turcas tarafının 
satış tarafını da organize eden bendim, bu süreçlerde çok ciddi tecrübe 
kazandım. 

Burada benim için sürpriz olan şuydu: 2006 yılında birleşme olacağı 
zaman şirket, personeli üçe ayırmıştı: Bir grup Turcas’ta kalacak, ikinci 
grup emekli olacak personel, üçüncü grup ise yeni kurulan Shell & 
Turcas’a (STAŞ) müracaat edecek personeldi. Turcas tarafında kalacak 
personel 15 kişi; onların STAŞ’a müracaat etme hakkı yoktu. Osman 
Kerman Bey Yönetim Kurulu Üyesi olarak burada, Allistair Clark Genel 
Müdür olarak burada, ben buradayım; muhasebede, finansta, bilgi 
işlemdeki arkadaşlar, bir şoför, hizmetteki arkadaşlar, toplam 15 kişiydik. 
Doğal olarak bunu sorguladım; işim satış ama satış kısmını devreden 
bir şirkette kalıyordum. Aynı olayı ben 1996’da Castrol ayrılırken de 

Planda hedefler ve gerçekleşmeler

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine 
toplu olarak bakıldığında, GSMH hedefi-
nin %6,6 büyüme oranı ile Plan hedefinin 
gerisinde kaldığı görülmektedir. Sektörler 
itibarıyla bakıldığında da Planın hizmetler 
sektörü dışında hedeflerinin gerisinde kal-
dığı görülür. Plan hedefleri ile gerçekleşen 
büyüklükler arasındaki bu ilişkiler 1968 - 
1972 yıllarını kapsayan İkinci Beş Yıllık Plan 
Dönemi için de geçerliydi. 
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Boğaziçi Köprüsü’nün açılışını duyuran
31 Ekim 1973 tarihli Milliyet Gazetesi.

yaşamıştım. Benim işim aslında madeni yağ olmasına rağmen Turcas’ta 
kaldım ve araştırdığım zaman gördüm ki, o zamanki yönetim öyle 
istemiş. Madeni yağ işinden çıkıyorlar ama ben kalıyorum. 2006 yılında 
aynı durum oldu. Buruk hissetmiştim kendimi o zaman. Ama zaman bu 
durumun lehime olduğunu ispat etti. Son beş yıldır da şirket yönetimi 
konusunda epey tecrübe kazandık; bilhassa Yönetim Kurulu Üyeleriyle 
bire bir çalıştığımız için çok ciddi tecrübe edindik. Yirmi altı yıl tamamen 
satış odaklı çalışırken, son altı yıldır yönetim odaklı çalışıyoruz. Yönetim 
odaklıyız ama şirketlerin her şeyiyle ilgileniyoruz ve tabii ki çok ciddi 
tecrübe kazanıyoruz. Bu konuda Erdal Bey’in vizyonu, Batu Bey’in 
enerjisi bize çok şey katıyor. Bu şirketin temel kültürü, karşılıklı saygı ve 
sevgiye dayalı bir yönetim modeli ve ekip olmaktır.

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler
1923 - 1995, s. 262.

1970 588,5 947,6 62,1
1971 676,6 1.170,8 57,8
1972 885,0 1.562,6 56,6
1973 1.317,1 2.086,2 63,1
1974 1.532,2 3.777,6 40,6
1975 1.401,1 4.738,6 29,6
1976 1.960,2 5.128,6 38,2
1977 1.753,0 5.796,3 30,2
1978 2.288,2 4.599,0 49,8
1979 2.261,2 5.069,0 44,6

DIŞ TİCARET (milyon $) VE İHRACATIN 
İTHALATI KARŞILAMA ORANI (%)

   İhracat/
Yıl  İhracat  İthalat İthalat

1990’lı yıllar - Bir akaryakıt istasyonu açılışı.
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1974 - 1977 yılları arasında Başbakanlık yapan
Bülent Ecevit ve dönemin Enerji Bakanı
Deniz Baykal.

1990 - Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın, o vakitte Türkiye’de yapılan en büyük
yatırımlardan biri olan Conrad Oteli’nin sahipleri olan Aksoy Grubu ile Hilton Grubu
temsilcilerini makamında kabulü.

Soldan sağa; George Cowell - Hilton Grubu Hukuk Müşaviri, Erdal Aksoy - Aksoy Holding
Yönetim Kurulu Başkanı, Eric Hilton - Hilton Grubu Başkanı, Cumhurbaşkanı Turgut
Özal, Erol Aksoy - Aksoy İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, Dennis Richardson - IFC
Yöneticisi, Nejat Tuğcu - Aksoy Grubu Otel Yatırımından Sorumlu Genel Müdürü.

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler 
1923 - 1995, s. 429, 433. 

Yıl Tarım Sanayi Hizmetler GSMH
1961 (4,9) 11,7 4,2 2,0
1962 5,0 3,5 8,0 6,2
1963 9,6 12,0 8,9 9,7
1964 (4,0) 11,2 4,8 4,1
1965 (3,9) 9,5 5,6 3,1
1966 10,7 15,2 11,5 12,0
1967 0,1 8,2 5,2 4,2
1968 1,5 11,1 7,9 6,7
1969 (1,2) 12,1 4,8 4,3
1970 2,8 1,3 4,3 4,4
1971 5,2 9,0 4,5 7,0
1972 1,1 10,4 10,3 9,2
1973 (7,8) 11,9 6,4 4,9
1974 6,3 7,3 4,5 3,3
1975 3,1 9,1 8,5 6,1
1976 7,0 9,0 12,9 9,0
1977 (1,9) 6,9 4,4 3,0
1978 2,8 3,4 0,1 1,2
1979 0,0 (4,4) 0,8 (0,5)

SEKTÖREL BÜYÜME HIZLARI
(sabit fiyatlarla)



131

TURCAS

1970’li yılların ekonomik göstergeleri 
ve bir devalüasyon daha

Kalkınma planlarında sabit sermaye 
yatırımlarının finansmanının iç tasarruflara 
dayandırılması öngörülmüştü. Bu öngörüye 
vergi/GSMH (vergi yükü) oranı artırılarak 
ulaşılmaya çalışıldı. Bu yöndeki çabalar belli 
oranda başarıya da ulaştı. Yine 1960’larda
başlayan yurt dışına işçi göçü ve dış 
borçlanma yoluyla elde edilen kaynaklar da 
sanayileşmenin finansmanında kullanıldı. 
Buna karşın sanayinin ara ve yatırım malları 
bakımından ithalata bağımlılığının yüksek 
olması, döviz kaynaklarının ise sınırlı olması 
1970’lere bir döviz darboğazı ile girilmesine 
neden oldu.

Türkiye’de 1960’larda izlenen iktisat 
politikalarının işlerliği, 1970’lerin başında 
patlak veren kriz ile sorgulanmaya baş-
landı. Türkiye’nin devalüasyon yapması, 
OECD Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu ve 
uluslararası mali kuruluşlarca daha önce 
Türkiye’ye önerilmişti. Ancak, Hükûmet 
devalüasyon yerine gümrük resmini 
artırmak, ihracata vergi iadesi ve prim 
vermek uygulamasını tercih etti. 10 Ağustos 
1970’e gelindiğinde ise Türkiye kaçınılmaz 
olarak devalüasyona başvurdu. Cumhuriyet 
tarihinin bu üçüncü devalüasyonuna göre 9 
TL olan 1 Amerikan Doları’nın değeri 14,85 
TL’ye yükseltildi. Devalüasyonun başlıca 
nedeni, ihracatın plan ve programlarda gös-
terilen hedeflerin altında gerçekleşmesiydi. 
Ancak, ihracatta umulan artış sağlanamadı. 
1970 yılı için hedeflenen 600.000.000 
dolarlık ihracat hedefine oldukça yaklaşıldı. 
İhracat artışı 1971’de de sürdü.
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Haliç Köprüsü inşaatı.

1972 yılında program hedefi %28,3 oranın-
da aşıldı. 1970’te 588.000.000 dolar olan 
ihracat değeri, 1973’te iki mislinden fazla 
gerçekleşerek 1.300.000.000 dolara yük-
seldi. İşçi dövizlerinin de etkisiyle, 1972’de 
8.000.000 dolar açık veren cari işlemler 
dengesi, 1973’te 484.000.000 dolar fazla 
verdi. Ancak, 1973 yılından itibaren deva-
lüasyonun ihracat üzerindeki olumlu etkisi, 
iç fiyatlardaki hızlı artış nedeniyle etkisini 
kaybetmeye başladı.

Devalüasyondan sonra hızlanan ihracat ve 
işçi dövizi girişi nedeniyle döviz rezervleri 
arttı. İzleyen yıllarda özellikle petrol fiyatla-
rındaki yükselme sonucu artan döviz gerek-
sinimleri ve ihracatın gerilemesi nedeniyle 
döviz rezervleri kısa sürede eridi. İthalatı 
karşılamak için aşırı biçimde borçlanmaya 
başlandı.

Tabaş
1980 öncesinde ben de bir tüketici olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadım. 
Şirkete geldikten sonra da, o dönemi hem şirket içinde yaşayan 
arkadaşlardan dinledim hem de kaynaklardan okudum. Zaten Tabaş’ın 
kurulması, o yılların sıkıntısının doğurduğu bir organizasyondu. 
Tahminimce 250’ye yakın bayiyle yola çıkmışlar. Türkiye’nin en muteber 
akaryakıt bayileri bir şirket kurmuş. Amaç şu: 1974 yılından sonra 
hükûmet yabancı sermayeye karşı akaryakıt ikmalinde kısıtlamalar 
yapmış, ithalatı yasaklamış, devletçiliği ileri sürerek Petrol Ofisi’ni 
büyütmek istemiş ve bunda da başarılı olmuştu. Ne var ki, yabancı 
sermayeye tavır alınırken yabancı sermaye ortaklığı olmadığı halde Türk 
Petrol de onların içine dahil edilmiş. Buradan anlaşılıyor ki onlar özel 
sektöre karşı tavır alıyorlar, devletçiliği geliştirmek istiyorlar. Petrol Ofisi, 
%10 pazar payından 70’li yılların sonunda aşağı yukarı %60’ın üzerinde 
paya ulaşmış çünkü tüm bayiler şirketlerini bırakmış, yetkililer, “Petrol 
Ofisi’ne gidin, oradan ikmal yapın, malsız kalmayın,” demişler. O aşamada 
yabancı şirket kültürüne alışmış, yabancı şirket kültürüyle beraber 
kendini geliştirmiş veya Türk Petrol içerisinde kendini geliştirmiş bayiler, 
birer milyon lira sermayeyle Tabaş’ı (Türkiye Akaryakıt Bayileri A.Ş.) 
kuruyor. 1980’de bu kuruluş tescil oluyor. Tabii Tabaş’ın büyümesine ve 
gelişmesine Türk Petrol çok destek veriyor çünkü 1981 yılında, ihtilalden 
sonra dağıtım belgesi alınırken ve ondan sonraki süreçte akaryakıt ikmali 
konusunda, depolama konusunda bazı zorunluluklar getirilmiş. O zaman 
Türk Petrol depolarını Tabaş’a kiralıyor. Bu şekilde Tabaş’ın akaryakıt 
dağıtım belgesinin devam etmesi için teşvikte bulunuyor, Tabaş böylece 
gelişiyor.

1980’den sonra, 81’de akaryakıt sektörü tekrar liberalleşince şirketlerde 
bir sermaye sıkıntısı başladı. Madeni yağda küçük sermayelerle de 
iş dönüyordu. Ama akaryakıt söz konusu olunca, ciddi bir yatırım 
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İPRAŞ’ın, TPAO’ya devri dolayısıyla
Enerji Bakanlığı’nda devir teslim
töreni düzenlendi.

Petrol krizi ithalata bağımlılığı 
artırıyor

Türkiye’nin 1930’larda başladığı sanayileş-
me çabalarının temel niteliği, ithal ikameci 
bir sanayileşme politikası olmasıydı. İthal 
ikameci sanayileşme politikası özellikle
1960’larda gündeme gelen kalkınma planları 
ile yeni bir boyut kazandı. 1970’li yıllarda 
Türkiye’de uygulanan ithal ikamesi
politikasının temeli ara ve sermaye malla-
rının ikamesiydi. 1970’ler boyunca petrol 
krizinin yarattığı olumsuz gelişmelere 
rağmen stratejide herhangi bir değişiklik 
olmadı. Ekonominin ithalata olan bağımlılığı 
daha da arttı. 

1970’lerde ortaya çıkan bütçe açıkları ve 
para arzındaki önemli artışlar, enflasyonu 
ve dış ödemeler dengesini olumsuz etkiledi. 
Enflasyondaki artışa karşın, dövizin fiyatı ve 
mevduat faizleri sabit tutuldu. Aşırı değerle-
nen döviz kuru ithalatı teşvik edici, ihracatı 
caydırıcı bir etki yarattı. Böylece ödemeler 
dengesinde açık artmaya başladı.

gerekiyor, ayrıca akaryakıt, ithalatı konusunda ciddi bir sermayeye ihtiyaç 
duyuluyordu. İşte Türk Petrol gereken bu sermayeyi elindeki mülkleri 
satarak temin etmeye başladı. Bir yandan elindeki mülkleri satıp paraya 
çeviriyor, bir yandan yatırım yapıyor bir yandan da tesis inşa ediyordu. 
1984’te Yarımca, 1985’te Aliağa tesisi açıldı. O zaman büyük çapta 
sermaye sıkıntısı var; ya kredi kullanacaksınız ya da özvarlıklarınızdan 
sermaye koyacaksınız. Türk Petrol ikisini de yaptı; özvarlıklarını 
satarak sermayeye ilave yaparken diğer taraftan da kredi kanallarından 
faydalandı. Çok hızlı bir büyümeydi. Hızla bayilik teşkilatı geliştirildi, 
akaryakıt istasyonu bayilikleri verildi. Akaryakıt istasyon bayilikleri de 
maliyetlidir: Kredili pompa, tank, amblem verildi. Diğer taraftan da bu 
istasyonların ihtiyacı olan malı peşin alıyor, bayilere vadeli satıyordunuz.

1970’li yıllarda tüm bayiler Petrol Ofisi’ne yönelirken Petrol Ofisi hiç 
çaba göstermeden istediği şartlarda, hazır bayiler buldu çünkü ikmal 
garantisi Petrol Ofisi’ndeydi. Bayiler, Petrol Ofisi’nin istediği şartlarda 
bayiliği kabul etmek durumundaydı. Türk Petrol ile beraber, Shell, Mobil, 
BP de tüm bayilerini Petrol Ofisi’nden ikmal yapmaları için teşvik etti. 
Dolayısıyla Petrol Ofisi çaba göstermeden, ciddi yatırım yapmadan, 
büyük emek harcamadan önemli bir bayilik portföyüne sahip olarak 
tekel oldu. 80’den sonra piyasaya giren firmalar Petrol Ofisi’nin zaafından 
faydalanarak pazarlarını büyüttü. Çünkü Petrol Ofisi’ne giden bayiler 
geri döndü. Petrol Ofisi’nden pazar payı alınmaya başlandı ve bu arada 
yeni bayilikler de verildi. 

Türkiye’nin en yüksek yatak kapasitesine sahip oteli olarak 1992 yılında
işletmeye açılan Conrad İstanbul Oteli.
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Bu dönemde uygulanan negatif reel faiz 
oranları da tasarruf ve yatırımların verim-
liliğini düşürdü. Korumacı dış ticaret ve 
sabit döviz kuru politikaları yüksek oranlara 
ulaşan enflasyonla birleşince özel kesimin 
imalat sanayisine olan yatırım eğilimi arttı.
Özel kesim için bu koşullarda yatırım 
yapmak kazançlı bir girişime dönüştü. 
Sanayideki dışa bağımlılık ve ihracat gü-
cünün olmayışı dış ticaret açıklarının hızla 
artmasına yol açtı.

Kaynak: T.C. Merkez Bankası.

Yıl Emisyon
1970 13.915
1971 17.032
1972 20.055
1973 25.332
1974 32.860
1975 40.938
1976 53.067
1977 77.800
1978 113.600
1979 182.800
1980 278.600

EMİSYON MİKTARI (milyar TL)

1993 - Türk Petrol akaryakıt istasyonu.
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Seri olarak üretilen ilk yerli otomobil Anadol’u
tanıtan bir broşür.

Bu da sanayinin ve sanayiye bağlı bütün 
ekonominin çok büyük bir darboğaza 
sürüklenmesine yol açtı. 1970’lerde ithal 
ikameci sanayileşmenin ikinci aşaması 
yaşandı. Bu dönemde kamunun katkısı ile 
petrokimya, demirçelik, inşaat malzemeleri, 
bakır ve alüminyum gibi temel ara mallarda 
yatırımlar gelişti.

İthal ikameci sanayileşmenin temel mantığı 
ekonominin dışa bağımlılığını azaltmak 
olmasına karşın Türkiye’de zamanla bu 
politikalar ithalatın GSMH içindeki payını 
artırıcı etki yaptı. Bu sonucun ortaya çıkma-
sında ara mallardaki genişlemenin, yatırım 
mallarındaki genişlemeyi aşması ve yüksek 
yatırım temposunun kabarık bir ithalat 
faturasını beraberinde getirmesi rol oynadı. 
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Örneğin petrol fiyatlarının uzun süre düşük 
bir seviyede seyretmesi, sanayiyi ithal 
edilen bu enerji türüne bağımlı kıldı.
Dolayısıyla sanayileşmenin artan temposu 
artan petrol faturasını da beraberinde ge-
tirdi. İthal ikameci sanayileşme politikaları, 
Türkiye’de popülist politikalarla beraber 
yürütüldü. İthal ikameci yapının mantığı 
içerisinde bir talep unsuru olarak düşünülen 
ücretler, baskı altına alınmak yerine yüksek 
tutuldu. Hatta oldukça ileri bir sosyal 
güvenlik sistemi kuruldu. Ancak, bunun 
karşısında, sanayi ve ticaret sermayesinin 
korumacı politikalarla oluşturulan nispi fiyat 
avantajlarından olduğu gibi yararlanmaları-
na izin verildi. Kamu otoritesi hiçbir zaman 
kârlar üzerinde etkili bir denetime gitmedi.

Petrol kriziyle gelen iki olumsuzluk

Petrol krizi, azgelişmiş ülkeler üzerinde iki 
olumsuz etki yaptı. Biri ham petrole ödenen 
bedelin yükselmesi, diğeri sanayileşmiş 
ülkelerin kendi açıklarını kapatma çabası 
içinde ihraç mallarının fiyatlarını yükseltme-
leriydi. Azgelişmiş ülkeler bu nedenlerden 
dolayı, hem petrol giderlerini karşılamak 
için hem de sanayileşmiş ülkelerden ithal 
etmek zorunda oldukları malların fiyat 
artışlarını karşılamak için borçlanmaya hız 
verdiler. 

Borçlanmanın kolay gerçekleştirilmesi ve 
sürdürülebilmesi amacıyla bu tür ülkelerde 
dış ticaret ve kambiyo rejimlerinde yeni 
ayarlamalara gidildi. Türkiye’de ise Dövize 
Çevrilebilir Mevduat Hesapları olan DÇM’ler 
örneğinde olduğu gibi, daha önce kullanıl-
mış olan yöntemler güncelleştirildi.

1994 - Tabaş-Conoco ortaklığı görüşmeleri.
Soldan sağa; Yılmaz Tecmen, Uğur Doğan, Kaya Baban, Erdal Aksoy, Gary Edwards,
Selahattin Beyazıt, David O. Kem, Faruk Yağız, Rafael Vermiel, Erol Aydın.

Biz neler yapıyoruz, devlet neler yapıyor
“Burada şu sual akla gelebilir: Hükûmet’in bugünkü petrol siyaseti ve 
müdahale şeklini bir gün aramak da mümkün olabilir. Zira ‘Devletin 
ürettiği mahsulleri Devlet satar’ diyenler iktidar olmak peşindeler. 
Bunun için yapmadıkları yok... Muvaffak olurlarsa. Belki eskisi kadar sert 
olmazlar ama elbet bize bugünü aratırlar.

“Akla gelen bir başka sual: Bizim için, petrol iş sahasını tercihe artık 
sebep var mıdır?.. Başlangıçta bu iş sahasında devlet hiç yoktu. Devlet 
gazcılık yapmıyordu. Prahova Romen Şirketiyle ortak olarak onun 
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu
(önde), Ankara Gölbaşı’ndaki elektrik dağıtım
tesislerinin temelini attı (Anadolu Ajansı - AA arşivi).

Köstence’deki terminalini, yine bir ara ortak olduğumuz Yeşua Behar’ın 
ufak gemisiyle Köstence’den akaryakıt taşıyarak Serviburnu’ndaki 
deposunu, Ortaköy’deki -evet, bugünkü güzel merkezimizin yerindeki- 
depomuzu ve dolum yerini, Üsküdar’daki yağ dahil dolum yerimizi 
kullanıyorduk. Kendi malımız olan benzin istasyonları ve yapamadığımız 
Trakya Rafinerisi için İstanbul varoşlarında iki küsur milyon metrekarelik 
-galiba, istimlak yoluyla alınan bu arsa sahiplerinin ahına uğrayarak 
kendi elimizle yok ettiğimiz- sahayı, Aliağa ve Yarımca’da bugün herkesin 
imrendiği terminallerimizin arsalarını, hatta Çekmece’de de terminal 
yapmak için alınan arsaları... Bütün bu yatırımları sağladık, lüzumlu 
sermaye tezyidlerini de yaptık... Fakat, ancak işin getirdiği kârlarla!..       
Ya şimdi?.. Alnındaki ota yetişmek için koşan bir at gibiyiz!”

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler 
1923 - 1995, s. 370

1970 6,7
1971 15,9
1972 18,0
1973 20,5
1974 29,9
1975 10,1
1976 15,6
1977 24,1
1978 52,6
1979 63,9
1980 107,2

1970 - 1980 FİYAT ARTIŞLARI 
(1968=100)

Yıl Yüzde Değişme
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1980’DEN 2000’LERE TÜRKİYE

Askeri yönetim 1983’te iktidarı 
devrediyor

12 Eylül 1980’deki askeri darbesinin
ardından kuvvet komutanlarının oluşturdu-
ğu Milli Güvenlik Konseyi, 1983 yılı Kasım 
ayına kadar yönetime el koydu. Başbakan 
Bülent Ulusu idaresinde bürokratlar, pro-
fesörler ve emekli subaylardan oluşan bir 
hükûmet kuruldu. Turgut Özal ekonomiden 
sorumlu başbakan yardımcılığına getirildi.

Bu süre içinde tüm ülkede sıkı yönetim uy-
gulandı. Siyasal parti ve sendika faaliyetle-
rine son verildi. Parti liderleri tutuklandılar. 
Darbeyi izleyen günlerde büyük tutuklama 
dalgalarıyla toplumsal muhalefetin çeşitli 
unsurları gözaltına alındı. Binlerce tutuklu, 
temel insan hakları ve hukuk ilkelerinin ihlal 
edildiği olağanüstü tutukluluk ve yargılama 
koşullarında çeşitli cezalara çarptırıldılar. 
Böylece önceki dönemin siyasallaşmış 
kesimleri ve örgütleri siyaset sahnesinden 
tasfiye edildi. YÖK’ün kuruluşuyla üniver-
siteler sıkı denetim altına alındı. Önceki 
dönemin en önemli miraslarından biri de 
1961 anayasasıydı. Bu mirasın da tasfiye-
sine yönelik olarak 1981’de yeni anayasa 
hazırlıkları başladı. 1982 yılında yeni anaya-
sa halk oylamasından büyük bir oy alarak 
kabul edildi. Darbenin lideri Kenan Evren 
Cumhurbaşkanlığı’na getirildi.

Darbe sonrası dönemin ilk seçimleri 1983’te 
yapıldı. Önceki dönemin siyasal partileri ve 
liderlerine siyaset yasağı getirildiği için siya-
sal yaşam yeni partiler ve liderlerle tanıştı. 
Seçimlere giren partiler aynı zamanda aske-
ri idarenin de onayından geçmiş partilerdi.

1996 - Tabaş-CONOCO Basın Toplantısı. Soldan sağa; Erol Aydın, Kaya Baban,
David O. Kem, Aydın Bolak, Osman Kerman.

“Hâlbuki dışa bağlı, dövizli işlerimiz de var: Gemiler yapıyoruz, dışarıya 
satıyoruz, borç da yoktur. Ama iki turizm işimiz, Alman Markı getiren 
iki tatil köyümüz var. Bunların borçlarının ödenmesini hızlandırmak ve 
yine dövize bağlı yeni işlere geçmek lâzımdır. Bu sebeple de petrol işimizi 
kısmen ya da tamamen likidite etmek akla gelmektedir.

“Hâlen Turcas’la referansımız iyi ve 60 milyon nüfuslu Türkiye’nin petrol 
pazarına girmek için dolaşanlar da var. Esso kapımızı çalmadı, fakat 
-şayet Kaddafi’nin müdahalesi yoksa- Tamoil var, Fransız Elf var. Belki 
başkası da var. Ham petrolünü TÜPRAŞ’ta gümrüksüz fiyatlı ürünlere 
çevirecek olup, ufak da olsa bir payımız olan yeni bir ortaklık kurulsun ve 
devredeceğimiz pay kısmının bedelini tahsil edip borçlardan kurtulalım 
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İstanbul - İzmit Otoyolu Hereke tüneli.

veya alıcı ortak arzu ederse bütün petrol işimizi de tasfiye edelim diye 
düşünürüm.”

Halka açılıp, sermayemizi güçlendirip kurumsallaşıyoruz
Turcas Petrolcülük A.Ş.’nin kuruluşundan sonra yaşanan ilk önemli 
gelişme şirketin 1992’de İMKB’de halka açılması oldu. Halka açılma hem 
şirketin sermaye yapısını güçlendirdi hem de aile işletmesi görünümüne 
sahip olan şirketin kurumsallaşması yolunda zorunluluklar getirdi. 
Kurumsallaşmanın en önemli adımı olarak Şirket’in profesyonel yönetimi 
güçlendirildi. Şirket yönetimi böylece uluslararası iş dünyasında ciddi 
deneyimlere sahip saygın bir profesyonel olan Osman Kerman’a teslim edildi.

Turgut Özal’ın kurduğu merkez sağ Anava-
tan Partisi, liberal ve antibürokratik siyaset 
üslubuyla önemli bir oy oranı kazanarak 
iktidara geldi. 1980 öncesi AP, MSP ve 
MHP geleneklerinin bir koalisyonu olan 
ANAP, 1984 yılı yerel seçimlerini de kazana-
rak uzun süre iktidarda kaldı. Demirel’in ve 
Erbakan’ın siyasal yasakları nedeniyle dışa-
rıdan yönlendirdikleri Doğru Yol Partisi ve 
Refah Partisi ile İsmet İnönü’nün oğlu Erdal 
İnönü’nün liderliğindeki Sosyal Demokrat 
Parti de siyasal yelpazedeki yerlerini aldılar. 
Ecevit geleneğini sahiplenen Demokratik Sol 
Parti ve Türkeş’in milliyetçi sağ geleneğini 
temsil eden Milliyetçi Çalışma Partisi’nin 
kurulmasıyla sonraki yıllarda Türkiye siya-
setini etkileyecek ana aktörler tamamlanmış 
oldu. Yeni siyasi partilerin kuruluşu tedrici 
bir liberalleşmeyi de getirdi. 1987’deki halk 
oylamasıyla yeni kurulan partileri dışarıdan 
yöneten liderlerin siyasal yasakları kalktı. 
Böylece darbe öncesi dönemin siyasal lider-
leri siyasal yaşama yeniden katıldılar.
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Özal’la küreselleşmeye
adım atan Türkiye

1980’lerin siyasal yaşamına damgasını vu-
ran en önemli liderin Turgut Özal olduğunu 
söyleyebiliriz. Özal, ekonomi politikalarını 
serbest piyasayla uyumlu yeni küresel de-
ğerlerle harmanlarken, liberal, muhafazakâr 
ve milliyetçi değerlerin bir bileşimini de 
siyaset sahnesine taşıdı.

Özal, Türkiye ekonomisini ve siyasetini, 
1980’lerin İngiltere’de başbakan Margaret 
Teacher’in, ABD’de ise Ronald Reagan’nın 
temsil ettiği antikeynezyan, muhafazakâr ve 
küreselleşmeci yeni sağ rotaya soktu. Bu 
yeni politika ekonomiye önemli bir dina-
mizm getirdi. Özal’ın ekonomi politikaları ve 
siyaset ilkeleri “Orta direk” olarak adlan-
dırdığı kesimlerin hem refah özlemlerini 
hem de muhafazakâr değerlerini temsil etti. 
Dönemin sloganlarından “köşe dönmecilik” 
tam da bu özlemlerin bir karşılığı oldu. Kü-
resel ekonomiye eklemlenme, aynı zamanda 
Türkiye halkının tüketim alışkanlıklarını, 
toplumsal değerlerini ve hayattan beklenti-
lerini de yeniden şekillendirdi. 

Özal’ın Türkiye siyaseti üzerindeki etkisi, 
1993’te ani ölümüne kadar sürdü. Özal-
lı yıllar Sovyetler Birliği’nin, reform ve 
yeniden yapılanma çabaları ve çözülme 
sürecine denk düştü. 1945 yılından itibaren 
dünya düzenini şekillendiren soğuk savaş 
ve iki kutuplu dünya 1980’lerin sonlarında 
yerini yeni bir dünya düzenine bırakıyordu. 
Bu yıllarda Özal, önce başbakan sonra 
cumhurbaşkanı olarak değişimin yarattığı 
bölgesel durumları siyasi, ekonomik ve 
kültürel fırsatlara dönüştürmeyi denedi. 

Eğitim ve iş hayatına giriş
İlkokul ve ortaokulu Şişli Terakki’de bitirdikten sonra Koç Lisesi’ne devam 
ettim. Ardından 1994 - 1998 yılları arasında Baltimore’da (ABD) Johns Hopkins 
Üniversitesi’nde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği okudum. Belki babamın 
da elektrik-elektronik mühendisi olmasının etkisiyle elektrik-mekaniğe 
çok meraklıydım ve çocukluğumdan itibaren elektrik mühendisi olmak 
istemiştim.

Amerika’ya gitmek benim açımdan çok önemliydi. Uluslararası kültür 
ve tecrübe sahibi olmak, özellikle Amerikalıların düşünce sistemini 
anlamak açısından da çok faydalı oldu. İyi bir akademik eğitimin yanı 
sıra, sosyalleşme açısından da yararlarını gördüm. Gençlerin 18 yaşından 
sonra kendi ayakları üzerinde durma felsefesiyle büyütüldükleri 
bu ülkedeki kültürel yapının bizden, çevremizdeki ülkelerden hatta 
Avrupa’dan bile farklı olduğunu onlarla beraber yaşayarak gördüm. 

Okulum yaklaşık beş bin kişilikti ve sınıfımda tek Türk olduğum için 
hep yabancılarla arkadaşlık ediyordum. Amerikalıların en küçük 
meblağların dahi hesabını tutup tasarruf yapmaları, belirli bir disiplin 
içerisinde çalışıyor olmaları, çoğunun aldıkları borç ile üniversite 
eğitimini sağlıyor olması, bu borcu geri ödeyebilmek için devamlı 
çalışmaları, üniversiteden sonra işe kabul edilmeyle ilgili uğraşları beni 
etkiledi. Ben de yazları Türkiye’ye geldiğimde hemen staj yapma ihtiyacı 
duydum çünkü artık oradaki kültürü içselleştirmiştim. İlk yılın sonunda 
İstanbul’da Alfa Menkul Değerler’de, araştırma bölümünde analist olarak 
staj yaptım. İkinci yılın sonunda, aile şirketinde çalıştım. Üçüncü yılın 
sonunda da finansa olan merakımdan dolayı bu sefer Amerika’da kalarak 

Batu Aksoy

Turcas Petrol A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

SÖYLEŞİ
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Başbakan Turgut Özal GAP’ın en önemli
ayaklarından Atatürk Barajı önünde objektife
poz vermiş.

Özal, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 
Orta Asya’da beliren yeni Türki devletlerle 
ilişkilerini yoğunlaştırmaya çalıştı. 1990 
yılında Irak’ın Kuveyt’i işgali ve 1991 yılında 
patlak veren Körfez Savaşı Türkiye’nin ABD 
ve Batılı devletler gözünde bölgesel önemini 
yeniden artırdı.

1990’larda Türkiye, 1980’lerde PKK’nın 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
başlattığı silahlı Kürt isyanının tırmanma-
sıyla beraber on binlerce yurttaşın yaşamını 
yitirdiği, toplumsal barışın bozulduğu, 
hukuk ihlallerinin yaygınlaştığı, askeri 
vesayetin arttığı, siyasal alanda istikrarsız, 
ekonomik alanda ise krizlerle sarsılan zorlu 
bir on yıla girdi. 

Merrill Lynch firmasında çalıştım. Üniversiteden mezun olduktan sonra, 
en fazla bir sene Amerika’da çalışarak tecrübe kazanmayı, ardı sıra 
hemen Türkiye’ye dönerek aile işlerine katkı sağlamayı düşünmüştüm.  
Fakat o zaman 8 ay süren kısa dönem askerlik süreci beni bekliyor ve 
uzun vadeli planlar yapmamı engelliyordu. Mayıs 1998’deki üniversite 
mezuniyetimden sonra 1 yıl Amerika’da Annapolis şehrinde Geophone 
adlı, yeni kurulmuş bir telekomünikasyon şirketinde sistem mühendisi 
ve iş geliştirme analisti olarak çalıştım. Temmuz 1999’da Türkiye’ye 
dönüp aile şirketlerinden Enak’ta çalışmaya başladım. Nisan-Kasım 
2000 döneminde de askerliğimi yaptım. Böylece uzun vadeli planlar 
için önümde engel kalmamıştı. Artık, Türkiye’de enerji sektöründe, 
o dönemlerde başlayan serbest pazar çalışmaları ve ilk zamanlardan 
itibaren bunun bir parçası olarak grup şirketlerimizi enerjide aktif hale 
getirme isteğime paralel olarak projeleri ele alabilirdim.

Erdal Aksoy ve Ortakları
1996’da babam Erdal Aksoy ve ortaklarının yönetimindeki Tabaş, 
Turcas’ı satın almıştı. 1999 yılında da Tabaş ile Turcas birleşerek ortaya 
güçlü ve değerli bir şirket çıkmıştı. O zaman Amerika’nın en büyük 
petrol şirketlerinden Conoco Turcas’ta ortağımızdı. Şirkette çok ortaklı 
bir yapı vardı. Sermaye yapısı özetle; Conoco, yerel ortaklar olan biz 
ve halka açık kısımdan oluşuyordu. Yerel ortaklar içerisinde üç ana 
hissedar bulunuyordu: Babam Erdal Aksoy, Rahmetli Kaya Baban ve 
Yılmaz Tecmen. En büyük yerli ortak olmakla beraber bizim aile olarak 
sahip olduğumuz hisselerin oranı yaklaşık %15’ti. Turcas, Türk Petrol 
markasıyla, 1931’den beri ana işi olan akaryakıt dağıtımına odaklanmış 
bir firmaydı. Piyasada diğer yerli ve yabancı ortaklı dağıtım şirketleriyle 
rekabet edip sürekli büyümeye çalışıyorduk. 

Tabaş’ın Turcas’ı satın alması ve sonra bu iki şirketin birleşmesi Turcas’ın 
borçluluğunu artırmıştı. Dolayısıyla çok çalışıp kredileri geri ödemeye 
ve şirketi yeniden büyüyebilir hale getirmeye odaklanıldı. Tabaş-Turcas 
birleşmesini takip eden yıl ekonomik kriz kendini gösterdi: 2001’de 
Türkiye’de yaşanan finans ve bankacılık krizi devalüasyona yol açtı ve TL 
bazında borçlarımız ikiye katlandı. O dönemde, Turcas’ta çok iyi bir kriz 
yönetimi yapıldığına inanıyorum. Benim için de inanılmaz bir tecrübe 
olmuştu; nitekim şirketin 120 milyon dolar olan borcu 2 sene içinde 60 
milyon dolara indirildi ki bu tarihi bir başarı olarak nitelendirilebilir.
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Özal’ın ardından yeni partiler,
yeni liderler

1990’larda merkez sağ ve sol yelpazede 
yeni siyasal liderler ve yeni partiler ortaya 
çıktı. ANAP’ta Mesut Yılmaz, Doğru Yol 
Partisi’nde ise Tansu Çiller parti liderlikle-
rine getirildi. SHP’de, yıldızı yeni parlayan 
genç siyasetçilerden Murat Karayalçın 
parti başkanı oldu. SHP’den ayrılan Deniz 
Baykal’ın 1992’de darbe sonrası kapatılan 
CHP’yi tekrar kurup başına geçmesiyle 
merkez sol yelpazede parti sayısı arttı. 1995 
yılında SHP, CHP çatısı altına girerek mer-
kez solda bir miktar toparlanma sağlandı. 
1996 yılında değişik politik ve ideolojik 
geçmişlere sahip demokrat ve sosyalist 
grupların birleşmesiyle kurulan Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi solun toparlanması için 
bir platform işlevi gördü.

Bunun yanı sıra aşırı sağda yer alan 
MÇP’den 1993 yılında Muhsin Yazıcıoğlu 
liderliğinde Büyük Birlik Partisi, Alparslan 
Türkeş liderliğinde ise Milliyetçi Hareket 
Parti’si çıktı. Kürt hareketini temsilen 
1990’lar süresince ardı ardına bir dizi parti 
kuruldu ve kapatıldı. Refah Partisi içinde 
etkin olan genç kadrolar ise 2000’li yılların 
başında Erbakan’ın Milli Görüş geleneğin-
den koptuklarını ilan ederek muhafazakâr 
demokrat olarak adlandırdıkları Adalet ve 
Kalkınma Partisi’ni Kurdular. 1994 - 1998 
yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan 
yeni partinin genel başkanı oldu.
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Bu dönemde henüz Turcas’ta profesyonel olarak çalışmıyordum. Ailemize 
ait Enak adında bir iş geliştirme şirketimiz vardı; ablamla beraber orada 
yeni enerji projeleri geliştiriyorduk. Bunun temel sebebi; zaten çok ortaklı 
Turcas’ın akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ sektörüne odaklanması, 
ayrıca enerji şirketi olmak gibi bir vizyonunun o dönemde olmamasıydı. 
Bu hedef, yabancı ortağımız Conoco’nun da Türkiye stratejisinde mevcut 
değildi. Global bir petrol şirketi olan Conoco’nun, Türkiye’de bizimle 
ortak olmasının ana sebebi; o zamanlarda Azerbaycan’da petrol arıyor 
olması ve bulduğu takdirde, Türkiye’ye getirerek rafinaj ile birlikte 
akaryakıt sektöründeki faaliyetlerini bütünleştirip entegre bir sisteme 
sahip olma düşüncesiydi. Ancak Conoco’nun Azerbaycan’da hedefleri 
gerçekleşmedi. 2002 yılı civarında başka büyük bir Amerikan firması olan 
Phillips ile birleşip ConocoPhillips adını aldı ve bir anda Amerika’nın en 
büyük üçüncü, dünyanın ise en büyük altıncı petrol firması oldu. Ancak 
bu birleşmenin sonucunda, ana faaliyet alanlarına odaklanma ve diğer 
işlerden çıkma kararı aldılar. Azerbaycan’da da umduklarını bulamayınca, 
2003 yıllarında Conoco Turcas’taki hisselerini satmak istediğini bize 
iletti. Turcas’ta işler iyi gidiyordu; kâr ediyor ve kredilerimizi sağlıklı bir 
şekilde ödüyorduk. İstasyon ağımızı optimize etmek ve kârlılığı artırmak 
için bayilerin sayısını azaltmıştık. Ciddi miktarda kredi geri ödemesi 
yaparken, pazar payımızda daralmalar meydana geliyordu. Rakiplerimiz 
arasında markaları bizden çok daha güçlü Shell ve BP gibi şirketler vardı.

Türk Petrol her ne kadar çok köklü bir yerel markaysa da, küresel 
markalarla rekabeti zordu. Belki sektördeki en çok tercih edilen yerli 
markaydı. Fakat istasyon başına satışlarda Shell ve BP’nin oranlarını 
yakalamamız zordu. Türkiye’de tüketici markaya büyük önem verir. 
Conoco’nun bize finansal açıdan katkıları çoktu ama markamıza kattığı 
bir değer yoktu.  

Conoco’nun Türkiye’den çıkma kararı bizi yeni stratejiler belirlemeye 
yöneltmişti. Ortağımızın hisselerini satın almaya karar verdik. Böyle 
bir satın alma bizim için önemli bir yükümlülük idi. Yani yeniden 
borçlanma manasına geliyordu. Öte yandan Turcas artık bizim en önemli 
varlığımızdı. Her ne kadar Conrad İstanbul Oteli’nin sahipliği gibi 
birtakım başka önemli işlerimiz olsa da kendi profesyonel zamanımızın 
%90’dan fazlasını Turcas’a harcıyor, Turcas’ı büyütmeye çalışıyorduk. 
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1990’ların koalisyonları
ve istikrarsızlık

1990’larda Türkiye’nin siyasal ve iktisadi 
krizleri istikrarsız koalisyon hükûmetleri 
tarafından yönetildi. 1980’lerde Özal ikti-
darlarıyla başlayan toplumsal ve ekonomik 
dönüşüm bu yıllarda hızlanarak devam etti. 
Tarımın çözülüşü ve Güneydoğu Anadolu’da 
süren düşük yoğunluklu savaşın yol açtığı 
göç dalgalarıyla birlikte Türkiye’de ilk defa 
kent nüfusu kır nüfusunu aştı.

Korumacı iktisat politikalarından dünya 
piyasalarına eklemlenen serbest ekonomiye 
geçiş Türkiye’de tüketim alışkanlıklarını da 
değiştirdi. Kentli orta ve üst sınıflar tüketim 
toplumunun değerlerini ve beklentilerini 
temsil ettiler. Ancak enflasyonist büyüme 
politikaları kentlerde yüksek fiyat artışlarına 
yol açtı. Orta alt kesimlerin reel gelirleri 
yüksek enflasyon karşısında hızla eridi.

Gelir dağılımdaki adaletsizlik sınıflar 
arasındaki uçurumu artırdı. Bu yıllarda hem 
büyük kentlerde hem de taşrada küreselleş-
menin sağladığı avantajlardan yararlanan 
yeni zenginleşmiş orta ve üst sınıflar ortaya 
çıktı. Kentlerde medya, finans, bankacılık, 
turizm ve inşaat sektörlerindeki canlanmay-
la beraber yeni meslek ve sermaye grupları 
ortaya çıktı. Bu gruplar kendi değerleri ve 
tüketim alışkanlıkları ile beraber yeni hayat 
tarzlarının temsilcisi oldular. Taşrada ise 
küresel pazarlarla eklemlenen yerli ser-
maye kesimleri hızla güçlendi. Taşranın 
muhafazakâr kültürel ve dinsel değerleri ile 
serbest piyasa değerlerini harmanlayan yeni 
orta ve üst sınıflar ortaya çıktı. Sonuç olarak 
hem büyük kentlerde hem de yıldızı yeni 
parlayan taşra kentlerinde zenginleşen yeni 
katmanlar orta ve üst sınıflara dahil oldular. 

En büyük hissedar olarak Conoco’nun şirketteki payı %28 civarındaydı.  
Hisselerine ilişkin kendileriyle görüşmelerimizi sürdürürken dışarıdan 
bazı şirketlerin hem Turcas’ta imtiyazlı hisse sahibi olan ortaklarımızla 
hem de Conoco ile görüşerek teklifte bulunduğunu ve şirkette kontrolü 
ele geçirmeyi hedeflediğini öğrendik. Bu bir tür “hostile take-over” 
yani düşmanca bir devralma girişimiydi. Açıkçası şaşırmıştık. Küçük 
ortaklarımızın kafası da bu tekliflerle karışmıştı. Bir anda çok büyük 
rakamlar konuşulmaya başlanmıştı. Ya bu ortakların hisselerini 
satmalarına aldırmayacak, böylece şirkette kontrolü kaybetmeyi göze 
alacaktık ya da küçük ortaklarımıza biz de aynı teklifi verip kontrole 
sahip olacaktık. Bizim için zor bir dönüm noktasıydı. 

Sonuç olarak bu maliyeti göze aldık. İmtiyazlı hisse sahibi küçük ortaklar, 
hisselerini bize satmayı tercih ettiler. Büyük maliyetine rağmen imtiyazlı 
hisselerin dışında şirketin sermayesindeki payımızı %23’e çıkarmayı 
başardık. Bu kadar külfetin altına girmişken Conoco’nun da hisselerini 
almalıydık. Bunu da başarınca şirketteki payımız %51,5 civarına yükseldi 
ve çoğunluk bize geçti. Bu hisseleri alırken babama bir holding kurmayı, 
hem aile olarak sahip olduğumuz Turcas hisselerini hem de Conoco’dan 
alacaklarımızı buraya aktarmayı önerdim; o da bunu kabul etti. Mevcut 
şirketlerimizden birisinin unvanını Aksoy Holding A.Ş. olarak değiştirdik 
ve tüm borçlanma ve satın alma işlemlerini kurduğumuz bu kurumsal 
yapı üzerinden gerçekleştirdik.

1997 - Bayi toplantısı. Soldan sağa; Erol Aydın, Cabbar Yılmaz, Kaya Baban.
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Kırdan kente göç ise kentlerin çeperine 
yerleşen, 1980’ler öncesinin gecekondu 
nüfusunun umutları ve refah beklentilerini 
taşımayan, daha yoksul ve umutsuz toplum-
sal katmanlar yarattı. 

ANAP’ın 1980’lerdeki uzun iktidar dönemi 
1991 seçimleriyle iktidara gelen DYP - SHP 
koalisyonu ile son buldu. 1993 yılında 
Özal’ın ölümünden sonra Süleyman Demirel 
cumhurbaşkanı seçildi. Koalisyonun DYP 
kanadını partinin yeni genel başkanı Tansu 
Çiller, SHP kanadını ise İnönü’nün yerine 
gelen Murat Karayalçın temsil etti. Ancak 
koalisyon hükûmeti 1990’ların başında 
patlak veren ekonomik kriz ve Güneydoğu 
Anadolu’da tırmanan çatışma ortamını idare 
etmekten uzaktı. Cumhurbaşkanı Demirel’in 
Kürt meselesini bir realite olarak tanıması 
ve hükûmetin zaman zaman liberal söylem-
ler benimsemesine rağmen güvenlik eksenli 
askeri çözümler izlendi.

Ablamla birlikte iş hayatımızda çok genç yaşta yaşadığımız emsalsiz 
bir tecrübeyle bu satın alma işleminin önemli birer parçası olduk. Bir 
yandan da elektrik ve doğalgaz sektörlerinde çalışmalarımız sürüyordu. 
Bahsettiğim gibi, 2000 yılında elektrik toptan satışı ve ithalatı yapmak 
üzere Enak Enerji adlı yeni bir şirket kurmuştuk. Henüz Türkiye’de 
böyle bir kavram gelişmemişti. 4628 No.lu Elektrik Piyasası Kanunu bile 
çıkmamıştı. Biz yurt dışındaki örnekleri ve Avrupa enerji piyasalarındaki 
liberalleşmeyi inceliyor, Türkiye’de elektrik ticaretine başlamanın yollarını 
arıyorduk. Enak Enerji’nin adını daha sonra Türk Enerji olarak değiştirdik 
(bugünkü unvanı Turcas Elektrik Toptan Satış). 2003 yılında, EPDK’dan 
elektrik toptan satış lisansı alan ilk şirket olduk. Bizden hemen sonra 
iki firma daha kuruldu. Bugün, Türkiye’de 100’den fazla lisanslı elektrik 
toptan satış şirketi var. İşi Turcas’tan bağımsız bir şekilde geliştirmek için 
kendi ekibimi kurdum. Ayrı bir ofise taşındım. Enerji santrallerinin fazla 
elektriğini satın alıp son tüketicilere, sanayi müşterilerine, ticarethanelere, 
otellere, değişik tüketici gruplarına satmaya başladık ve önemli bir hacim 
oluşturduk. 4628 No.lu Elektrik Piyasası Kanunu’nun ardından 4646 
No.lu Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun da çıkmasıyla Aksoy Gaz Toptan 
Satış A.Ş. adında bir doğalgaz toptan satış şirketi de kurduk. Amacımız 
BOTAŞ’ın kontrat devri ihalelerinden pay alabilmekti. Bu konuda Shell 
ile bir çalışma yaptık ve onlardan sınırda satın aldığımız doğalgaza binaen 
EPDK’dan toptan satış lisansı aldık ve serbest piyasada gaz satışlarına ilk 
başlayan firmalardan biri olduk.  

Shell & Turcas Ortaklığı
Conoco hisselerinin tarafımızca satın alınmasına karar verildikten 
sonra Turcas yönetimi şirketin geleceğini tasarlamaya, yoğunlaşan 
rekabet ortamında öncü oyunculardan biri olmak amacıyla yeni strateji  
oluşturmaya çalışıyordu. Rakiplerden birleşme ve satın almak gibi değişik 
teklifler de geliyordu. Gelen tekliflerin arasında Turcas’ın istikbali için en 
doğru seçimin Shell ile birleşmek olduğu kanaati öne çıktı. Bu kanaat ve 
kararda babamın vizyoner kişiliğinin önemli rolü vardır.  

Shell & Turcas birleşmesinin gerekliliğinin arkasında artan rekabet 
koşulları, teknoloji, AR-GE zorunluluğu, küresel şirket ve küresel marka 
olmanın önemi yatıyordu. “Küçük olsun benim olsun” felsefesi yerine 
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İstanbul-Ankara arasında uzanan Anadolu Otoyolu
üzerindeki onlarca viyadükten biri.
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1995 seçimlerini takiben 1996’da kuru-
lan ANAP - DYP koalisyonu uzun ömürlü 
olamadı. Koalisyonun yerini Refah partisi 
ile DYP koalisyonu aldı. Ancak ordu, Refah 
Partisi’nin İslami referansları siyasetin diline 
taşımasından duyduğu rahatsızlığı Milli 
Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997 yılın-
daki toplantısına taşıdı. MGK’nın hükûmete 
dayattığı önlemler paketi kamuoyunda 28 
Şubat post modern darbesi olarak adlandı-
rıldı Önlemler paketinin eğitim alanına getir-
diği yeni düzenlemeler kamuoyunda laiklik 
eksenli tartışmaların hararetini yükseltti. 
Bu tartışmalar 2000’li yıllara da damgasını 
vurdu. Baskı altındaki Refah - Yol hükûmeti 
Erbakan’ın istifasıyla Haziranda son buldu. 
Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesi kara-
rıyla kapatılmasının ardından yerini Fazilet 
Partisi aldı. 

1999’da yaşanan seçimler; üç partili 
koalisyon ve istikrarsızlık

1999 seçimleri, 1980’lerden itibaren 
yapılanan siyasal yaşamın yeni bir depremle 
sarsılmasına yol açtı. Seçimlerde merkez 
sağ ve sol partiler büyük kan kaybetti. DSP, 
MHP ve ANAP’ın kurduğu koalisyon hükû-
meti siyasal istikrarsızlık, Kürt meselesi, 
ekonomik kriz ve dış borç yüküyle karşı 
karşıya kaldı. Kocaeli, Sakarya, Yalova ve 
İstanbul’un bazı bölgeleri 1999 depremi 
ile yerle bir oldu. 1999 Depremi büyük 
can kaybına, insani acılara ve ekonomik 
yıkıma yol açtı. Aynı yıl PKK lideri Abdullah 
Öcalan’ın yakalanması hükûmete kamuoyu 
nezdinde büyük puan kazandırdı. 2000 yılın-
da Ahmet Necdet Sezer yeni cumhurbaşkanı 
olarak seçildi.

“Büyük ölçekli, rekabetçi, verimli ve sürdürülebilir olanın bir parçası 
olma” düşüncesine sahiptik. Bu, Türk Petrol markasıyla ilgili duygusal 
bir karar verme zorunluluğunu da yanında getirdi. Çünkü bu birleşme 
neredeyse seksen yıllık bir markayı rafa kaldırmak, istasyonlarımızı 
da Shell’e dönüştürmek manasına geliyordu. Bunun sebebi Shell 
istasyonlarındaki istasyon başına satış miktarının bizim istasyonlarımıza 
göre 1,5 - 2,0 kat fazla olmasıydı. Zaten, birleşmenin arkasında yatan temel 
dürtü buydu. 2005 sonu itibarıyla hem Turcas’ın hem de Shell’in Türkiye’de 
650 civarında akaryakıt istasyonları bulunuyordu. Birleşme sonunda 
1300’e varacak toplam istasyon ağı ve Türk Petrol istasyonlarının Shell’e 
dönüştürülmesiyle önemli bir satış artışı yakalamayı, dolayısıyla 1+1=2 
değil 1+2=5 civarında bir kazanım elde etme hedeflenmişti. Birleşme 
öncesi, 2005 yılında Turcas tek başına 60 milyon dolar EBITDA (Vergi, 
Amortisman, Faiz Öncesi Kâr - VAFÖK), Shell Türkiye ise yaklaşık 120 
Milyon Dolar EBITDA yapmışken birleşmeyi takip eden 11 ay içinde 
tüm Türk Petrol istasyonlarının Shell’e dönüştürülmesiyle Shell & Turcas 
2007 sonunda 407 milyon dolar civarında bir EBITDA gerçekleştirdi. 
Ortak girişimin kazancının bize düşen %30 payı bile, tek başımıza 
gerçekleştirdiğimiz en son EBITDA rakamının iki katından fazla ediyordu; 
yani muazzam bir büyümeyi çok kısa süre içinde gerçekleştirebilmiştik. 
Bu da Shell ile birleşme kararımızın doğruluğunun en somut göstergesi 
niteliğindeydi.   

Shell & Turcas birleşmesinin ayrı bir ortak girişim şirketi kurulmak 
marifetiyle yapılmasından dolayı 2006 sonu itibarıyla Turcas sıfır 
borçlu, nakit fazlası olan ve her sene elde edilen temettüler vasıtasıyla 
bilançosunu kuvvetlendiren ve tüm hissedarlarına da önemli miktarlarda 
temettü ödeyebilen bir şirket haline geldi. 

1995’te Tabaş’ın %25’inin Conoco’ya satılması, 1996’da Tabaş olarak 
Turcas’ın satın alınması, 1999’da Tabaş ile Turcas’ın birleştirilmesi, 
2005’te Turcas’taki Conoco hisseleriyle birlikte küçük ortakların 
hisselerinin Aksoy Holding tarafından satın alınması, 2006’da 
Turcas’ın Shell ile birleşerek Shell & Turcas’ın kurulması faaliyetlerini 
sıraladığımızda yaklaşık 10 senelik süreçte önemli miktarda birleşme 
ve satın alma tecrübesi kazanmış olduğumuz görülüyor. Tüm bunlar 
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Ancak Sezer’le başbakan Ecevit arasında 
2001 yılında patlak veren siyasal kriz ekono-
mik krize dönüştü. Kriz; finans ve bankacılık 
sektörlerinden hızla diğer alanlara kaydı. 
Binlerce insan işsiz kaldı. 

Ülke içindeki krizlere uluslararası arenadaki 
krizler eşlik etti. 11 Eylül 2001’de New 
York’ta İkiz Kuleler’e ve Pentagon’a yapılan 
saldırılar güvenlik eksenli dış politika yak-
laşımlarını öne çıkardı. 11 Eylül’ü ABD’nin 
Ortadoğu ve Asya’da artan askeri varlığı ve 
Irak’a müdahalesi izledi. ABD’nin bölge-
de artan varlığı Türkiye’nin bu bölgelere 
yönelik dış politikasını da şekillendiren ana 
etmenlerden biri oldu. 

1990’lardan 2000’lere devrolan Türkiye dış 
politikasında etkili olan bir diğer mesele 
de Avrupa Birliği üyelik müzakereleriydi. 1 
Ocak 1996’dan itibaren geçerli olmak üzere 
AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması 
AB yolunda atılan önemli bir adım olarak 
kamuoyuna sunuldu. Bir diğer önemli adım 
da 1999’da AB komisyonunun “Kopenhag 
Kriterleri” adıyla önerdiği reform paketinin 
kabul edilmesiydi. AB üyelik müzakereleri 
1990’larda çeşitli defalar revize edilen 1982 
Anayasası’nın kapsamlı bir revizyondan 
geçmesini gerektiriyordu. Bu revizyon süre-
ci 1999’da kurulan üçlü koalisyon ortakla-
rının anlaşamamasından dolayı hükûmeti 
istikrarsızlaştırdı.

2002 seçimleriyle gelen
yeni siyasal dönem

2002 seçimleriyle beraber Türkiye yeni bir 
siyasal döneme girdi. Seçimlerden hemen 
önce kurulmuş Adalet ve Kalkınma Partisi 
seçimi kazandı.
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gerçekleşirken önemli ekonomik krizlerle de baş etmek durumunda 
kaldık. Türkiye’nin ekonomik durumundaki iyileşmelerin şirketimizin 
başarı öyküsündeki mutlak payını göz ardı edemeyiz. Benim ve ablamın 
Turcas’la organik bağı 2005 yılında Conoco hisselerini Aksoy Holding 
olarak satın almamızın ardından elde ettiğimiz, 2 kişilik Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak atanma hakkı sonucu oluştu. Ablamla beraber İcracı Yönetim 
Kurulu Üyesi sıfatıyla Turcas’ta çalışmaya başladık. 2006 yılında Shell’le 
birleşmeyi gerçekleştirirken Turcas’ı farklı bir yapıya büründürmemiz ve 
yeni bir vizyon çizmemiz gerektiğini konuşuyorduk. Ne de olsa birleşme 
sonrası artık günlük operasyonu Shell yapacak, biz ise ortak girişim 
şirketinde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Turcas’ı temsil edecektik. 
Dolayısıyla Turcas’ı yeni projelerle büyütmek için vaktimiz olacaktı.  
Bu şekilde yeni ortaklıklar kurmaya, bu ortaklıklar vasıtasıyla yeni 
büyük projeler gerçekleştirmeye ve Turcas’ı entegre bir enerji şirketine 
dönüştürmeye karar verdik. 
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CHP hariç, 1980’ler ve 1990’larda kurulan 
diğer partilerin hiçbiri seçim barajını aşama-
dı. 1980 darbesi sonrasında kurulan parti-
lerin hemen tamamı meclis dışında kalmış 
oldu. Bir önceki seçimlerde barajı aşamayan 
CHP ise bu seçimlerde barajı aşarak meclise 
girdi. AKP ve CHP böylece iktidar ve ana 
muhalefet partisi olarak Türkiye’nin siyasal 
yaşamını şekillendirecek iki ana aktör oldu. 

AKP, Erdoğan liderliğinde 2002, 2007, 
2011 yılı genel seçimlerini ardı ardına 
kazanarak üç defa tek başına iktidara 
gelmeyi başardı. 2007 yılı seçimlerinden 
sonra ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı Krizi 
büyük siyasal gerilimlere yol açtı. Gerilim, 
AKP’nin önemli isimlerinden Abdullah 
Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi ile 
aşıldı. 2000’li yıllarda, 1990’ların koalisyon 
hükûmetleri geride kalmakla beraber önceki 
dönemin temel siyasal sorunları devam etti. 
Bu yıllarda Kürt meselesi ve laiklik eksenli 
tartışmalar siyasal gündemi önemli ölçüde 
belirlemeye devam etti.

Shell birleşmesi Turcas Petrol’e ve Aksoy Holding’e farklı bir konum 
kazandırdı. Artık büyük enerji arenasında biz de mevcudiyetimizi 
hissettirmeye karar verdik. 2005-2006 döneminde, hükûmetin elektrik 
dağıtım şirketlerini özelleştirme kararıyla beraber Avrupa’nın önde gelen 
enerji şirketlerinden Iberdrola ile bir ortak girişim sözleşmesi imzaladık 
ve bu ihalelere ortak girmeye karar verdik. Başarılı olursak Turcas’ın 
altında Shell & Turcas haricinde yeni bir iş alanı daha yaratmış olacaktık.  
Ancak hükûmet, ihalelerin başlamasına kısa bir süre kala bu fikrinden 
vazgeçti ve dağıtımın özelleştirilmesini ileri yıllara bıraktı.  

SOCAR & Turcas Ortaklığı
1990’ların başından itibaren babamın Azerbaycan’da geliştirdiği ilişkiler, 
yapılan işler ve bunların sonucunda oluşturduğumuz güvenilirlik, 
kurumsal kimliğimizin ve organizasyon yapımızın yenilenmesinin 

1997 - Avrupa
Klasik Otomobil 
Rallisi’ne Turcas
Türk Petrol markası 
ile ana sponsor
olmuştur.

Anadolu Otoyolu.
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2000’li yılların siyasal yaşamının ayırt edici 
özelliklerinden en önemlisi ise iktidar partisi 
ile bürokratik ve askeri kurumlar arasında 
süre giden şiddetli iktidar mücadelesi oldu.
Bu mücadele büyük ölçüde hukuk alanına 
yansıdı. Süre giden siyasal sorunları aşmak 
üzere kapsamlı anayasa değişikliklerine 
gidilse de söz konusu değişiklikler farklı 
toplum kesimlerinin taleplerini karşılamakta 
yetersiz bulundu. Kamuoyunda uzun tartış-
malardan sonra darbe anayasası yerine yeni 
bir anayasanın yapılmasına dair toplumsal 
bir mutabakata varıldı. Ancak yeni anaya-
sanın niteliği, içeriği ve hangi süreçlerle 
oluşturulacağı konularında tartışmalar 
devam etti.

1980’lerde başlayan derin siyasal, sosyal ve 
iktisadi dönüşümlere 2000’li yıllarda devle-
tin hukuki ve bürokratik alanlarda yeniden 
yapılanması eşlik etti. 2001 krizi sonrasında 
devreye sokulan ekonomik program AKP 
iktidarının ilk yıllarında belirli bir istikrar ve 
büyüme getirdi. Ancak dünya ekonomisinde 
yaşanan krizler ve dalgalanmalar Türkiye’yi 
etkilemeye devam etti. Küreselleşen dünya, 
Türkiye’yi uluslararası ekonomik ve siyasal 
süreçlere karşı daha duyarlı hale getirdi. 
2000’li yıllarda Türkiye dış politikada daha 
etkin bir rol oynamaya çalıştı. Türkiye AB 
üyelik müzakerelerini sürdürmekle beraber, 
Ortadoğu ve Kafkas coğrafyalarında siyasal 
etkinliği artırmaya yönelik politikalar izledi.

SÖYLEŞİ BATU AKSOY

ardından, bizi Azerbaycan devlet petrol ve gaz şirketi SOCAR ile 
ortaklık kurmaya yöneltti. Amacımız, kuracağımız ortak girişim şirketi 
vasıtasıyla, downstream yatırımları upstream yatırımlarına göre hayli az 
olan SOCAR’ın yüksek miktarda Türkiye ve dünya pazarlarına ulaşan 
ham petrolünü işleyecek bir rafineri ve petrokimya tesisi kurarak, 
böylece hem onlara dikey entegre bir yapı altında petrollerinden ilave 
değerler kazanmalarına imkân tanımak hem de rafinerideki iştirakimiz 
vasıtasıyla bizim de ana iş kolumuz olan akaryakıt dağıtımına, sinerjiler 
yaratmak ve Turcas’ı entegre bir yapıya kavuşturmaktı.  

Bunları gerçekleştirmek amacıyla SOCAR & Turcas Enerji A.Ş. adlı 
ortak girişim şirketini 2006 yılının Aralık ayında kurduk. Ceyhan’da bir 
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Yine bir geri dönüş yapıp 24 Ocak 
kararlarının öncesine gidelim

20. yüzyılın ikinci büyük ekonomik krizi olan 
1970’lerin petrol krizleri dünya konjonk-
türünde ciddi bir daralmayı beraberinde 
getirdi. Petrol krizlerinin Türkiye ekonomisi
üzerindeki olumsuz etkileri özellikle 
Almanya’dan gelen işçi dövizleriyle geçiş-
tirilmeye çalışıldı. Ancak bu geçiştirme bir 
süre için başarılı oldu. Krizin bedeli 1977 
yılında çok daha ağır bir bilânçoyu doğurdu. 
Ciddi boyutlarda gerçekleşen bir üretim 
daralmasına, Türkiye toplumunun alışkın 
olmadığı boyuttaki bir enflasyon eşlik etti. 
Yüksek enflasyon, 1979 yılının sonlarına 
doğru Türkiye ekonomisinin kaldıramaya-
cağı ağırlığa erişti. Gittikçe etkisini yitiren 
fiyat denetimleri, kuyruklar, karaborsacılık 
gündelik hayatın parçası oldu. Aynı zaman-
da sermayenin el koyduğu artık kitlesi de 
daraldı. 

Böyle bir ortamda artık değerden daha fazla 
pay alabilmek için sermaye gruplarının, 
geleneksel yöntemlerin dışında, alışkın ol-
madıkları farklı beceriler öneren yöntemler 
uygulamaları gerekiyordu. Bunu başarabilen 
bir yeni işadamları grubu çoktan ortaya çık-
mıştı. İşçi kesiminin daha sonraki dönemle 
karşılaştırılamayacak kadar geniş bir sahada 
gösterdiği sendikal direnme bu yöntemlerin 
uygulanmasını zorlaştırıyordu. 12 Eylül 
1980 askeri müdahalesinin olanaklı kıldığı 
kurumsal ve yasal araçlarla ekonomiyi 
rayına oturtmasının tam zamanıydı.

petrol rafinerisi yapmak için proje çalışmalarımız sürerken 2007 yılında 
hükûmetin Petkim’i özelleştirme kararı ile bu ihaleye katılmaya karar 
verdik. Nitekim başarılı olup bu satın almayı gerçekleştirince Ceyhan’da 
rafineri kurma planımızı Petkim’in İzmir Aliağa’daki kompleksi içine 
taşıdık. Bu kararın akılcılığı, Petkim’in sahip olduğu ve bize önemli 
değerler kazandıracak altyapısı, yüksek miktardaki nafta kullanımı ve iç 
tüketim pazarına yakınlığı olarak özetlenebilir. Petkim’in satın alınma 
sürecinde Türk ve yabancı bankalarla yapılan görüşmelerde yerel ortak 
olarak önemli bir rol oynadık ve o dönem için uygun koşullarda uzun 
vadeli satın alma finansmanı temin ettik. Bu satın almanın başarılmasında 
kuşkusuz SOCAR’ın finansal gücü ve kararlılığı da tartışılmazdır.

1997 - Ralli süresince 
Türk Petrol Akaryakıt 
İstasyonları’ndan 
servis alan yarış 
otomobilleri.
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Grevler yüzünden yitirilen işgünlerinin göreli 
ağırlığı 1977 - 1980 yıllarında, 1973 - 1976 
yıllarıyla karşılaştırıldığında 2,5 kat artmıştı. 
Siyasi ortamın istikrarsızlığını anlatmak 
adına CHP hükûmetinin son aylarında 
Türkiye’nin fiili bir iç savaş ortamında geçir-
diğini de söylemek mümkündür. İktidarı Bü-
lent Ecevit’ten devralan Süleyman Demirel 
bu kargaşa ortamını sona erdirecek istikrar 
programını hazırlama görevini Başbakanlık 
Müsteşarı Turgut Özal’a verdi.

24 Ocak Kararlarının ilkeleri ve 
hedefleri

24 Ocak Kararları şu temel sorunların teşhi-
sine dayanmaktaydı: 

1- İktisat politikası kararlarının alınmasın-
da ve uygulanmasında hata, eksiklik ve 
gecikmeler.

2- Enflasyon.

3- Petrol ve enerji yetersizliği, ulaşım 
darboğazı, ithal girdi yokluğu ve finansman 
sıkıntısı nedeni ile eksik kapasite kullanımı.

4- İhracatın giderek durgunlaşması.

5- Yurt içi tasarrufların azalması.

6- Dış borç yükünün artması.

7- İşsizliğin artması.

8- Vergi yükünde adaletsizliğin artması.

SÖYLEŞİ BATU AKSOY

Enerji Holdingi olmak
Turcas olarak artık, Türkiye enerji sektöründe en üst seviyede koşmaya 
başlamıştık; ismimiz Türkiye’nin en saygın enerji şirketlerinden biri 
olarak anılıyordu. Turcas’ın iştirakleri arasında artık sadece ATAŞ ve 
Shell & Turcas ortaklığı değil, bir de SOCAR & Turcas ortaklığı vardı. 
Turcas, SOCAR & Turcas’ın ortağı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
gerçekleştirmiş olduğu en büyük özelleştirmelerinden biri olan Petkim’in 
%51 oranındaki hissesine sahip olan şirketin çok önemli bir parçası, tek 
Türk ortağı idi. Devlete 2 Milyar 40 Milyon Dolarlık bedelin ödemesini 
bizim kurduğumuz şirket gerçekleştirmiş oldu. SOCAR & Turcas’ın 
Türkiye’nin tek petrokimya üreticisi konumundaki Petkim’i devralmasının 
Türk sanayinin rekabet gücünün teminat altına alınmasına yönelik çok 
büyük bir şans olduğuna inanıyorum.

İçinde bulunduğumuz 2012 yılında ise, büyük Petkim projesinin ikinci 
etabı olan rafineri projesini gerçekleştirmeye odaklandık.  

Shell & Turcas’ın yaratılması, ardından da SOCAR & Turcas’ın oluşumu 
ve Petkim’in satın alınmasıyla Turcas bir kartopu gibi büyümeye başladı. 
Bundan sonraki hedefimiz, çok inandığımız elektrik sektörüne adım 
atmaktı.

RWE & Turcas Ortaklığı
2006 yılına kadar elektrik ve doğalgaz toptan satış işlerimizi ayrı bir 
ofiste yürütüyorduk. Turcas’a Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanınca 
Turcas’ın merkez ofisine taşındık ve tasarladığımız yeniden yapılanmayı 
gerçekleştirerek bu şirketleri Turcas’a devrettik. Devirden sonra 
şirketlerin ismini Turcas Elektrik Toptan Satış, Turcas Elektrik Üretim ve 
Turcas Gaz Toptan Satış olarak değiştirdik; böylece Turcas’ı çok iştirakli 
bir enerji holdingi haline getirmiş olduk. Enerji iştiraklerinin hepsini, 
eski bağlı ortaklarımızdan Marmara Petrol’ün unvanını Turcas Enerji 
Holding’e çevirmemizle, bu şirketimizin altında topladık.

Stratejik bir alan olarak gördüğümüz elektrik sektöründe büyümek için 
büyük çaplı bir üretim yatırımı yapmaya karar vermiş ve Almanya’nın 
en büyük enerji şirketlerinden E.ON ile anlaşmıştık. 800 MW kurulu 
gücünde büyük bir doğalgaz kombine çevrim elektrik santrali projesi 
geliştirdik. Denizli’de kurmayı planladığımız bu santral Türkiye’nin en 
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Bu teşhislerden hareketle hazırlanan istikrar 
paketinin ana ilkeleri ise şunlardı: 

1- Ekonomi yönetiminde karar bütünlüğü, 
tutarlılık ve uyum sağlanmalı, bunun için 
mikro müdahaleler yerine makro düzeyde 
kararlar alınmalı. İmalat sanayinde ve ihra-
catta özel sektörün potansiyel ve dinamiz-
minden yararlanılmalı.

2- Enflasyonun kontrolü birinci öncelikli 
sorundur, bunun için para ve kredi politikası 
titizlikle izlenmeli, kamu sektörünün finans-
man açığı zamanla ortadan kaldırılmalı ve 
Hazine’nin Merkez Bankası’ndan borçlan-
ması titizlikle izlenmeli.

3- Atıl kapasitenin kullanımına yönelik 
yatırımlara öncelik verilmeli.

4- İhracatın hızla artırılabilmesi için gerçekçi 
ve esnek bir kur politikası izlenmeli.

5- Tasarrufların artırılması için gerçekçi bir 
faiz politikası izlenmeli.

6- Finansman açığının kapatılması ve 
yatırımların istihdamı artırması için yabancı 
sermaye teşvik edilmeli.

2001 - Sektörde Türkiye’de ilk defa yapılan Bayi Konseyi Toplantısı’nda,
Erdal Aksoy açılış konuşmasını yaparken.

2001 - Erdal Aksoy ve Kaya Baban, Bayi Konseyi üyeleri ile birlikte.
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24 Ocak Kararları ile alınan önlemler
kısaca şunlardı: 

1- Fiyat Saptama Kontrol Koordinasyon 
Komitesi kaldırılarak fiyatların piyasada be-
lirlenmesi amaçlandı. Temel ve kritik mallar 
listesi daraltıldı.

2- Gerçekçi ve esnek kur politikası uygu-
lama amacı ile Türk lirası devalüe edildi. 
Merkez Bankası bünyesinde Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu kuruldu. Bankaların %25 
olan döviz tutma yetkileri %80’e çıkarıldı. 
Bazı malların ithalatından alınan vergiler 
azaltıldı. İhracat yapma amaçlı ithalata ko-
laylıklar sağlandı. İhracat kredileri kolaylaş-
tırıldı ve maliyeti azaltıldı.

3- Yabancı sermaye ile ilgili işlemleri 
gerçekleştirme görevi Yabancı Sermaye 
Dairesine verildi.

2000’li yıllar - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in
Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy’u makamında kabulü.

Gerede - Ankara Otoyolu inşaatı.



153

TURCAS

24 Ocak’la daha sıkı ilişkiye
girdiğimiz iki kuruluş;
IMF ve Dünya Bankası

24 Ocak Kararları bağlamında uygulanan 
devalüasyon, KİT zamları ve fiyat denetim-
leri, IMF’nin hükûmetlerden 24 Ocak Karar-
larından önce üç yıl boyunca istediklerinden 
daha fazlasını içeriyordu. Bu kararlar sadece 
IMF’nin isteklerini yansıtan bir istikrar pake-
ti değildi. Kararlar aynı zamana uluslararası 
sermayenin Dünya Bankası aracılığıyla 
talep ettiği uluslararası ve yerli sermayenin 
emeğe karşı güçlendirilmesi hedefini de 
taşıyordu. Demirel hükûmeti bu program 
kapsamında çalışan kesimleri kontrol atına 
almaya yönelik politikaları uygulayacak 
kurumsal ve yasal araçlardan yoksundu.
12 Eylül 1980 askeri müdahalesi tam da 
bu noktada devreye girdi. 1982 Anayasası 
ve sivil hayata geçilmeden önce askerlerce 
yapılan diğer yasal düzenlemeler bu açığı 
kapattı.

Akaryakıta yapılan zam nedeniyle petrol
istasyonlarında satışa bir süre ara verildi.
(Anadolu Ajansı - İlhan Kuyucu).
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24 Ocak Kararları ve ardından izlenen 
politikalar, fiyat denetimlerinin ve 
sübvansiyonların kaldırılarak iç talebin 
kısılması ve böylece ihracatın artırılması, 
ihracatta uygulanan teşvikler, ithalatın 
adım adım liberalizasyonu, pahalı döviz 
ve vergi iadesi gibi önlemler içeriyordu. 
Bu paket, Latin Amerika deneyimlerinden 
farkı olarak, iç talebin kısılması için para ve 
maliye politikası yerine gelir politikasının 
kullanılmasına dayalıydı. Paket bu amaçlara 
ulaşmak adına geniş çalışan kesimlerin 
gelirlerine yönelik, emek aleyhtarı önlemler 
öneren bir IMF istikrar paketiydi.

Askeri rejim yıllarında işgücü piyasası grev 
yasağı, sendikal faaliyetlerin askıya alınma-
sı, ücret belirlemelerinin toplu sözleşme 
yerine Yüksek Hakem Kurulu’na nakli gibi 
ekonomi dışı askeri ve yasal yöntemler-
le disiplin altına alındı. Bu dönemdeki 
düzenlemeler, tamamen Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ve Türkiye İşveren Sendika-
ları Konfederasyonu lobilerinin görüşlerini 
yansıtıyordu. Bu yıllarda çalışan kesimlere 
yönelik politikalar gelir daraltıcı politikalar, 
memur maaşları, emekli ikramiyeleri, kıdem 
tazminatlarının yanı sıra tarıma yönelik 
destekleme alımlarında da uygulandı.
1980’lerde büyümeyi dış borç ivmelendiri-
yor. Peki, rakamlar ne gösteriyor.

Dış ekonomik ilişkiler açısından bu dönem-
de en önemli ekonomik gösterge, ihracat 
artışıydı. İhracat politikasının temelini ihra-
cat teşvikleri ve reel değeri yüksek yabancı 
paraların satın aldığı mallar oluşturdu.

SÖYLEŞİ BATU AKSOY

büyük ve verimli enerji üretim tesislerinden biri olacaktı. Ancak 2008 
yılında baş gösteren küresel finansal ve ekonomik krizden dolayı E.ON 
Türkiye’den çıkmaya karar verdi. E.ON & Turcas adlı ortak girişim 
şirketinin %70 oranındaki çoğunluk hissedarı onlar olduğu için ve 
tam o sırada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan elektrik üretim 
lisansımızı alma noktasına geldiğimiz için acil olarak yeni bir ortak 
bulmamız gerekiyordu. Gerçekten de bir ay gibi çok kısa bir sürede 
E.ON’un belki de baş rakibi konumunda ve Almanya’nın bir diğer 
mega büyük enerji şirketi olan RWE ile anlaştık. E.ON’a ait hisseleri 
onların satın alması koşuluyla yeni ortaklık bu sefer RWE & Turcas adı 
altında hayata geçmiş oldu. Denizli projesini aynı hızda devam ettirdik. 
Çünkü çok önemli harcamalara zaten başlamıştık; gerekli arsaları satın 
almış, fizibilite ve teknik çalışmaları bitirme aşamasına gelmiştik. Hızlı 
bir şekilde RWE ile ortak olunca tüm bunların boşa gitmemesi temin 
edildi ve projeye devam edebildik. RWE’nin Türkiye’ye, projeye ve 
bizimle ortaklığa inanarak hızlı hareket etmesi Denizli projemizin 
sürdürülebilmesinde çok önemli rol oynadı.

Bu projenin yatırım maliyeti yaklaşık 600 milyon euro’ydu. RWE ile 
iki ortak girişim şirketi kurduk: RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim 
A.Ş. ve RWE & Turcas Kuzey Elektrik Üretim A.Ş. Amacımız Güney 
firması ile Denizli’deki santrali yapmak, Kuzey firmasıyla da ileride ithal 
kömüre dayalı bir santral kurmaktı. İkinci projeye henüz başlamadık. 
2012’nin Ağustos ayı itibarıyla Denizli projemizin inşaatı %93 oranında 
tamamlandı. Hedefimiz 2013’ün başlarında ticari işletmeye geçmektir. 
Çok önem verdiğimiz bu proje faaliyete geçtiğinde, Denizli’de tek 
noktadan Türkiye elektrik tüketiminin %3’e yakın kısmını biz üretiyor 
olacağız.

Nereden başlayıp nasıl ilerlediğimizi özetlemek gerekirse, ulusal 
bir akaryakıt dağıtım şirketi iken, şimdi çok daha büyük ölçekte, 
enerjinin kârlı olabilecek tüm kollarında yatırımlara girebilen; Shell, 
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İhracattaki olumlu gelişmeden ticaret 
sermayesi büyük ölçüde yararlandı. Ancak 
bu sermayenin bir bölümü hayali ihracat 
yoluna başvurdu.

Aynı dönemde dış ticaret ve kambiyo 
rejimlerinin serbestleşmesine paralel olarak 
ithalatın hacmi ve bileşimi üzerindeki dene-
tim zayıfladı. İhracat artışlarına karşın dış 
açıklar daraltılamadı.

24 Ocak Kararları ile Türkiye’de uygulanma-
ya başlanan IMF kökenli istikrar politikası, 
genellikle benzer ülkelerde uygulandığında
ekonomik daralmaya yol açarken, 
Türkiye’de 1980 - 1988 döneminde yıllık 
%4,9’luk bir büyüme yarattı. Genel olarak 
istikrar tedbirlerine ithalatın sınırlandırılması 
eşlik ederken, 24 Ocak Kararları aksi bir 
uygulama ile başladı. 24 Ocak Kararlarının 
etkisi ile 1980’de bir önceki yıla göre ithalat 
%56 oranında, cari işlemler açığı ise 2,8 
misli arttı.

Şanlıurfa tünellerinin ilki olan t-1 tüneline
su verilmesi dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.
(Anadolu Ajansı).

SOCAR ve RWE gibi dünyanın en büyük enerji şirketleriyle ortaklıklar 
kurmayı başaran entegre, bölgesel ve lider bir enerji şirketi haline 
geldik. Önümüzdeki beş sene içerisinde, enerji üretiminde sadece 
Denizli santraliyle sınırlı kalmayıp, yenilenebilir enerji projelerini de 
gerçekleştirmiş olmayı hedefliyoruz. Bu konuda yoğun çalışmalarımız 
var: Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimini araştırıyoruz. Rüzgâr ve 
hidroelektrik projelerini satın almak üzere girişimlerde bulunuyoruz. 
Özellikle gençlerden oluşan eğitimli ve dinamik bir enerji ekibi kurduk.
Şu an için, en büyük hedefimiz SOCAR ile ortak yürüttüğümüz 
STAR Rafinerisi’ni 2016 yılına kadar işletmeye almaktır. Bunun da 
gerçekleşmesiyle Turcas çeşitlendirilmiş ve entegre portföyüyle gelir 
kaynaklarını artıracak, büyümesine ve kârlılığına sürdürülebilirlik de 
kazandırmış olacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin geleceğine büyük bir güven ve 
iyimserlikle bakıyoruz. 

Gelişen Türkiye, doğalgaz piyasası
Türkiye’deki doğalgaz piyasası sancılı bir şekilde serbestleşme sürecinden 
geçiyor ve biz buna son 12 senedir tanık oluyoruz. Türkiye doğalgaz 
pazarına baktığımız zaman, bir tane büyük, merkezi yapı olarak devlet 
şirketi BOTAŞ’ı görüyorsunuz. Türkiye ne yazık ki, en azından şu 
an için doğalgaz veya petrol zengini bir ülke değil; doğalgazımızı da 
petrolümüzü de ithal ediyoruz. Ham petrolü TÜPRAŞ rafineri olarak 
ithal ediyor, işliyor, sonra akaryakıt dağıtım şirketlerine, bizlere satıyor, 
biz de bayilerimize veriyoruz. Doğalgazı da BOTAŞ Azerbaycan, Rusya, 
İran, Cezayir ve Nijerya’dan gerek boru hatlarıyla, gerekse LNG olarak 
ithal ediyor. 

Türkiye’de doğalgaz ithalatı bugüne kadar tek bir elden yapılıyordu. 2001 
yılında yürürlüğe sokulan 4646 No.lu Doğalgaz Piyasası Kanunu, sektörü 
serbestleştirmek, özel sektör oyuncularını piyasaya getirerek rekabet 
yaratmak amacıyla yürürlüğe konmuştu. BOTAŞ’ın yaptığı uzun vadeli 
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gaz ithalat sözleşmelerinin, özel sektöre devredilerek pazar payının %100 
civarından %20’lere kadar düşmesi, bu şekilde özel sektörün pazar payının 
artması hedeflenmişti. Avrupa’daki pazarlar da buna benzer şekilde 
serbestleşmiştir. Ancak sürecin başarılı olabilmesi için özel sektörün gaz 
tedarikçisi ülkenin şirketinden ön onay alması gerekiyordu. BOTAŞ’ın ilk 
kontrat devri ihaleleri 2005 yılında yapıldı; 2001 yılında çıkan kanunun 
öngördüğü şekilde 2009 yılına kadar BOTAŞ’ın pazar payının %20’ye 
düşmesi yönündeki hedef gerçekleşmedi; hatta bu oran %90’da kaldı. 
Bir sektörü kamu şirketi, yani devlet şirketi kontrol ederse o zaman o 
sektördeki fiyatlandırmalar ister istemez gerçek maliyetlere veya piyasaya 
dayalı gerçekleşmeyip, devlet kurumları ve politikacılar tarafından 
belirlenir. Ne yazık ki Türkiye’deki durum halen budur. Her zaman 
maliyetler göz önünde bulundurulmuyor hatta maliyetin altına satış 
yapıldığı oluyor. Petrol fiyatlarının artmış olmasından dolayı doğalgaz 
fiyatları da artıyor, bazen devlet, örneğin seçim dönemi olduğunda 
fiyatı artırmamayı tercih edebiliyor. Bu durum sadece Türkiye’ye özgü 
değildir. Fiyatların maliyet tabanlı ve şeffaf olarak piyasa tarafından 
belirlenmemesi bu sektörün gelişiminin önündeki en büyük risktir. Biz 
tüm olumsuzluklara rağmen süreçte yer aldık. Fakat liberalleşmenin 
yavaş gitmesinden ve fiyatların değindiğim şekilde belirlenmesinden 
dolayı birkaç sene zarar ettik. Nitekim 2010 sonu itibarıyla doğalgaz 
toptan satış işimizi yavaşlattık. Enerji Bakanlığı’mızın son zamanlarda 
aldığı kararlarla doğalgaz pazarının daha iyi bir noktaya geleceğine dair 
ümitlerimiz arttı. Liberalleşmenin önümüzdeki dönem hızlanacağına 
ve Turcas Gaz’ın daha aktif bir şirket olacağına inanıyorum. Doğalgaz 
konusu, sadece ithalat ve toptan satıştan ibaret değildir. Türkiye’ye, yeni 
doğalgaz kaynağı yaratacak boru hattı yatırım projelerine iştirak edip, 
ana tedarikçilerden biri olmayı da kendimize hedef olarak belirlemiş 
durumdayız. Şirketimiz önümüzdeki dönem bu konuda daha aktif 
olacaktır. Doğalgaz pazarındaki serbestleşme de bu faaliyetlerin hızını 
olumlu olarak etkileyecektir.

DIŞ TİCARET (milyon $) VE İHRACATIN 
İTHALATI KARŞILAMA ORANI (%)

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler
1923 - 1995, s. 262. 

1980 2.910,1 7.909,4 36,8
1981 4.702,9 8.933,4 52,6
1982 5.746,0 8.842,7 65,0
1983 5.727,8 9.235,0 62,0
1984 7.133,6 10.756,9 66,3
1985 7.958,0 11.343,4 70,2
1986 7.456,7 11.104,8 67,1
1987 10.190,0 14.157,8 72,0
1988 11.662,0 14.335,4 81,4
1989 11.624,7 15.792,1 73,6
1990 12.959,3 22.302,1 58,1

   İhracat/
Yıl  İhracat  İthalat İthalat

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler 
1923 - 1995, s. 297 - 299.

1980 (4.603) (3.408) 90 (4,98)
1981 (3.864) (1.936) (5) (2,71)
1982 (2.628) (952) 168 (1,48)
1983 (2.990) (1.923) 152 (3,18)
1984 (2.942) (1.439) (66) (2,43)
1985 (2.975) (1.013) 124 (1,51)
1986 (3.081) (1.465) 790 (1,95)
1987 (3.229) (806) 969 (0,94)
1988 (1.777) 1.596 890 1,76
1989 (4.219) 961 2.762 0,89
1990 (9.555) (2.625) 1.308 (1,74)

 Dış Cari  Cari  
 Ticaret İşlemler Genel İşlemler 
Yıl Dengesi Dengesi Denge Dengesi
    GSMH (%)

ÖDEMELER DENGESİ (MİLYON $)
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Aile işinde olmak
Biz, aile içindeki uyum bakımından çok şanslıyız. Birbirimize sevgimiz ve 
saygımız çok yüksektir. Babam ve ben bazen farklı düşünsek de sonuçta 
onun kararlarına çok saygı duyarım. Doğru veya yanlış da olsa kararlar 
uygulanmak için verilir ve en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Biz 
yönetimde, hem aile hem de ortaklar arasında mutlaka istişare ederiz. 
Birbirimizi ikna etmeyi yeğleriz. Dikte etmeyiz. Ben sadece ikna etmeye 
değil, ikna olmaya da çalışırım.

Babam öyle bir kuşaktan geliyor ki, onlar elli-altmış yıldır sadece 
çalışıyor; çok önemli işler gerçekleştiriyor ve taş üstüne taş koyuyorlar. 
Türkiye’nin en zor zamanlarına, sanayileşme hamlesine tanık olmuş, her 
beş-on senelik süreçte ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşmuş insanlar. 
Tüm olumsuzluklara rağmen çok önemli işleri, eserleri ve değerleri 
yaratmışlar. Bu jenerasyonun işe doyması, durmasının söz konusu 
olmadığını düşünüyorum. Onlar, çalışmak için yaşayan bir kuşak. Ben de 
kendi jenerasyonuma göre çok çalıştığıma inanıyorum; bunu da çok zevk 
alarak yapıyorum. Başarıya aç ve bu konuda hırslı bir insan olduğum 
söylenebilir. İki kuşak arasındaki temel fark olarak; bizlerin çalışmak 
için yaşamak yerine, biraz daha yaşamak için çalıştığımız söylenebilir. 
Babam ve onun gibi işadamları genelde; çok az tatil yapan veya hiç tatil 
yapmayan insanlardır. Neyse ki son birkaç yıldır bu durum değişmeye 
başladı. Bizlerin kendisinden iş yükünü alabildiğimize güveniyor. Ancak 
bunu test ediyor da olabilir. 

Çalışmak için yaşamak derken şöyle bir örnek verebilirim: Girişimci ruh 
hiç durmuyor; Türkiye’de bir proje bittiği zaman, Azerbaycan’a gidelim, 
Azerbaycan’dan Gürcistan’a, Gürcistan’dan İran’a geçelim, İran’dan Irak’a 
uzanalım tarzında devamlı üreten bir anlayış... Babam çok tecrübeli 
olduğu için, bizim gibi genç jenerasyona göre birtakım riskleri daha 

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler
1923 - 1995, s. 429.

1980 (2,8)
1981 4,8
1982 3,1
1983 4,2
1984 7,1
1985 4,3
1986 6,8
1987 9,8
1988 1,5
1989 1,6
1990 9,4

GSMH BÜYÜME HIZI (sabit fiyatla %)

Nejat Eczacıbaşı (Solda),
Süleyman Demirel (Sağda), TUSİAD’da.
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1978 - 1979 ile 1988 yılları arasında milli 
gelir sabit fiyatlarla %45 artarken ithalat 
dolar cinsinden 2,8 misli yükseldi. Dış borç 
toplamı %200 oranında artarken, dış borç 
yükü %37’ye ulaştı. 

Dönem içinde Türkiye ekonomisinin ithal 
ara malı ve yatırım malı bağımlılığı ise 
azalmadığı gibi, arttı. İzlenen politikalarda 
ihtiyaç duyulan dış kaynak ise kolayca 
bulundu.

Bu dönemde milli gelirde ve sanayi sektö-
ründe görülen fiili büyüme hızlarının, eko-
nominin büyüme potansiyelindeki dinamik 
gelişmelerden kaynaklandığı söylenemez. 
1970’lerde kriz koşullarında işletmelerin 
kapasite kullanım oranları çok fazla geriledi. 
1980’li yıllarda bu kapasiteler yükseldi. 
1980’li yıllardan sonra konut sektörü özel 
kesim sabit sermaye yatırımları içinde 
ağırlıklı sektör konumundayken, 2000’li 
yıllardan sonra büyük bir oransal gerileme 
gerçekleşmiştir.

Özel kesimin gerçekleştirdiği konut yatırım-
ları 1980’li yıllarda %40’lara yaklaşmışken, 
1990’lı yıllarda %37,9 ve 2002 - 2008 
arasında %15’lere kadar gerilemiş ve bu 
düzeyini korumuşken, 2008 sonrası %8’lere 
kadar düşmüştür.

Artan kamu harcamaları

Kamu harcamaları askeri rejim yıllarına göre 
Anavatan Partisi iktidarı döneminde daha 
da arttı. Kamu maliyesinin diğer ayağı olan 
vergilerde, uygulanan politikaların dayan-
dığı anlayışın gereği olarak şirketler lehine 
istisnalar ve muafiyetler birbirini izledi. 

rahat alabiliyor; çünkü kendisine de, tecrübelerine de çok güveniyor. 
Bizler ona kıyasla daha az tecrübeli olduğumuz için eldekini korumaya 
da önem veriyoruz; onun kadar risk alma eğiliminde olamayabiliyoruz. 
Birinci kuşağın çok tutucu olduğu, ikinci kuşağın yeni bir şeyler yapmak 
istediği ama ilk kuşağın izin vermediği konuşulur genellikle. Fakat ben 
hafif tersi durumumuzu anlatınca herkes şaşırıyor ve “Sizde tam tersi bir 
durum var,” diyorlar. Evet, bizde durum farklı. Ama bu bizim girişimlerde 
bulunmadığımız, risk almadığımız anlamına da gelmez. Şu ana dek, on 
beş civarında birleşme, satın alma ve benzeri şekillerdeki girişimlerimizi 
anlattım. Mesela Petkim ihalesindeki rekabetin sonucunda oluşan 
fiyat benim gözümü korkutmuştu ama Erdal Bey’i pek korkutmamıştı. 
Petkim’in satın alınması ardından orada kurabileceğimiz bir rafineri 
ve elde edilecek entegrasyon sayesinde Turcas için çok önemli değerler 
yaratabileceğine sonuna kadar inanmıştı. Diğer taraftan Almanlar ile 
ortaklık kurup, büyük bir santral yatırımıyla elektrik sektörüne girmeyi 
de ben çok istemiştim. Nitekim bu yatırımı ve büyümeyi yaklaşık on 
sene önce ablamla kurup daha sonra Turcas’ın bünyesine kattığımız 
iştirakimiz üzerinden gerçekleştirdik. Babam ve Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilimiz Yılmaz Tecmen ve Yönetim Kurulumuzun diğer üyeleri bizi hep 
destekledi. Şirketimizin çalışanları Turcas’a çok bağlı ve özverili oldular. 
Bu dayanışma ve güven ile karşılıklı sevgi-saygı ortamı olmasaydı Turcas 
bugünkü konumuna gelemezdi.

Turcas’ın organizasyon yapısı
Turcas’ta 2005 yılında İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan 
görevime 2010 yılında CEO olarak atanmamla devam ediyorum. 2009 
yılında profesyonel bir şirketten danışmanlık alarak başlattığımız 
yeniden yapılanma çalışmaları şirkette CEO, Direktörler, Müdürler 
ve alt birimlerin atanmasını gerektirdi. CEO’ya bağlı Koordinasyon ve 
Düzenleyici İşler Direktörlüğü, Elektrik ve Gaz Grup Direktörlüğü, Mali 
Direktörlük gibi birimler oluşturduk. Turcas olarak hedefimiz elimizdeki 
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Artan oranlı olan gelir vergisi adaletsiz 
bir görünüm arz etti. Servet beyannamesi 
kaldırıldı. Son olarak 1985’te bir dolaylı 
vergi olan KDV uygulamaya kondu. Bu tablo 
göstermektedir ki, kamu gelirleri ücretli ve 
tüketicilerin katkılarına dayanmaktaydı.

Askeri yönetimin ardından gelen ANAP 
iktidarıyla birlikte sıkıyönetim ve Yüksek 
Hakem Kurulu uygulamaları son buldu. 
Ancak askeri rejim yıllarında uygulanmaya 
başlayan araçlar kullanılmaya devam etti. 
Yine bu yıllarda yoğun popülizm uygulandı.

1984 yılı içinde neredeyse tamamen 
ANAP’ın denetimine geçen kent belediyeleri 
gecekondulara dönük ve kent planlamasına 
uygun olmayan tapu tahsisleri, imar afları 
ve izinleriyle emlak sahiplerine kentsel rant-
lar dağıttılar. Hükûmet ücretli kesimlere ise 
vergi iadesi dağıttı. İthalat serbestisiyle tüm 
sınıfları etkisi altına alan tüketim malları 
toplumda bolluk duygusu yarattı.

kaynakları en faydalı seviyede kullanarak yeni yatırımlar yapmak ve 
sağlıklı şekilde büyümektir. Kendi asli görevimi de bunu temin etmek 
olarak görüyorum.   

Bir taraftan yaratıcı fikirler geliştirmeye, diğer taraftan da yapısal ve 
kurumsal metotlarla bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Büyüme 
stratejimizin en önemli unsurlarından olan yabancı şirketlerle 
ortaklıklar yapabilmek için onlarla doğru iletişim kurmak, ortak 
paydalarda buluşmak, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde değer yaratmak 
durumundayız. Yerel düşünce tarzında “Küçük olsun benim olsun” 
fikri çok yaygındır. Bize göre ise, işin belli bir ölçeğe sahip olması, 
bu sayede verimli ve rekabetçi olması çok daha önemlidir. Böyle bir 
ortaklık yaratıldığında hissemizin azınlıkta olması hiç de önemli 
değildir. Bu nedenle yabancı ortaklıklarımızın sürdürülebilir olduğunu 
söyleyebilirim. Bu bakış açısıyla biz Türk Petrol markasını rafa kaldırdık 
ve Shell gibi bir firmayla birleştik. Çünkü Shell yeni ürün ve teknolojiler 
geliştirmeye, bunları tüketiciye sunmaya yönelik çok ciddi çalışmalar 
yapan, milyarlarca dolarlık yatırımlar yapabilecek güçte bir şirket. Biz 
ortakları olarak bunlardan faydalanıyoruz; onlar da bizden faydalanıyor. 
Örneğin bizim Shell & Turcas ortaklığına kattığımız istasyon ağı 
olmasaydı pazarda lider olunamazdı; dolayısıyla fayda her zaman çift 
taraflı olmak zorunda. Yabancı ortaklarımız en üst seviyede kurumsallık, 
marka değeri, know-how ve AR-GE katkısı sağlarken biz de pratiklik, 
dinamizm, vizyonerlik, müteşebbislik kavramları doğrultusunda önemli 
değer ve faydalar sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz.

Kaynak: DİE, İstatistik Göstergeler 
1923 - 1995, s. 400 - 401.

1983 19.238
1984 20.659
1985 25.476
1986 32.101
1987 40.228
1988 40.722
1989 41.751
1990 49.035

DIŞ BORÇ YÜKÜ (milyon $)
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Yeni Kurumsal Kimlik
Ana faaliyet kolumuz olan akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar sektöründe 
Shell ile birleşmemizin bir sonucu olarak, önce Turcas’ın 1931 yılından 
beri kullandığı Türk Petrol markasının kullanım haklarını Shell & Turcas 
Petrol A.Ş.’ye devretmek, sonra da Türk Petrol istasyonlarını kısa bir sürede 
Shell’e dönüştürerek bu markanın kullanımını durdurmak gerekiyordu. 
Şirketimizin ismi olan “Turcas”ı yeni ve modern bir enerji markası haline 
getirme fikri beni heyecanlandırmıştı. Shell birleşmesinden sonra, birçok 
firmadan bizim için kurumsal kimlik çalışmaları yapmalarını rica ettik. 
Sonuç olarak ünlü reklamcı Atilla Aksoy’un sahibi olduğu Works İletişim 
bizi en çok etkileyen çalışmayı gerçekleştirdi ve onlarla ilerledik.

Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda sadece görsel bir simge değil, 
kurumsal felsefemizi de yansıtan bir iş çıktı ortaya. Turcas’ın yeni kurum 
kimliği öğeleri sadece iş dünyası ve yatırımcılar gibi sınırlı bir çevreyi 
dikkate alarak değil, ürün ve servislerimizle ilgili geniş kitlelerde de 
güvenceyi temsil edecek biçimde tasarlandı. Tasarım dilinin evrenselliği 
uluslararası ortaklıklarımız ve bölgesel güç olma hedefimizi de yansıtıyor. 

Çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve süreklilik... 
Turcas felsefesinde öne çıkan bu kavramlar, daha temel bir kavramı 
gündeme getirdi: Sonsuzluk. Yeni kurumsal kimliğimiz, sonsuzluk 
sembolünün bir yorumu, yenilenen ve hızla büyümekte olan bir 
kuruluşun ve geleceğinin ifadesidir.

1970’lerin çalışan kesimlerinin sınıf temelli 
ekonomik taleplerinin yerini aynı kesimin 
gecekondulu, yoksul ve tüketici olarak 
adlandırılan alt gruplarının talepleri aldı. 
24 Ocak Kararlarını izleyen dönemde takip 
edilen ekonomi politikaları çalışan kesimle-
rin gelirleri üzerinde baskı yarattığı için bu 
kesimlerin yaşam koşulları mutlak ve göreli 
olarak geriledi. Aynı dönemde KİT’lerin bir 
önceki dönemdeki yüksek istihdam politi-
kası ve reel ücret artışlarına karşı takındığı 
olumlu tavır son buldu. İmalat sanayi veri-
lerine göre reel ücretler, 1978/79 ile 1988 
arasında TEFE’ye göre %29, TÜFE’ye göre 
ise %32 oranında geriledi. Buna endüstri-
yel üretimde %66’ya, emek verimliliğinde 
%50’ye varan artışlar ilave edildiğinde kat-
ma değer içinde ücretlerin payının ne kadar 
azalmış olduğu daha iyi görülebilir. 

Tarımsal desteklere fren geliyor

Piyasaya dönük üretim yapan geniş köylü 
kitlesi için yeni dönem hiç de parlak değildi. 
Ticaret hadleri tarım kesiminin aleyhineydi.
Bir başka deyişle çiftçinin eline geçen 
fiyatlarla çiftçinin endüstriyel ürünler için 
ödediği fiyatlar arasındaki makas iyice açıl-
mıştı. Tarıma yönelik destekleme politikaları 
ve diğer sübvansiyonların belirgin biçimde 
kısılması bu makası yaratmıştı. Tarım sektö-
ründe yaşanan fiyat düşüşleri ise tüketiciye 
yansımadı. Temel tüketim mallarında fiyat 
denetimlerinin ve sübvansiyonların gevşetil-
mesi veya kaldırılması sonucunda, tüketim 
fiyatı çiftçi fiyatı makası tüm ürünlerde hem 
tüketici hem de çiftçi aleyhine açıldı. Bu 
durumda arada kazananlar köylü ve piyasa 
arasında aracılık yapan ticari ve mali serma-
ye kesimleri oldu.

SÖYLEŞİ BATU AKSOY
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Sermayedar kesimi oluşturan tabakaların 
tümü artığın paylaşılması konusunda aynı 
şansa sahip değildi. Faizlerin milli gelirden 
aldığı pay 1980 - 1988 arasında %2’den 
%9,8’e yükseldi. Bu dönemde finans, ticaret 
ve sanayi sermayesi arasında yaşanan 
çarpıcı boyuttaki çekişmelerde geride kalan 
sanayi sermayesi oldu. Sanayi ürünleri 
ihracatındaki yüksek teşvikler de, üretici sa-
nayiye değil, ihracatçı sermaye şirketleri adı 
altında örgütlenen büyük ticaret kesimlerine 
verilmişti. İşte sanayi yatırımlarının reel 
olarak gerilemesinin altında yatan neden de 
buydu.

Banka faizleri denetimsiz kalıyor
ve sırdaş hesaplarla tanışıyoruz

24 Ocak Kararları ile önce yükselen sonra 
serbest bırakılan faiz hadlerine bağlı olarak 
tasarruflar kredi kurumlarına yöneldi. 
Böylece tüketim sınırlandı. Büyük küçük 
hemen bütün sanayi işletmeleri ürettiklerini 
üretemez, ticari işletmeler ise satın aldık-
larını satamaz hale geldiler. Mali yapıları 
güçlü olmayan birçok işletme bu sıkıntıyı 
aşabilmek için maliyeti oldukça yüksek 
kredi talebinde bulundu. Yasal zorunluluklar 
yüzünden bankalar ancak geri ödeme ola-
nağı kuvvetli işletmelere kredi verebildiler. 
Banka kredilerinden yararlanma şansı olma-
yan, iflas etme ihtimali yüksek endüstriyel 
ve ticari birçok işletme ise daha yüksek faiz 
oranlarına rağmen banker kredisi kullanma-
ya başladılar. Bankerler riski ve faizi yüksek 
kredileri dağıtabilmek için devletçe serbest 
bırakılan bir mevduat toplama yöntemi 
uygulamasına geçtiler. Darbenin ertesinde 
1981 yılının ilkbahar aylarında, bankaların 
verdiği faizlerden daha fazla kâr getiren 
bankerlerin yükselişine tanıklık etmiştir.

Shell & Turcas Ortaklığı
O dönemi hatırlarsak, süreci daha kolay anlayabiliriz. 1990’ların sonunda  
Shell olarak atağa kalktık, birçok yeni uygulamamızı Türkiye’ye getirdik. 
Farklılaştırılmış ürünler, sadakat programları, istasyon operasyonu, 
operasyonel kalite ve müşteriye verilen hizmete yönelik çalışmalar… Bu 
süreçte şebekemizi de genişleterek, büyüme hamlesi içinde yürümeye 
başladık. Tabii devamlı olarak da müşteri ve pazar araştırmaları yapıyor 
ve şunu görüyorduk: Shell’in tercih edilme oranı ile yapabildiği satış, 
yani pazar payı oranı arasında ciddi bir fark söz konusuydu. Herhangi 
bir perakende işinde bu birçok şekilde yorumlanabilir ama bizim 
işimizde daha çok erişilebilirlik, satış noktalarının rahat ulaşılabilirliği 
gibi unsurlardan kaynaklandığı açıkça bilinir. Büyümeyi organik olarak 
da gerçekleştirebilirsiniz belki ama bu şekildeki büyümek, çok yavaş 
olur, düşük oranda ve ancak fırsat doğan yerler sağlanır. Shell büyüme 
kararı aldığında bunu Türkiye’de nasıl yapabileceğimizi düşündük ve 
çoğunlukla da yurt dışında bu konular üzerinde yoğunlaşan arkadaşların 
oluşturduğu ekiplerle çalışmaya başladık. 

Perakende alanında, Shell ve Turcas’ın istasyon şebekeleri birbiriyle iyi 
örtüşüyordu. Birbiriyle çakışan istasyonların olmadığını söylemek doğru 
olmaz ama bunlar çok az sayıdaydı. 600 civarında istasyon şebekesini yan 
yana koyduğumuz zaman gerçekten şaşırtıcı derecede az sayıda çakışma 
söz konusuydu. Fakat bu da -biraz önce söylediğim gibi- daha çok işin 
finansal veya operasyonel tarafıyla bağlantılıydı. 

Bir başarılı işbirliğinde asıl önemli olan unsur, bu işbirliğinde tarafların 
değerlerinin, prensiplerinin birbiriyle örtüşmesi gerektiğidir. Bu açıdan 

SÖYLEŞİ

Ahmet Erdem

Shell Türkiye Başkanı
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bakıldığında zaman, uzun geçmişinden gelen marka bilinirliği ve takdir 
ediliyor oluşu, Türkiye akaryakıt sektörünün geçtiği sıkıntılı dönemlerde 
bile müşterinin güvenini daima kazanan bir firma konumunda bulunması, 
lokasyonu, bayi seçimindeki titizliği, bayilerin de genel prensiplerle örtüşen 
genel tavır içinde olması, Turcas’ın seçilmesinde çok büyük etkenlerdi. 
Ortaklığın yapılabilir kılınmasında fiziksel, rakamsal verilerin ötesinde 
bu unsurlar çok önemlidir. Çünkü ortak girişim şirketinde ortak bir kültür 
oluşturmak zorundasınız. Öbür türlü, herhangi bir kültürün birebir 
uygulanması maalesef ortak girişim şirketinin başarısızlığı yönünde 
atılmış ilk adım olacaktır ki böyle çalışmalar veya böyle sonuçlanan 
projeler hepimizin bilgisi dahilindedir. Hatta ortalama olarak bu işlerin 
yüzde 70’inin başarıya ulaşmadığı söylenebilir. Sektörde çok iyi biliniyor 
olmak önemlidir ama bu kendi kendine gelişmez. Sağlam prensipleriniz varsa 
ve ortam sizi ne kadar zorlarsa zorlasın prensiplerinizden vazgeçmiyorsanız 
bunu sağlarsınız; özellikle de bizim sektörümüzde. Turcas hakikaten 
yönetiminin ve çalışanlarının duruşuyla bunu başarmış bir şirketti. Bu 
özellik, işbirliğimizin oluşabilmesinde çok önemli rol oynadı. Bunun 
yanında elbette şirketin büyük hissedarlarının ve şirkete yön veren 
kişilerin ticarete yaklaşımı, bakış açıları ve girişimci ruhları böyle önemli 
bir işbirliğini mümkün kıldı.

1994’te kriz geliyor, biz büyüyoruz
1993’teki iyiye gidiş, Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında %167,6 
oranında değer kaybettiği ve yıllık enflasyonun %149,6 oranında 
gerçekleştiği bir kriz yılı olan 1994’te tersine döndü. Bunda otomobil 
ticaretinde yaşanan %72 civarındaki gerileme ve akaryakıt ve madeni 
yağ fiyatlarının yıl içinde %174-182 oranında artmasından kaynaklı talep 
düşüşü etkili oldu. 

Devletin TÜPRAŞ ve Petrol Ofisi aracılığıyla fiyatlara müdahaleler 
yaptığı 1994 yılında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
alt yapısı olmayan kuruluşlara dağıtım kurma kimliği tanındı. Yatırım 
yapmayan bu kuruluşlar, rafineri kapılarında düşük fiyatla veya uzun 
vadeli akaryakıt satışı yaparak yatırım yapan şirketleri ciddi ölçüde 
olumsuz bir şekilde etkiledi. Bu süreçte Turcas’ın da pazar payları geriledi. 
Örneğin, benzin %10,6’ya, motorin %6,8’e ve madeni yağ %10,8’e düştü. 
Türkiye ekonomisinde yaşanan kriz koşullarında sermaye artırımının 

İkinci Boğaziçi Köprüsü yani Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nün 3 Temmuz 1988’de açılışını haber 
veren 4 Temmuz 1988 tarihli Milliyet Gazetesi.

1979 - 1982 yıllarında ülkede hem banker 
sayısı artmış hem de bankerlerin kâr oranla-
rı astronomik rakamlara ulaşmıştır.

Kamuoyunda yayımlandığı 1 Temmuz 1980 
tarihi nedeniyle 1 Temmuz Bankacılığı 
olarak anılan süreçte, hükûmetin bankalarla 
ilgili kararnamesi banka faizleri üzerindeki 
devlet denetimini kaldırdı. Böylece banka-
larda sırdaş hesap açabilme olanağı doğdu. 
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1997 - Türk Petrol-Tabaş’ın Marmaris’teki bayiler toplantısı Deklarasyonu.

Anılan kararname ile bir tür kısa vadeli tah-
vil olan isimsiz mevduat sertifikası çıkarma 
imkânı da gündeme geldi. Bu uygulama ile 
mevduat sertifikası aracı finans sistemine 
girdi. İlk kez 1961 yılında ABD’de sunulması 
ile mevduat sertifikası bankacılıkta pasif 
yönetimi tekniğinin de gelişmesine aracılık 
etti. Türkiye’de 1980’li yılların başında 
çıkarılan mevduat sertifikaları yoğun ilgi 
gördü. 1982 yılında faiz oranlarının yüksek 
seviyelere çıkması bir kaç banka ile birlikte 
bankerlerin de iflasına yol açtı. Bu olumsuz 
gelişmede mevduat sertifikaları üzerinde 
bir türlü kurulamayan denetim sonucu ban-
kaların, bir anlamda faizle kendi paralarını 
basarak sistemin karşılıksız olarak büyüme-
sinde büyük rolü oldu.

Yüksek faiz, az garanti dönemi

Hem sırdaş hesap hem de isimsiz mevduat
sertifikası uygulaması ile kara paranın 
bankalara çekilerek ekonomide kaynak 
yaratması amaçlanmaktaydı. Sırdaş hesap 
uygulaması ile bankalarda önemli bir 
tasarruf birikimi sağlandı. İsimsiz Mevduat 
Sertifikası uygulaması ise pratik sonuçlar 
yaratmadı. Bankalar anonim şirketlerin tah-
vil ihracında olduğu gibi çıkarttıkları İsimsiz 
Mevduat Sertifikalarını bankerler aracılığıyla 
sattırarak sertifikaların üzerinde yazılı olan-
dan daha çok faiz vermeye yöneldiler. Bu da 
bankalar arasında sektörü zayıflatıcı ve hatta 
yıkıcı sonuçlar doğurdu. Büyük bankerlik 
kuruluşları; holdinglerin ve anonim şirketle-
rin çıkarttığı tahvilleri ve bankaların isimsiz 
mevduat sertifikalarını satarak, topladıkları 
kaynakları büyük kuruluşların finansmanın-
da kullandılar.
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Küçük bankerler ise tasarruf sahibine 
daha az garanti vererek %140’a varan faiz 
ödüyor, topladıkları tasarrufların karşılığın-
da genellikle özel çeklerini, borç senetlerini 
dağıtıyorlardı. 

24 Ocak Kararları ile gündeme gelen 
deflasyonist politikaların bir yansıması 
olarak önemli bir kısmı küçük bankerlerin 
müşterisi olan birçok işletme iflas etti. 
Bu işletmelerin faizlerini ve anapara geri 
ödemelerini yapamaz hale gelmeleri karşı-
sında borçlandıkları bankerler de tasarruf 
sahiplerine faiz ve anapara ödemelerini 
aksattılar. Bu noktada hükûmet yeni yasal 
düzenlemeler ile gelişmelere müdahale etti. 
16 Eylül 1981’de Resmi Gazete’de yayınla-
narak yürürlüğe giren “Maliye Bakanlığı’nın 
Ödünç Para Verme İşleri Kanunu’na İlişkin 
Tebliği”yle bankerlere ilişkin yeni düzenle-
meler getirildi.

Bankerlik sistemi duvara çarpıyor

Bankerler lüks döşenmiş bürolarında ön-
celikle düşük gelirli vatandaşların paralarını 
toplamışlardır. İnsanlar, bankerlerin vaat 
ettiği çok yüksek kâr oranlarına bakarak, ta-
şınmaz mallarını dahi satmış ve buralardan 
gelen paraları da bankerlere aktarmıştır.

Bankerlerin mevduat toplamasının yasak-
lanmasına ilişkin hükûmetin müdahalesi 
kısa sürede sonuç verdi. Bankalara önemli 
oranda bir fonun aktarılacağı beklentisi 
kamuoyunda dile getirilmeye başlandı. 
Bankerlere yönelik düzenlemeden sonra 
tasarruf sahiplerinin bankerlerden para çek-
meleri hız kazandı. 3 Ekim 1981’de Menkul 
Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Yasası’nda 
değişiklik yapıldı.

1998 - Turcas’ın Otogaz’da işbirliği yaptığı İpragaz yetkilileriyle bir kutlama.
Soldan sağa; Nezihi Tümer, Rafael Vermiel, Yılmaz Tecmen, Hans Arkauer,
Erdal Aksoy, Yücel Kurtcepeli ve Erkan Kınacı.
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23 Aralık 1981 tarihli tebliğ ile bankerlik 
için asgari sermaye ve yedek akçe topla-
mının 200.000.000 TL olması öngörüldü. 
Bu düzenlemeler birçok bankeri etkiledi ve 
tasfiye süreci başladı. Bu süreçte 7 Temmuz 
1982’de kamuoyunda Bankerzedeler 
Kararnamesi olarak adlandırılan 40 sayılı 
kanun hükmünde kararname ve 11 Ağustos 
1983’te Bankerzedeler Yasası olarak 
adlandırılan 2874 sayılı Tasfiye Halindeki 
Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması 
Hakkında Kanun çıkarıldı.

AB üyeliğine ilişkin dönemin Başbakanı
Tansu Çiller’in açıklamalarına yer veren
7 Mayıs 1995 tarihli Hürriyet Gazetesi.
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Başta, bankerler arasında adı ilk akla gelen 
asıl adı Abidin Cevher Özden olan Banker 
Kastelli olmak üzere, büyük küçük birçok 
bankerlik kuruluşu 24 Ocak Kararları ile 
başlayan sürecin sonunda tasfiye edildiler. 
Bu kuruluşlardan kendilerini borsa bankeri 
olarak tescil ettirenler ve büyük grupların 
mali desteğine sahip bankerlik kuruluşları 
varlıklarını sürdürebildiler. 1982’de milli ge-
lir 65 milyar dolar iken, bankerlerin halktan 
topladığı para 3,2 milyar dolara yaklaşmıştı. 
Banker Kastelli, 21 Haziran 1982’de ülkeden 
kaçmıştır. Diğer bankerlerin iflasları da 
bunu izlemiştir. Düşük gelir düzeyinde olan 
vatandaşlarımız, ellerinde avuçlarında ne 
varsa bu banker krizinde kaybetmiştir.  

Bankerler olayı 1980’lerin başlarında finans 
sektöründe maddi kayıplara neden olmanın 
yanı sıra, sektörün derin itibar kaybına da 
yol açmıştır. Bankerler olayının ardında yer 
alan çok önemli bir etken olarak 1 Temmuz 
Bankacılığı ile başlayan mevduata pozitif 
yani enflasyonun üstünde faiz uygulaması 
1 Ocak 1983 itibarıyla sona erdi. Mevduata 
serbest faiz uygulamasına ancak 1987 
yılı ortalarında geri dönülebildi. 1989’da 
bankalar arası faiz yarışının büyümesi üze-
rine Merkez Bankası bir üst sınır getirmek 
zorunda kaldı.

En iyi sektör turizm

Türkiye’de turizmin sektör olarak ortaya 
çıkışı 1984 yılında Turgut Özal’ın başba-
kanlığı sırasında çıkarttığı yatırım teşviki 
tedbirleri ve kamu arazilerinin turizme 
tahsisi ile başlamış ve bu süreç 1991 yılına 
kadar sürmüştür. Bu sürecin yasal temelleri 
12 Mart 1982’de yürürlüğe giren 2634 sayılı 
Turizmi Teşvik Kanunu ile atılmıştır.

ertelenmesi nedeniyle otomasyon, bina ve tadilatlar gibi yatırımlar 
iptal edildi. 42 istasyonla yapılmış olan anlaşmalar iptal edilirken 4 
tanesi rakiplerden olmak üzere 9 yeni istasyon edinildi. Bütün olumsuz 
koşullara rağmen kalite ve yeni ürün arayışları sürdü. Örneğin, “Türk 
Petrol Extra 21” adıyla kurşunsuz benzin piyasaya sürüldü. Piyasadaki 
benzini denetlemek için “Marker Test” uygulaması sıklaştırıldı.

1995 yılında 1994’te yaşanan krizin koşulları hafifledi ve etkileri azalmaya 
başladı. Ekonomide yaşanan büyüme, akaryakıt ve madeni yağ talebini 
az da olsa artırdı. Yine de 1995 yılı talebi 1993’te gerçekleşen seviyeyi 
geçemedi. Şirket’in pazar payı benzinde %14,4, motorinde %8,2, madeni 
yağda %14,3 oranlarında gerçekleşti. Aynı dönemde Şirket krizin etkilerini 
aşmak üzere yeni girişimlerde bulundu. İstanbul’da, Belediye Kuruluşu 
olan Bel-Pet ile 9 tane yüksek satış kapasiteli akaryakıt istasyonu proje 
anlaşması yapıldı. Anlaşmaya ek olarak 26 adet istasyon açıldı. Böylece 
istasyon sayısı 656’ya ulaştı. Ambarlı’daki BP terminalinin %25’i satın 
alındı. 

Kriz sonrası dönemde sektörü ve şirketi olumsuz etkileyen koşullar 
tümüyle ortadan kalkmadı. Örneğin, solventlere benzer oranla düşük 
vergi uygulaması piyasada “hileli” akaryakıt satışının artmasına 
neden oldu. Irak’tan gelen kaçak motorinin Doğu ve Güney illerinde 
vergilendirilmeden serbestçe satılması, özel sektörün bu bölgelerde 
yatırımlarını tamamen durdurmasına yol açtı. 

ATAŞ bu koşullar altında 1995 yılında üretimi önce kıstı, sonra da 
durdurdu. 1996 yılında da hileli akaryakıt ve Irak’tan gelen gümrüksüz 
motorin sektörü olumsuz etkilemeye devam etti. Bu koşullar altında 
Şirket’in pazar payları benzinde %10,5, motorinde %7,7 ve fuel oilde 
%2 oranında gerçekleşti. Şirket, Bel-Pet’le imzalanan anlaşma uyarınca 
İstanbul’da 9 adet yüksek tonajlı istasyonu modernleştirdi. Körfez 
akaryakıt tesisinin otomasyon projesi tamamlandı ve günlük dolum 
kapasitesi tek vardiyada 4000 tona çıkarıldı.

1998 - Türk Petrol reklam filmi çekimi.
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Teşvik tedbiri olarak, kamu arazileri turizm 
yatırımcılarına Turizm Bakanlığı eliyle tahsis 
edilmektedir. Daha öncesinde büyük-
şehirlerde Hilton ya da Divan gibi bir iki 
firma varken, bu dönemde Akdeniz ve Ege 
sahillerine çok büyük yatırımlar yapılmıştır. 
İlk turizm yatırımlarını yapanlar, farklı sek-
törlerden gelmişler; kısa sürede bu sektörde 
kalıcı olmuşlar ve zincir oteller açmaya baş-
lamışlardır. 2011 için Türkiye’nin uluslara-
rası standartlarda yatak sayısı 1 milyon 100 
bin civarında olmuştur. Sektörde 1 milyonu 
sürekli ve 1 milyonu mevsimlik olmak üzere 
toplam 2 milyon kişi çalışmaktadır. 
  
Turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı 
1963’te %0,1, 1970’te %0,5, 1980’de %0,6, 
1990’da %2,1, 2000’de %3,8 ve 2002’de 
%6,6 olmuştur. 2002 sonrası bu oran yavaş 
yavaş azalarak 2010 yılında %2,6’ya kadar 
gerilemiştir. 1980 öncesi ekonomide çok 
önemsiz bir yeri olan turizm sektörünün 
GSMH içindeki payından da görülebileceği 
gibi, önemli bir kalem haline gelmiştir. 
Dönemsel olarak krizlerden ve dünya 
siyasetinden doğrudan etkilenen turizm 
sektörünün gelirlerinin dış ticaret açıklarını 
kapatmadaki payı 1996’da %27,7, 2000’de 
%28,1, 2001’de %10, 2007’de %34 ve 
2009’da %18,3 olmuştur. Burada dikkatler-
den kaçmaması gereken en önemli husus, 
turizm gelirlerindeki azalmanın AKP ile baş-
ladığıdır. Bunda AKP iktidarının Hasankeyf 
ya da Zeugma gibi tarihsel önemi dünya 
için tartışılmaz olan mekânları, baraj yapma 
bahanesiyle ortadan kaldırıyor olmasının 
payı büyüktür. 2011 yılında turizm sektörü
30 milyon turist ve 25 milyar dolarlık 
gelirle, dış ticaret açığının yaklaşık %35’ini 
karşılamaktadır.

Turcas ve mesleki kariyerim
1997’de Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra University 
of California at Berkeley’de finans eğitimi aldım. Türkiye’ye dönünce 
Conoco bünyesinde kurulan Eurasia İş Geliştirme Ofisinde 1998 - 2000 
yılları arasında çalıştım. ConocoPhilips, Teksas’ta bizim eski ortağımız 
Conoco ile yine Amerikan petrol firması Phillips’in birleşmesiyle oluşmuş 
Amerika’nın en büyük üçüncü, dünyanın ise en büyük altıncı petrol 
şirketidir. Conoco Azerbaycan ve Hazar Bölgesi’nde çıkaracağı doğalgaza 
pazar yaratmak ve Türkiye’deki enerji/elektrik piyasasını oluşturarak 
yatırımlar yapmak hedefiyle İstanbul ofisini açmıştı. Ayrıca endüstriyel 
yağlarla ilgili projeleri ve doğalgaz boru hattı projeleri de mevcuttu. 
Bu projelerin içinde şirketin kurulum aşamasından itibaren yer aldım. 
Hazar Bölgesi doğalgaz kaynakları, boru hattı projeleri, doğalgazın nasıl 
pazarlanması gerektiği, ne tip pazarların nerelerde oluşturulabileceği gibi 
konular üzerinde yoğun bir şekilde çalışarak iyi bir tecrübe edindim. 
Conoco’daki Alman kökenli olağanüstü disiplinli patronum Franz Erhard 
bir öğretmen gibi eğitti beni. 

Bu konulara aslında ne kadar yakın olduğumu hep hissederdim. Mesela; 
Koç Üniversitesi’ndeki eğitimim sırasında Shell ve Turcas birleşmesine 
ve bunun nasıl bir birleşme olacağına ilişkin bir proje hazırlamıştım. 
Küçük yaşlardan beri babamla iş seyahatlerine çıkardım. Okul çıkışı veya 
tatillerde ofise giderdim. Küçüktüm, orada yapacağım bir şey yok, ben 
de bir gazete çıkarırdım! Kendimi bildim bileli hep babamın yanında ve 
işteydim. Hatta bir röportajda babama, “Kızınızı hiç etkilediniz mi veya 
‘Benim yaptığım işi devam ettirsin’ diye düşündüğünüz oldu mu?” diye 
sormuşlardı. O da, “Daha doğmadan önce benim kafamda vardı zaten; 
hayalim benimle çalışmasıydı,” diye cevaplamıştı.

Banu Aksoy Tarakçıoğlu

Turcas Petrol A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

SÖYLEŞİ
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1980 sonrası dönemde, ithal ikameci 
politikaların ihracata dayalı sanayileşmeyle 
yer değiştirirken; zahmetsiz döviz kaynağı 
olarak turizm sektörüne sağlanan olanaklar 
sürekli artmıştır. Bu durum Turgut Özal’ın 
veciz sözü “Turizm, Türkiye’nin en iyi sektö-
rü olacaktır”da ifadesini bulmaktadır.  

Dışa açılmanın bir yüzü de
olumsuzluk

Türkiye ekonomisinde 1980’li yıllarda 
ortaya çıkan eğilimler ve etkileri 1990’lar ve 
sonrasında da sürdü. Ancak bu dönemin 
öncekinden iki farklı özelliği vardı. Birincisi, 
siyasi yasakların kalkması ve bunu takip 
eden siyasi hareketlenmeyle 1980 öncesinin 
köklü siyasi hareketleri ve liderleri siyase-
te hızlı bir dönüş yaptılar. Böylece askeri 
rejimin getirdiği yasal ve kurumsal çerçeve 
bertaraf edildi. Bu da doğal olarak popü-
lizmin yeniden canlanmasına neden oldu. 
İkincisi ise popülizmin bu karşı atağı kamu 
maliyesi dengesini bozduğundan, bu sefer 
de çözüm olur umuduyla ülke ekonomisinin 
kapıları, uluslararası sermaye hareketlerine 
sonuna kadar açıldı. 1995 yılında Avrupa 
Birliği ile gerçekleştirilen Gümrük Birliği, dış 
ticaret politikalarındaki liberalleşmenin son 
durağı oldu.

Ekonomi bu kadar denetimsiz şekilde dışa-
rıya açılınca, Türkiye özellikle de çok kısa 
vadeli yabancı sermaye girişine bağlı olarak 
gelişen ve çalkantılı bir büyüme sürecinden 
geçen bir ülke konumunu aldı. Dış borç 
yükünün yanı sıra faiz ödemelerinin çığ gibi 
artması, ekonominin patron koltuğuna IMF 
ve Dünya Bankası’nı oturttu.

2000 yılında, Conoco’dan ayrıldıktan sonra kardeşim Batu’yla beraber 
Türk Enerji’yi kurduk. O dönemde elektrik piyasasındaki planlanan 
özelleştirilmeler doğrultusunda Türkiye’de ilk toptan satış lisansı alan 
firma olduk. Ben mali koordinatörlük görevimin yanı sıra proje geliştirme 
işiyle de ilgileniyordum. Aynı zamanda grup iştiraklerimizden Enak 
ve ana holdingimiz konumundaki Aksoy Holding olarak farklı enerji 
projelerine de odaklanmıştık. 

2006’ya kadar Turcas, Türk Petrol markasıyla 650 civarındaki istasyonuyla 
hizmet veriyordu. 2006 yılındaki Shell & Turcas birleşmesiyle 1300’e 
yakın istasyonla hizmet veren bir ortaklık haline geldik. Bundan hemen 
önce Aksoy Holding olarak Conoco’nun Turcas’ta sahip olduğu hisseleri 
satın almıştık. 

2005 yılından bu yana Turcas ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu 
üyeliğini yürütüyor ve grubumuzun Risk Yönetimi komitesinde yer alıyorum. 
Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin %100 iştiraki Shell Petrol A.Ş.’nin yönetim 
kurulu üyesi, Turcas Enerji Holding A.Ş., SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş. 
ve SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş.’nin de kurucularındanım.

Conoco’da çalışmam, Türk Enerji’nin kurulması, Shell ve Turcas 
birleşmesi, daha sonra Petkim’in alınması benim için çok önemli 
deneyimlerdi. Bunlar hep uzun vadede sonuçlarını görebileceğimiz işlerdi. 
Rahmetli Kaya Baban ile beraber bazı projelerimiz oldu. Kısa vadeli işlere 
yöneldiğimiz de oldu. Mesela Irak sevkiyatımız... Turcas olarak Irak’a 59 
milyon dolarlık petrol ürünleri sevkiyat ihalesini kazandık. US Defense 
Energy Support Center (DESC) yani Amerikan Savunma Bakanlığı’nın 
açtığı bir ihaleydi. Orada ilk Türk şirketi olarak ihaleyi Turcas Petrol’e 
verdiler. Bunda Conoco ortaklığımızın ve o dönemden miras kalan 
Amerikalılarla çalışma kültürümüzün de büyük etkisi oldu; ayrıca tabii 
ki ihale şartlarını da çok iyi şekilde karşılamıştık. Böylece arada bir denk 
gelen ve kısa sürede sonuç alabildiğimiz projelerle ilave gelir kaynakları 
da sağlandı. 

SÖYLEŞİ BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU
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Neoliberal ekonomik anlayışa göre dev-
letin küçültülmesi, müdahaleci, korumacı 
politikalarla yaratılan ve ayrıcalıklı, varlıklı 
katmanlara intikal eden rantları tasfiye 
edecekti. 1980’li yıllarla başlayan süreç, bu 
anlayışı doğrulamadı. 1980’lerde başlayan 
dönüşüm 1989’dan sonra yerini iyiden iyiye 
kuralsızlaşmış bir ekonomik sisteme bıraktı. 
Sonuç olarak yerli ve yabancı sermayeyi de 
artık rahatsız eden, alabildiğine büyük kap-
kaç-vurgun hadiselerinin yerleştiği kargaşa 
ortamı doğdu.

80’ler sonunda iki ana gündem; 
emek-sermaye ve sermayenin
iç sorunları

Bu yeni dönemin iki ana gündem maddesi 
vardı. Biri emek-sermaye ilişkileri diğeri ise 
sermayeiçi sorunlar. Bu gündem maddele-
rinden ilki, emek piyasası ve tarımı etkileyen 
iktisat politikası araçlarını tasfiye ederek 
popülizmi aşmaya yönelikti. Piyasa meka-
nizmasını tehdit edecek bütün unsurların 
ortadan kaldırılması, temel eğitim ve sağlık 
alanında yapılan beşeri sermaye yatırımları 
ve yoksullukla mücadele araçları; IMF’nin 
salık verdiği istikrar politikaları dahilinde zor 
olsa da yaşanan bu sorunları aşmanın sihirli 
anahtarlarıydı. 

İkinci gündem maddesi ise sermayeiçi 
dengesizlikleri çözmek, belli işadamları ve 
sermaye gruplarının kayırılmasını önlemek 
adına ekonomide, siyasetten bağımsız özerk 
kurumlar oluşturulmaya yönelikti. Buna 
karşın beklenenler gerçekleşemedi. Bu 
amaçla oluşturulan kurumları belli sermaye 
gruplarından ve çok güçlü olan uluslararası 
sermayenin egemenliğinden koruyacak 
mekanizmalar yoktu.

1998 - Hülya Avşar’ın rol aldığı reklam kampanyasından bir afiş.
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Daha da önemlisi, IMF ve Dünya 
Bankası’nın ekonomide ve sosyal politika-
larda süreklileşen varlığı göz önüne alınınca 
bu özerk kurumların özerkliği, tartışmaya 
açık hale geldi.

Özelleştirme aşamaları ve
kurumsal organizasyonu

1980 sonrası süreçte Turgut Özal’ın 
Başbakanlığı döneminde devlet ekonomik 
alandan çekilerek ekonomiyi serbest piyasa 
kurallarına terk etmeye başlamıştır. Devletin 
küçülmesi olarak algılanan bu durum; kamu 
iktisadi teşebbüslerinin zarar başta olmak 
üzere türlü bahanelerle özelleştirilmeleridir. 

Piyasa kurallarına göre çalışan KİT’lerin 
üretim araçları kamu mülkiyetindedir. 
Devlet, KİT’lere bir görev yüklediğinde zarar 
oluşursa, buna görev zararı denir ve bu 
genel bütçeden karşılanmaktadır.
Devlet, KİT’leri özelleştirebilmek için; 
rekabeti önlediği, zararlarının bütçeye ağır 
yükler getirdiği ve devlet mülkiyetinin an-
lamsızlığı gibi çeşitli gerekçelerle kamuoyu 
yaratmaya çalışmış ve bunda kısmen de 
olsa başarı sağlamıştır. KİT’lerin birer birer 
özelleştirilmesiyle hem özel kesime sermaye 
ve mülkiyet aktarımı yapılmış hem de devlet 
küçültülmüştür.   

Özelleştirmeye ilişkin ilk yasal düzenleme, 
29 Şubat 1984 tarihinde 2983 sayılı Kanun 
ile yapılmıştır. Bu ilk Kanun, özelleştirme 
uygulamalarına ilişkin geniş bir hareket 
alanı belirlemiş ve özelleştirmenin kurumsal 
mekanizmasını oluşturmaya çalışmıştır. 

Sektörde ilerlemeleri her zaman takip ederim: Elektrikli araçlar, 
biodizel veya CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) arabaları gibi... Hangilerini 
uygulayabiliriz, ne şekilde geliştirebiliriz diye değerlendiririm. Turcas’ın 
hâlihazırdaki projeleri devam ederken bir yandan da ileriye dönük neler 
yapabiliriz diye hep vizyoner düşünürüz.

Osman Kerman
Shell & Turcas birleşmesinde Turcas tarafında önemli görevler aldım. 
Tüm yazışmalar ben, babam ve Osman Bey arasında gider gelirdi Osman 
Kerman eskiden de Mobil gibi şirketlerde hep üst düzey çalışmış bir 
profesyoneldi. Kendisi hem bizim hem de tüm sektörün duayenidir. 

Şanslı olduğumu düşünürüm; Conoco’daki patronum Franz Erhard 
gibi Osman Kerman da iyi bir öğretmendi, o da disiplinliydi ve şahsına 
münhasır bir insandı. Kendisiyle tüm ortaklık pazarlıkları sürecinde bire 
bir çalışma fırsatım oldu. 

Shell & Turcas birleşmesi bazı prestijli okullarda tez konusu olmuş, 
hatta Harvard Business School’da bu konuda örnek olarak gösterilmiştir. 
Turcas’ın Shell & Turcas ortaklığı ve Shell markasıyla büyüdüğünü 
görmek benim için harika bir tecrübe oldu Eriyip gidebilirdi de; çünkü 
artık büyük olmanız gerekiyor, orta ölçek yeterli değil. Bütün bu süreçte 
bizim de Turcas olarak kendi konumumuzu korumamız ve aktif rol 
almamız da çok önemliydi.
 
SOCAR & Turcas Ortaklığı
2006 yılının sonlarına doğru Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR ile 
SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.’yi kurduk. 2007’de Petkim’in özelleştirilmesi 
ihalesine girdik. Daha önceki yıllarda TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi 
esnasında da Turcas tarafındaki çalışmaları yürütmüştüm. Petkim’de 
de yine aynı şekilde çalışmalarımızı yürüttük, SOCAR ile ortaklığımızı 
kurduk, bankalarla kredi görüşmelerini yaptık ve ihaleye girdik. Ankara’da 
oteldeki bekleyiş de dahil, unutulmaz bir süreçti. O gün Petkim ihalesini 
kaybetmiştik; son derece üzgündük. Babam, “Durun bakalım neden 
hemen bayrakları indirdiniz?” dedi, Sonra Petkim bize tekrar döndü. 

SÖYLEŞİ BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU
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Öncelikle gelir ortaklığı senedi, hisse senedi 
ve işletme hakkı devrinden oluşan özelleş-
tirme yöntemleri tanımlanmış, Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı Kurulu, Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi ve Kamu Ortaklığı 
Fonu kurulmuştur. 

Özelleştirmeleri hiç sorun çıkmadan uygu-
layabilmek için Kurul-İdare-Fon üçlüsü ile 
kurumsallaşmalar sağlanmaya çalışılmış, 
ilerleyen yıllarda “Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulu, Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu, 
Kamu Ortaklığı İdaresi” gibi yeni isimler 
sürece dahil olmuş ve çeşitli yasal düzen-
lemeler yapılmıştır. Özal Hükûmetlerinin en 
çok kullandığı enstrüman Kanun Hükmünde 
Kararnameler (KHK) olmuştur. Özelleş-
tirmelerle ilgili yasal boşlukların zaman 
içerisinde belirginleşmesi ve genel yetki 
kanunları ile bu yetki kanunlarına dayanıla-
rak çıkarılan KHK’nın Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmesi nedeniyle, sadece 
özelleştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsayan 
ve iptal gerekçelerini dikkate alan bir düzen-
leme yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

30 Mayıs 1994 tarihinde 530, 531 ve 532 
sayıl KHK ile özelleştirme ve özelleştirme-
ye bağlı istihdam sorunlarının çözümüne 
yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştır. 
Öncelikle, özelleştirmenin kurumsal yapısı 
yeniden düzenlenmiştir. Kamu Ortaklığı 
Yüksek Kurulu ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına dönüştü-
rülmüş, ayrıca Kamu Ortaklığı Fonu yanında 
yeni olarak Özelleştirme Fonu kurulmuştur. 

Ekonomik kriz dönemi
Önemli birçok projemize kriz zamanında başladık. Kriz süresince 
babamın olayları hep bardağın dolu tarafını görerek yorumladığına 
tanık oldum. Kriz zamanı kardeşimle moralimizin bozuk olduğu bir 
gün babam, “Ne oldu?” diye sordu. “Çok kötü bu dönemde, biz şunları 
yanlış yaptık hatalarımız oldu,” dedik. Babam, “Hayır, bence bu kriz çok 
iyi oldu; size bir hayat dersi verdi. Yoksa ben size bazı şeyleri başka türlü 
anlatamazdım, dinletemezdim. Bu kriz en büyük ders; hata değil deneyim, 
bunun bedeli yok,” dedi. Karşımızda bu kadar sağlam duran, moralini 
bozmayan bir baba olunca, o zaman biz de tekrar kuvvetleniyorduk. “Biz 
bunun içinden de çok güzel çıkarız,” diyor ve zor zamanlarda çok emek 
harcayıp bir şeyleri elde etmenin de keyfine varıyorduk.

Bu dönemde çok fazla proje geliştirdik; en yoğun çalışmalarımızı yaptık 
ve kriz zamanı önemli projelere adım atmamız hem şans hem de şanssızlık 
oldu. Şanssızlığımız projelerin uzun zamana yayılmasıydı, şansı ise bizim 
için çok öğretici olmasıdır.

Turcas, kriz sürecinde bile çok başarılı bir performans gösterdi. 
Ortaklarımıza, hissedarlarımıza kâr payı ödemeleri yine aynı şekilde 
gerçekleştirildi. Bu konuda da her zaman halka açık şirket olmanın 
verdiği sorumluluğa göre hareket eden ve hissedarlarını hiçbir zaman 
hayal kırıklığına uğratmayıp tam tersi sevindiren bir şirket olmuştur 
Turcas.

Yabancılarla çalışmanın avantajları
Yabancılarla çalışmaya çok alışık bir gruptuk. Turcas’ta Conoco ile 
ortaklık yapmıştık. Daha sonraları Iberdola, E.ON, RWE gibi çok 
önemli yabancı firmalarla ortak çalışmalarımız oldu. Öncelikle yabancı 
kültürünü, onların hangi konularda hassas olduklarını çok iyi biliyoruz. 
Çoğunluk olacağız, patron konumunda olacağız demedik. Doğru bir 
sistem yaratalım, onun azınlık ortağı da olabiliriz anlayışıyla hareket ettik. 
Zaten şu anda da %30-%70 pay oranıyla çok başarılı giden ortaklıklarımız 
var. Ortaklıklarımızda ülkemizdeki genel zihniyetin tersine bir tutum 
takındık. Çünkü ülkemizde genellikle en azından %51 pay benim 
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Özelleştirme yasasını halka hoş göstere-
bilmek için; özelleştirmelerde, zarar eden 
işletmelere öncelik verileceği, blok satış 
değil, halka arz yapılacağı gibi hükümler de 
yasaya eklenmiştir.  

4 Aralık 1984 tarihinde 3092 sayılı Çay 
Kanunu ile çay tarımı, üretimi, işlenmesi ve 
satışı serbest bırakılmış, aynı tarihteki 3096 
sayılı Kanun ile de Türkiye Elektrik Kurumu 
dışında, özel sektörün elektrik üretimi, ileti-
mi, dağıtımı yapabilmesine ilişkin düzenle-
meler yapılmıştır.

1998 - Kaçak akaryakıt sorunları basın toplantısı.
Soldan sağa; Sinan Orhon, Ertuğrul Tuncer, Kaya Baban ve Yalçın İlter.

Kaynak: DİE

1990 6,8 8,6 10,3 9,4
1991 (0,9) 2,7 0,6 0,3
1992 4,3 5,9 6,5 6,4
1993 (1,3) 8,2 10,7 8,1
1994 (0,7) (5,7) (6,6) (6,1)
1995 2,0 12,1 6,3 8,0
1996 4,4 7,1 7,6 7,1
1997 (2,3) 11,4 8,6 8,3
1998 8,4 2,0 2,4 3,9
1999 (4,6) (5,0) (4,9) (6,4)

SEKTÖRLER VE GSMH BÜYÜME HIZLARI 
(1990 - 1999)

Yıl Tarım Sanayi Hizmetler GSMH
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Bu düzenlemelerle devlet tekelindeki iktisadi 
faaliyet alanlarına özel sektörün girişini 
engelleyen hükümler kaldırılmıştır.

1987 yılında, THY A.O.’nun bağlı ortaklıkları 
Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ) ve Boğaziçi Hava 
Taşımacılığı (BHT), Afyon, Ankara, Balıkesir, 
Trakya ve Söke Çimento Fabrikaları, T.C. 
Turizm Bankası’na bağlı işletmeler (TUR-
BAN) ile toplam 41 kuruluş özelleştirme 
kapsamına alınmıştır.

Aynı yıl, KİT sisteminin iki dev kuruluşu 
Sümerbank ve Petkim de özelleştirme kap-
samına alınmıştır. 1989 yılında TÖBANK, 
Denizcilik Bankası T.A.Ş., ÇAYBANK’ın 
kamu hisseleri ile ETİBANK’ın bankacılık 
kesiminin bulunduğu 9 adet KİT, bağlı 
ortaklık, iştirak ve tesis özelleştirilmek üzere 
devredilmiştir.

Anadolu Otoyolu üzerinde, Ankara yakınlarındaki
köprülü bağlantı yolları.



Enerji Dolu 80 YIL

174

1990 yılında PETLAS, THY A.O., TÜPRAŞ 
ve POAŞ özelleştirme kapsamına alınma-
sına karar vermiştir. 1992’de Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu, Et ve Balık Kurumu, 
Orman Ürünleri Sanayi Kurumu ve Yem Sa-
nayii T.A.Ş. ve Kütahya Manyezit İşletmeleri 
A.Ş. özelleştirme kapsamına alınmıştır.  

1993 yılında kamuoyunu en çok meşgul 
eden ve muhalefetle karşılaşan PTT’nin 
özelleştirilmesi olmuştur. 509 sayılı KHK 
ile PTT’nin haberleşme hizmetleri ayrılarak 
yeni bir şirket kurulmuş ve bu şirketin özel-
leştirilmesine ilişkin hükümler kararnameye 
konulmuştur.

olsun anlayışı hakimdir. Hâlbuki yabancı yatırımcının Türkiye’ye gelip 
bu ülkede yatırım yapması, imkânlarını buraya getirmesi için tabii ki 
yönetimde söz sahibi olması gerekir. Onların bu tip hassasiyetlerine çok 
saygı gösteriyoruz. Başka konularda da hassasiyetleri var; kurumsallık, 
şeffaflık, raporlama, grup içerisindeki iletişim gibi…

Turcas eskiden Türk Petrol markasıyla hizmet veren bir akaryakıt 
dağıtım şirketiyken şimdi artık global anlamda elektrik, doğalgaz, 
petrol, rafineri, petrokimya alanlarında hizmet veren entegre bir enerji 
şirketi haline geldi. Enerjinin her alanında birlikte hareket edebildiğimiz 
işbirliklerimiz, ortaklıklarımız var. Doğru zamanda, doğru ortaklarla, 
kurumsallık kültürü içinde ve başarıyla ilerliyoruz.

Takım çalışması ve kurumsallık
Turcas halka açık bir şirket, ancak hisse oranımızdan dolayı aile şirketi 
olarak da tanımlanabilir. Fakat tamamen yapısı ve işleyişi açısından 
kurumsal bir şirkettir. Aile şirketinden kastım, sözlük anlamında elinde 
%51’i tutan bir grup varsa ve zaten o grup da bir aileyse aile şirketi dendiği 
içindir. Bütün bu ortaklıkların yürümesi, sistemin işleyebilmesi için de bu 
şirketin kurumsal olması çok önemli. Bu konuda çeşitli çalışmalarımızı 
tamamladık, komitelerimizi kurduk, büyük aşamalar elde ettik.

Bizlerin girişimcilik ruhu zaten vardı. Kurumsallık da girişimciliğe engel 
değil. İçimizde olan bir şey girişimcilik ama kurumsallık çerçevesinde 
gösteriyoruz girişimciliğimizi. Yani gözünüzü karartıp her türlü riski 
alamazsınız çünkü bu halka açık bir şirket, ortaklıkları var. Ama riskleri 
öngörerek ve yöneterek tabi ki cesur adımlar atıyoruz. 

Takım çalışmasına önem veriyoruz. Çok uzun zamandır bizimle çalışanlar 
bu yolda bizimle yürüyenler var. Sonradan katılan değerli arkadaşlar var. 
Çok seçiciyiz, bütün profesyonellerimiz özenle seçilmiş, işlerinde en iyi 
olan insanlar. Onların fikirlerine, önerilerine her zaman açığız. 

Hissedarlık, operasyon ve yönetim konularının birbirinden ayrılması ve 
hepsinin düzenli bir şekilde işlemesi için sağlam bir altyapı oluşturduk. 

Kaynak: DPT

1990 35.261,4 (4,7) (1,3)
1991 34.640,5 (3,6) 0,1
1992 37.585,6 (3,8) (0,5)
1993 44.773,5 (5,9) (2,7)
1994 41.376,1 (2,4) 1,5
1995 57.344,9 (5,8) (1,0)
1996 75.694,0 (4,2) (1,0)
1997  80.669,0 (5,9) (1,0)
1998  76.584,0 (5,2) 0,7

 Dış Dış Cari
 Ticaret Ticaret İşlemler
 Hacmi Dengesi Dengesi
Yıl  (Milyon $) GSMH % GSMH %

DIŞ TİCARET DENGESİ VE CARİ İŞLEMLER 
DENGESİNİ GSMH’YE ORANI VE TİCARET 
HACMİ (1990 - 1998)

SÖYLEŞİ BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU
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Ancak KHK, aynı yıl Anayasa Mahkemesi
Kararı ile iptal edilmiştir. Daha sonra 
çıkarılan 10 Haziran 1994 tarihindeki 4000 
sayılı Kanun ile PTT’nin posta ve telgraf 
dışında kalan hizmetlerinin ayrılması ve 
özelleştirilmesine ilişkin hükümler yeniden 
düzenlenmiştir.

Kanun’a göre posta ve telgraf tesis ve 
işletmesine ilişkin hizmetler için Posta 
İşletmesi, telekomünikasyon hizmetleri 
için ise Türk Telekomünikasyon Anonim 
Şirketi kurulmuş; Türk Telekomünikasyon 
Anonim Şirketi hisselerinin yüzde 49’unun 
satılmasına ilişkin yöntemi belirlemesi için 
Ulaştırma Bakanını yetkilendirmiştir. Ayrıca, 
Bakanlık mobil telefon, çağrı cihazı, data 
şebekesi, akıllı şebeke, kablo TV, ankesörlü 
telefon, uydu sistemleri, rehber basım ve 
benzeri katma değerli hizmetler konularında 
sermaye şirketlerine tekel oluşturmayacak 
koşulları da dikkate almak suretiyle işletme, 
lisans ve ruhsat verilmesi konusunda yetkili 
kılınmıştır.

Özelleştirme İdaresi’nin kuruluşundan sonra 
geçen süre içinde özelleştirmelerden elde 
edinilen kaynakların kamu yatırımlarının 
finansmanı konusunda etkin kullanıldığını 
söyleyebilmek çok zordur. Özelleştirmeler-
den elde edilen gelir 1980’li yıllar boyunca 
160 milyon dolara ancak erişebilmişken, 
1990’lı yıllarda 4,5 milyar dolar ve 2000’li 
yıllarda ise 35 milyarı aşmıştır. 

1980’ler sonunda işçi eylemleri

1980’ler boyunca çalışan kesimlerin 
gelirlerini daraltmaya yönelik uygulamalara 
karşı tepki ancak 1989 yılından sonra kayda 
değer bir hale geldi.

Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Turcas’ı her zaman kalıcı ve 
sürdürülebilir başarısı olan bir şirket olarak görmek istiyoruz. Hatta 
bazı yeni halka açılmalar olabilir. Bu şekilde daha da büyüyeceğiz. Kriz 
zamanında bile hissedarlarına kâr payı dağıtan şirketlerden birisiyiz. 
2006 - 2011yılları arasında yaklaşık 100 milyon USD kâr payı dağıttık.

Hayalimdeki Turcas
Hayalim, Turcas’ın; öncelikle güçlü ortaklıklarıyla, doğalgaz, elektrik, 
akaryakıt dağıtımı gibi segmentlerde başarılı işlere imza atan, süregelen 
işleri ile hissedarlarını memnun eden, başarılarıyla kendinden söz ettiren, 
dünya çapında kurumsal bir enerji firması olmasıdır. Artık, Turcas olarak 
başladığımız projelerin sonuçlarını alıyoruz. Bizim için önemli olan 
şirketin, bireylere bağlı olmadan kendini sağlam taşlarla yapılandırmış, 
güçlü ortaklıklarıyla ilerleyen bir yapıda olmasıdır.

1998 - Türk Petrol akaryakıt istasyonlarında “Kaçak ve Hileli Akaryakıta Hayır” kampanyası.
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Bu tepkilerden birincisi işçi eylemleri, ikin-
cisi ise ANAP’ın aynı yıl yerel seçimlerdeki 
çok ağır kaybıydı. Eylemler önce kamu sek-
törü işçileriyle başladı, ardından sendikalar, 
SEKA ve Zonguldak grevleri geldi. Böyle bir 
ekonomik tablo, gönülsüz de olsa ANAP’ı 
popülizme yöneltti. Kamu sektörü işçilerine 
yapılan %42’lik zammı, memur maaşlarına 
yapılan zamlar ve aynı oranlarda olmasa 
da özel sektör işçilerine de yapılan zamlar 
takip etti. Destekleme alımlarındaki sürekli 
daralmacı eğilim ilk kez tersine döndü ve 
1992’ye kadar artarak sürdü. Bu gelişmele-
re sermaye kesimleri tepkisiz kalmadı. Özel 
sektörde işten çıkarma ve sendikasızlaştır-
ma yaygınlaştı. İş yasalarının uygulanama-
yacağı esnek istihdam biçimleri yaygınlaştı. 
İki yıl içinde sendikal hareketler hız kaybetti. 
Ücret artışları 2000 yılında %21’e gerileye-
rek on yıl öncesinin yarısına düştü. 1989 
- 1993 arasındaki kazanımlar bu dönemin 
sonuna doğru geri alındı.

Yüksek faizli iç borçlanmanın tuzağı 
ve faiz dışı fazla dönemi

Bu dönemde dikkate değer bir diğer durum 
da KİT’lerin içine düştüğü mali krizdi. Özal 
hükûmetinin Hazine’nin KİT’lere yönelik 
desteğini çekmesi, 1989 - 1993 döneminde 
yükselen ücretler ve maaşlar, KİT’lerin ısrar-
la iç ve dış borçlanmaya sürüklenmesi bu 
kurumları krize sürükledi. Hâlbuki 1990’a 
gelindiğinde KİT sisteminin tümü başarıyla
ayakta durabiliyordu. Ne var ki katma değe-
rin tümünden fazlası borç finansmanına ve 
ücretlere gidince, sermaye birikimine katkı 
sağlayacak olan artık oluşmuyordu.

1998 - İstanbul Defterdarı Zekeriya Temizel’den Erdal Aksoy Vergi Plaketi alırken.
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Çözümse özelleştirmede görülüyordu. 
“Etkinlik amacıyla özelleştirme” söylemleri 
yerini zamanla “kamu açıklarını kapatma 
amacıyla özelleştirme” hedefine bıraktı. Bu 
dönem boyunca devam eden özelleştirme 
uygulamaları, Hazine kaynaklarına beklenil-
diği gibi kayda değer bir katkı yapamadı.

Bu dönemde ekonomi çok yüksek faizli iç 
borçlanmanın sonucu olarak, faiz ödeme-
lerini ancak yeni borçlar alarak karşılamaya 
çalıştı.

Bu durumun en anlaşılır ifadesi, 1999 
sonrası IMF istikrar programlarında faiz dışı 
bütçe fazlasının hedeflenmesi ve bu makro 
ekonomik değişkenin altının çizilmesiydi. 

1990’da Körfez krizi nedeniyle trafiğin aksadığı 
habur sınır kapısında, Irak tarafına geçmek 
için bekleyen tankerlerin oluşturduğu kuyruk. 
(Anadolu Ajansı - Bayram Yaşlı).
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Devlet’in gelirleri
arasında vergiler

Devlet bütçesinin harcama ayağı bu kadar 
incinmişken, gelir ayağını oluşturan vergi 
sisteminde kalıcı çözümlere ulaşılamadı. 
Vergi yükü, en kolay yöntemle, KDV ve Özel 
Tüketim Vergisi gibi dolaylı vergilerin artırıl-
masıyla çözülmeye çalışıldı. Buna ek olarak, 
geçici konulup kalıcı hale gelen diğer vergi-
ler de vergi yükünü artırdı. 1999 Marmara 
Depremi sonrasında bölgenin imarı için 
cep telefonu abonelerinden 1 yıllığına %25 
oranında alınmak üzere yürürlüğe konulan 
Özel İletişim Vergisi, daha sonraki süreçte 
alınmaya devam etmiş ve 2004 yılı itibarıyla 
kalıcı olmuştur. Cep telefonu kullanıcıları, 
%25 ÖİV ve %18 KDV ödeyerek toplamda 
%43’e erişen bir vergiyi mobil iletişime 
ödemektedirler.

Dolaylı ve dolaysız vergiler olarak yapılan 
ayrımda, dolaylı vergilerin ağırlığının 
artması vergi adaletini bozmaktadır. Vergi 
sistemimiz içerisinde gelir üzerinden 
alınan vergiler iki çeşittir: Gerçek kişilerin 
geliri üzerinden alınan vergiye gelir 
vergisi; kurum kazançları üzerinden alınan 
vergiye ise kurumlar vergisi denilir. Gelir 
vergisi artan oranlı bir tarifeye sahipken; 
kurumlar vergisi düz oranlıdır. Düşük gelirli 
vatandaşlar daha az vergi öderken, yüksek 
geliri olanlar daha yüksek oranda vergi 
ödemektedirler. Gelir ve servet üzerinden 
alınan dolaysız vergilerin tüm vergiler 
içindeki payı, 1980’de %51,6 iken, 1985 
yılında %40,4’e, 1990’da %42,8’e, 1995 
yılında %32,7’ye ve 2010 yılında %33,1’e 
gerilemiştir. Bunun nedeni 1985’ten sonra 
dolaysız vergilerin ağırlığının artması ve 
Marmara Depremi gibi bahanelerle dolaysız 
vergilerin ağırlığının artırılmasıdır.

Tabaş satın almasıyla geleceğe atılan adım
1996 yılında şirketin geleceği için yaşanan en önemli gelişme, Conoco 
Petroleum’un da ortağı olduğu Tabaş Petrolcülük A.Ş.’nin Turcas 
Petrolcülük A.Ş. hisselerinin %82’sini, Türk Petrol Holding ve Burmah 
Castrol’den satın alması oldu. Daha sonra Conoco’nun Phillips Petroleum 
ile birleşmesiyle adı ConocoPhillips olmuştur. Bu devralmayı, 1997’de 
sektör ve şirket açısından önemli bir başka gelişme olan Mobil ve BP’nin 
Avrupa’da birleşmesini takip etti. Bu birleşme sonucunda Türkiye’de 
faaliyet gösteren akaryakıt şirketlerinin sayısı 11’e düştü.

POAŞ 42,7 41,2 81,4 79,2
Bp 20 20,6 9,5 10,4
Shell 11,9 12 4,6 5,2
Turcas 7,8 8,2 1,7 1,9
Opet 4,4 4,3 1,5 1,6
Total 5,3 5,9 0,3 0,7
Elf 2,5 2,9 0,3 0,2
Tabaş 2,2 1,7 0,2 0,1
Petline 0,9 0,6 0,2 0,3
Turkuaz 2 2,5 0,2 0,3
Tuta 0,2 0,2 0,1 0
Toplam 100 100 100 100

1996 - 1997 YILLARINDA TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN AKARYAKIT 
ŞİRKETLERİ VE PAZAR PAYLARI

 Yıl Yıl Yıl Yıl
Şirketler 1996 1997 1996 1997

Beyaz Ürün Siyah Ürün
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1999 - Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, Tuzla’da Turcas I gemisinin 
kızağa konma töreninde konuşma yaparken.

   İhracatın
   İthalatı
 Toplam Toplam Karşılama
 İhracat İthalat Oranı
Yıl (Milyon $) (Milyon $)  (%)

Kaynak: DPT

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI

1990 12.959,3 22.302,1 58,1
1991 13.593,5 21.047,0 64,6
1992 14.714,7 22.871,1 64,3
1993 15.345,1 29.428,3 52,1
1994 18.105,9 23.270,0 77,8
1995 21.635,9 35.709,0 60,6
1996 23.224,0 43.627,0 53,2
1997  26.261,0 48.559,0 54,0
1998 26.974,0 45.922,0 58,7
1999  23.587,0 40.671,0 65,4

Türkiye’nin en önemli çelik fabrikalarından
Asil Çelik.
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1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı kanuna
göre uygulanan Katma Değer Vergisi ise 
1985 yılında uygulamaya konulmuş ve 
vergiler içindeki payı giderek artmıştır. KDV 
uygulaması ile vergi iadesi sistemi de
devreye girmiş ve kayıt dışı ekonomi ile 
mücadele edilmeye çalışılmıştır. KDV gibi 
dolaylı vergiler; mal ve hizmetin fiyatı 
üzerine eklenerek, kişiler arası gerçekleşen 
ekonomik işlemler üzerinden alınmaktadır. 
Aynı işlemi farklı gelir gruplarından kişiler 
yapsa da aynı dolaysız vergiyi ödemektedir. 

Uluslararası sermaye hareketleri 
serbest bırakılıyor

Bu dönemde finansal sistemde gerçekleş-
tirilen en çarpıcı yenilik 32 sayılı kararla 
uluslararası sermaye hareketlerinin serbest 
bırakılması oldu. 11 Ağustos 1989 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parasının
Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar 
ile TL tam konvertibiliteye kavuşmuş, 
döviz giriş çıkışları serbestleştirilmiş ve 
ülke spekülatif sermeye girişine elverişli 
hale gelmiştir. Oysa gerçekte TL’nin tam 
konvertibilitesi söz konusu değildi. Sermaye 
hareketleri serbest bırakıldığında, faiz ve 
döviz kuru politikaları birbirine bağlanır. 
Merkez Bankası bu iki politika aracından 
yalnızca birini kullanabilir.

Türkiye’nin IMF ile yaptığı 1994 ve 1999 an-
laşmaları ile Merkez Bankası nominal döviz 
kurunu hedefleyerek enflasyonu düşürmeyi 
tercih etti. Para politikası ise pasifize edildi. 
1995 - 1999 yılları arasında Merkez Bankası 
döviz fiyatlarını kabaca geçmiş enflasyona
bağlayarak reel döviz kuruna istikrar 
getirmeyi, döviz piyasalarında spekülatif ve 
krize yol açabilecek hareketleri önlemeyi 
amaçladı. 2001 krizi ardından ise döviz kuru 
dalgalanmaya bırakılarak sıkı para politikası 
tercih edildi. 

Oto Gaz pazarının büyümesi ve akıllı kart
1998 yılında ekonomide büyüme hız kaybetmeye başlamasına rağmen 
enflasyon düşmeye, cari açık ise azalmaya başladı. Aynı yıl, 1 Temmuz’da 
petrol ürünlerinde “otomatik fiyat mekanizması” uygulaması devreye 
girdi. Böylece uluslararası fiyat değişimleri takip edilerek, akaryakıtta 
fiyat tespiti yapılmaya başlandı. Turcas bu süreçte pazarlama faaliyetlerini 
artırdı. Yakıt dışı perakende satışı ile ilgili gelişmeler üç ana kolda toplandı. 
Oto Gaz, istasyonda açılan marketler ve ayrıca otomatik araç tanıma, yakıt 
doldurma ve faturalandırmayı kapsayan, çok gelişmiş akıllı kart ile yakıt 
satış yönetimi sistemine geçildi. Seçilmiş istasyonlarda, İpragaz’la Oto 
Gaz tesislerinin kurulması konusunda anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmalar 
uyarınca yıl sonuna kadar 25 istasyonda Oto Gaz perakende satış tesisi 
kuruldu. 

1999’da gerçekleştirilen birleşme ve unvan değişikliği:
Turcas Petrol A.Ş.
Şirket 1999 yılında, hem büyük depremin yol açtığı ekonomik sıkıntılardan 
hem de Oto Gaz kullanımının toplam benzin talebinde yarattığı düşüşten 
olumsuz yönde etkilendi. Turcas’ın benzin pazar payı bu yıl ancak %0,3 
oranında arttı. Oto Gaz satışlarında ise büyük artış oldu. Satışlar, 1998 
yılında 3.805 metreküpten 1999 yılında 68.629 metreküpe çıktı. Oto Gaz 
satışı yapan istasyon sayısı bu doğrultuda 27’den 80’e yükseldi. 

1999 yılında Şirket’in adı ve yönetiminde de değişiklikler yaşandı. 
Turcas Petrolcülük A.Ş., Tabaş Petrolcülük A.Ş. ile Tabaş altında birleşti 
ve Tabaş’ın unvanı Turcas Petrol A.Ş. olarak değiştirildi. Yeni yönetim 
kurulu, yönetim kurulu başkanı Erdal Aksoy, yönetim kurulu başkan 
yardımcısı Kaya Baban, üyeler Yılmaz Tecmen, David O. Kem, Alistair 
Clark ve Bülent Çorapçı’dan oluştu. 2000 yılında sektör için en önemli 
gelişmelerden biri Petrol Ofisi’nin özelleştirilmesi oldu. Dünya pazarında 
petrol ürünlerinde fiyat artışının yaşanmasına karşılık olarak, hükûmet 
enflasyonla mücadele politikası kapsamında akaryakıt tüketim vergisinde 
indirimler yaptı. Vergi indirimlerinden sonra piyasada bulunan toplam 12 
akaryakıt dağıtım şirketi 15,1 milyon metreküp beyaz ürün ve 5,8 milyon 
ton siyah ürün satışı gerçekleştirdi. Turcas’ın İpragaz’la girdiği stratejik 
işbirliği sonucu 147 istasyonda, Oto Gaz satılmaya başladı. Şirket böylece 
Oto Gaz piyasasında yaşanan büyümeden pay aldı ve benzin satışlarında 
yaşanan azalmayı Oto Gaz satışlarıyla telafi etme olanağı buldu.
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Ancak politikaların hiçbiri sermayenin ser-
best olarak hareket ettiği bir ekonomide faiz 
oranları ile beklenen döviz kuru hareketleri 
arasındaki marja; yani arbitraj getirisine 
bağlı gelişen kısa vadeli sermaye hareket-
lerine dayanan finansal sistemini krizden 
koruyamadı. Aynı politikalar, Türkiye eko-
nomisinin derin krizlere sürüklenmesine de 
engel olamadı. Ekonomide giderek büyüyen 
cari işlem açığı, bankacılık sisteminde artan 
riskler ve siyasetteki istikrarsızlık finans 
kesimleriyle ranta dayalı kesimlerin beklen-
tilerini boşa çıkardı. Sonuç olarak sermaye 
çıkışları yaşandı. Bu da döviz piyasaları ve 
bankacılık sisteminde çökmelere yol açtı. 

2000’li yıllar - Erdal Aksoy bir akaryakıt istasyonu açılışında.

Kaynak: DİE

1990 52,3
1991 55,3
1992 62,1
1993 58,4
1994 120,7
1995 88,5
1996 74,7
1997 81,0
1998 70,2
1999 53,7

FİYAT ARTIŞLARI
(1990 - 1999) (1987=100 - Yıllık Ortalama)

Yıllar Yüzde Değişme



Enerji Dolu 80 YIL

182

Bir dolar cari açık için 4,3 dolar
dış borç gerekiyor

Çizilen bu tablonun sonucu olarak 1994, 
1998 - 99 ve 2001 yıllarında yaşanan üç 
kriz ekonomide çok büyük kayıplara yol açtı. 
Bu krizlerin çıkmasına neden olan başlıca 
iktisadi unsur başta, kısa vadeli sermaye 
hareketleri olmak üzere uluslararası finans 
kapital ve onunla denetimsiz bir işbirliği-
nin oluşmasına yol açan siyasi aktörlerdi. 
Standby anlaşmalarıyla IMF’den gelen 
krediler, Türkiye’den kaçan yabancı özel 
sermayenin alacaklarını tahsil için kullanıldı. 
Batan ve batacak olan tüm bankaların dış 
borçları devletçe üstlenildi.

2000 - Bir akaryakıt istasyonu açılışı. Soldan sağa; kadın pompacı, Kaya Baban,
Cabbar Yılmaz, Patrick Hudson, Nadir Çelik, kadın pompacı.
Turcas istasyonlarda kadın pompacı çalıştıran ilk şirketlerdendir.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı.
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Bu dönemde ortalama olarak 1 dolarlık cari 
işlem açığına dış borçlarda 4.3 dolarlık artış 
eşlik etti. Dış borçlar, ekonominin gerek-
tirdiği dış kaynaklardan, başka bir değişle 
cari işlem açığının sermaye hareketleriyle 
kapatılmasından bağımsız olarak büyüyen 
bir ivme kazandı. Bunun nedeni, bankalar, 
şirketler gibi yerli unsurların ülke dışına 
kayıtlı ve kayıtsız sermayeyi serbestçe 
çıkarabilmeleri ve istikrarsız bir dış serbesti 
ortamında aşırı rezerv biriktirme çabalarıydı. 
Uluslararası sermaye hareketliliği, dış borç-
larda denetimsiz bir büyümeye yol açtı. Bu 
gelişmeler borç stokunun döndürülmemesi 
sorunuyla birlikte Cumhuriyet tarihinin en 
ağır bağımlılık sarmalını beraberinde getirdi. 

Makro ekonomik göstergelere bakıldığın-
da 1989 - 2002 döneminde, savaş yılları 
haricinde, %3,2 ile Türkiye ekonomisinin 
en düşük büyüme oranları gerçekleşti. 
Üstelik büyüme hızındaki bu düşüş, oldukça 
çalkantılı, bol krizli bir ortamda oldu. 
2002’de sermaye birikim oranları on dört yıl 
öncesine göre 10 puan düşmüştü. Tarım, 
madencilik ve imalat sanayi yatırımlarının 
GSMH içindeki payının %4’e bile ulaşama-
dığı düşünülünce, uzun dönemli büyüme 
potansiyelini ne derece tehdit ettiği anlaşılır. 
Bu koşullar altında Türkiye’de sermaye 
kesimleri kaynaklarını uzun dönemli, riskli 
alanlara kanalize etmekten kaçındı. Zira bu 
inişli çıkışlı süreç, geleceğe dair belirsizlik-
leri artırmaktaydı. Türkiye ekonomisi, kısa 
dönemli genişleme-durgunluk-daralma 
hareketlerinde önemli bir nitelik değişmesi 
yaşadı.

Sermaye hareketlerinin nispeten kısıtlı 
olduğu 1989 öncesinde ekonominin kısa 
dönemli hareketlerinin başlangıç noktası 
ulusal ekonominin içindeydi. Milli gelirin 
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otonom kalemlerindeki bir artış ekonomiyi 
canlandırabiliyordu. Bu mekanizma, talep 
genişlemesi cari açık sermaye girişleri sıra-
sıyla gerçekleşiyordu. 1989 sonrasında ise 
sermaye girişleri talep genişlemesi cari açık 
sırasıyla gerçekleşen mekanizma diğerinin 
yerini aldı. Böylece genişleme süreci dış 
faktörlere bağımlı hale geldi. Ekonomi, cari 
açıkların kat kat üstündeki bir dış borcu 
çeken hastalıklı bir yapıya dönüştü. 

Cari açığı dengelemede büyük bir önemi 
olan döviz girişi, 32 sayılı Karar ile dış 
ticaret dengesini bozmaya başlamıştır. 
1980’den sonra ihracata açılan ekonominin,
dış piyasalarda rekabet gücü olmadığı da 
görülmüştür. Bu nedenle Gider Vergisi 
Yasası, uluslararası ticaret kurallarına aykırı 
olarak işletilmeye başlanmış ve ihracata 
vergi iadesi uygulaması, ihracat teşviklerine 
dönüşmüştür. İhracata vergi iadesi, ihracata 
konu olan malların maliyetine konu olan 
vergilerin, ihracat gerçekleştikten sonra geri 
ödenmesi; ihraç mallarının vergi yükünden 
arındırılmasıdır. Kısa dönemde ihraç malla-
rına uluslararası piyasalarda rekabet gücü 
kazandırsa da, uzun dönemde ihracatın 
yapısını sanayi ürünleri lehine bozmuştur.
İhracatın yüksek faturalanarak, vergi 
iadesini yükseltip devleti zarara uğratma-
nın yaygın adı “hayali ihracat” olarak 80’li 
yılların sonuna damgasını vurmuştur.

Kökleri 1963 yılında çıkarılan bir kanuna 
dayanan ihracata vergi iadesi, matrah olarak 
1980 sonrası çok hızlı artmış 1984 yılında 
zirveye çıkmış ve 1 Ocak 1989 tarihinde 
uygulamasına son verilmiştir.

2000 - Bakü-Ceyhan Boru Hattı açılmadan önce Turcas’ın sponsorluğunda
bir fıçı ham petrolün kara yoluyla Bakü’den gelerek Ceyhan’a teslim töreninde
Erdal Aksoy ve diğer katılımcılar.
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Rekabeti bozucu bu uygulamaların kaldırıl-
ması için dış aktörlerin baskılarına
dayanılamayarak, 1985 yılında katma 
değer vergisine geçilmiştir. 32 sayılı 
kararla ürünün üzerindeki net vergi miktarı 
hesaplanabilir hale gelmiş ve bu vergileme 
ihracatta vergi iadesi sübvansiyon olarak 
kullanılamaz hale gelince, ihracatın hızı 
kesilmiş ve cari açık büyümeye başlamıştır. 
Cari açığın kapatılması için gerekli dövizi 
Hazine piyasaya para sürerek elde etmiş, 
ancak para hareketleri artarak faiz hadlerini 
de yükseltmiştir.

Kaynak: Akbulak, Yavuz - Emre Kavaklı - Ayça 
Tokmak, Kayıp Yıllar: Türkiye’de 1980’li Yıllardan 
Bu Yana Kamu Borçlanma Politikaları ve Bankacılık 
Sektörüne Etkileri, Beta yay., İstanbul 2004, s. 67.

1990 49,0 18
1991 50,4 3
1992 55,5 10
1993 67,3 21
1994 65,6 (3)
1995 73,2 12
1996 79,7 9
1997 84,2 6
1998 96,4 15
1999 102,9 7

DIŞ BORÇ STOKU (milyar $)

Yıl  Dış Borç Stoku  Artış (%)
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Merkez Bankası Hazine’ye borç verme-
yi durdurmuş ve Hazine’nin piyasadan 
borçlanmaya başlamasıyla faiz haddi hızla 
yükselmeye başlamıştır. Kısa vadeli ser-
maye girişleri, dış ticareti ihracat aleyhine 
bozmuş ve içte de üretimin gerilemesine ve 
ekonominin ticaret alanına yönelmesine yol 
açmıştır. Faizlerde görülen artış, devalüas-
yonun üzerine çıktığı sürece, sıcak paranın 
ülkeye gelmesine neden olan arbitraj oranı 
pozitif olmuştur. Yüksek faizler, toplumun 
genel olarak yoksullaşmasına ve ücretlerin 
düşmesine neden olmuştur. Bu durum, 
90’ların ilk yarısında patlak verecek krizin de 
habercisidir.

Enflasyon’un hikâyesi

1970’li yıllarda petrolün varil fiyatı 2,74 do-
lardan 11,65 dolara kadar yükselmiş ve bu 
artış, ekonomilerin krize girmesine neden 
olmuştur. Türkiye’de 1970’li yıllarda petrol 
krizlerinin etkisiyle hızla enflasyonist sürece 
girdi. Kuramsal olarak açıklanırken fiyatlar 
genel düzeyinin sürekli artışını ifade eden 
enflasyon, sabit gelirli vatandaşların daha 
da yoksullaşmasının sayılarla ifadesidir. 

24 Ocak Kararlarından sonra 1981 ve 1982 
yıllarında geçici bir iyileşme sağlasa da 
1983’ten itibaren tekrar yükselmeye başladı. 
1980’de 101,4 iken, 1981’de 34, 1982’de 
28,4, 1984’de 48,41, 1988’de 73,4, 1994’te 
106,26, 1998’de 84,64, 2000’de 54,92, 
2002’de 45, 2003’de 25,3 ve 2004’te 10,58 
oldu.

1983 sonrası enflasyonun yükselme süreci 
dalgalı olmuş, ancak 1998’den sonra düzen-
li bir düşüş eğilimine girmiştir. 2010 yılında 
ise 41 yılın en düşük değeri olan %6,4’e 
düşmüştür. 

2001’de, kriz döneminde yönetim stratejisinde değişiklik
2001 yılı Türkiye’nin iktisadi tarihinde en büyük krizin yaşandığı yıl 
oldu. Krizle birlikte ekonomi %9,4 oranında küçüldü. 2001 krizi sektörü 
ve şirketi de çeşitli yönleriyle etkiledi. Kriz nedeniyle trafiğe çıkan araç 
sayısı azaldı. 2001’in ilk üç çeyreğinde araç ithalatı %85 oranında, yerli 
üretim ise %60 oranında azaldı. Benzin talebi 2000 yılına göre %11 
daraldı. Turcas’ın Oto Gaz satışı yapan istasyon sayısı 190’a ulaştı. Ancak 
pazara 1999 yılında erken giren Turcas’ın ardından pazara yeni giren 
rakipler çoğalmaya başladı. Bu ise Şirket’in satışlarını azalttı. Şirketin 
2001 yılında Oto Gaz satış oranı yüzde %4 oranında düştü. Turcas’ın 
pazar payı benzinde 2000’de %11,8 iken 2001’de %10’a geriledi. 

2001 yılı, Turcas’ın 2000’li yıllarda izlemeyi sürdüreceği pazarlama 
stratejisinin de önemli adımlarının atıldığı bir yıl oldu. Akaryakıt 
sektöründe bir ilk yaşandı ve Turcas Bayi Konseyi kuruldu. Bu konsey 
ile Turcas ve bayileri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amaçlandı. 
Bu önemli ilk adım, pazarlama konusunda teknoloji odaklılık ve yeni 
yönetim sistemlerine uyum çabası olarak algılanabilir.

Hem sektör hem de Şirket için gelecek vadeden değerli yönetici, Turcas’ın 
en büyük ikinci yerli ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaya Baban 
2002 yılında, 45 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ederek tüm 
camiayı üzüntüye boğdu. 

Aynı yıl Turcas bir yandan pazarlama çalışmalarını sürdürürken 
diğer yandan da yeni imaj çalışmalarına devam etti. Çok iyi tanınan 
“şapka” amblemi ön plana çıkarıldı. Mavi renk bir ton koyulaştırılarak 
güçlendirildi. İstasyon görüntüsünde çok önemli bir unsur olan fiyat 
panosuna çağdaş bir görünüm verildi. Yürütülen reklam kampanyasında 
slogan olarak “Türkiye’nin en meşhur şapkası” ve “Şapka çıkartılacak 
hizmet” ifadeleri kullanıldı. Pazarlama, reklam ve imaj çalışmaları 2003 
ve 2004’te de sürdü. Süren reklam ve imaj çalışmalarının yanı sıra 2004’te 
yaşanan en önemli gelişme Turcas-Castrol işbirliğinin uzatılması oldu. 

ConocoPhillips Türkiye’den çıkarken hisselerin
Aksoy tarafından satın alınması ve Shell ile ortaklık
2004 yılında ATAŞ ortakları, yenileme yatırım maliyetinin yüksek olması 
nedeniyle Rafineri Belgesi’ni, Bakanlığa müracaat ederek sonlandırdı. 
2005 yılında Turcas, BP ve Shell, ATAŞ Rafinerisi’ni yüksek kapasiteli 
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Kamunun artan borçlanma
gereksinmesi

1980’li yıllar boyunca enflasyon yapısal bir 
özellik taşıdı ve çözümünde başarılı oluna-
madı. Dış ticaret ve cari işlemlere gelince 
ithalatın büyüme hızı %9,4 ve ihracatınki 
%9,0 idi. Bu da Türkiye ekonomisinin dış 
ticarete açılma derecesinin önemli ölçüde 
arttığını gösterir.

Türkiye ekonomisinin 1990’larda en sıkıntılı 
konularından birini cari işlemler açığından
bağımsız olarak onun çok üstünde büyüyen
ve çevrimi neredeyse temel kamu problemi
olan dış borçlar oluşturdu. Dünya 
Bankası’nın belirttiği “dış borç servis 
oranı”nın kritik eşiği olan %30’u Türkiye 
2002 Merkez Bankası verilerine göre %50 
ile aştı.

2001 - Turcas Petrol A.Ş. basın toplantısı.
Soldan sağa; Kaya Baban, Erdal Aksoy, Yılmaz Tecmen ve Allistair Clark.

bir petrol ürünleri terminaline dönüştürme kararı aldı. Bugün ATAŞ 
halen Akdeniz’e kıyısı olan en büyük akaryakıt ürünleri depolama 
terminallerinden biri olarak kullanılmaktadır. Aynı yıl dünyada sektörü 
etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. ConocoPhillips küresel stratejileri 
gereği bölge ve Türkiye’den çekilme kararı aldı. ConocoPhillips’in Turcas’ta 
sahip olduğu yaklaşık %28,5 oranındaki hisseleri Erdal Aksoy’a ait Aksoy 
Holding A.Ş. satın aldı. Aynı esnada Erdal Aksoy’un şirkette şahsen 
sahip olduğu %23 oranındaki hisseleri de Aksoy Holding’e devretmişti. 
Bu değişikliklerin ardından, artık %51,5 oranındaki çoğunluk hisseleri 
Aksoy Holding’e ait Turcas, yeni yabancı ortaklarla çalışma yolunda 
çok önemli adımlar atmaya başladı. Şirket’in bu girişiminde TÜPRAŞ 
Rafinerisi’nin özelleştirilmesi de etkili oldu. Turcas, özelleştirmeden 
olumsuz etkilenmemek için birleşmelerle gelen büyümeden yararlanmak 
istedi. Bu amaç doğrultusunda şirketin geleceğini teminat altına almak 
için The Shell Company of Turkey Ltd. (Shell Türkiye) ile ortak bir şirket 
kurmaya yani birleşmeye karar verdi. Eylül 2005 tarihinde Shell Türkiye 
ile Ortak Girişim Sözleşmesi ve aynı yıl Aralık ayında İş Devir Sözleşmesi
imzalandı. Shell & Turcas Petrol A.Ş., birleşme kaynaklı toplam 160 
yıllık Türkiye akaryakıt dağıtım tecrübesiyle sektörün yeni devi olarak 
1 Temmuz 2006’da faaliyete geçti. Bu ortaklık kısa sürede akaryakıt  
sektörüne dinamizm olarak yansıdı.

İstanbul Atatürk Havalimanı.
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Türkiye 21. yüzyıla çok ağır bir dış borç 
yükü ile girdi. 1989 yılında 41,7 milyar olan 
dış borç, 2003 yılında 133,2 milyar dolara 
yükseldi. 

1988 ile 2002 arasında kamu kesimi 
borçlanma gereksinimi, %4,8’den %10,3’e 
ulaştı. 2001 kriziyle batan ve batacak olan 
bankaların iç ve dış yükümlülüklerinin Hazi-
ne tarafından üstlenilmesi ve özellikle kamu 
borçlarının faiz ödemeleri bu artışın temel 
nedenleriydi. Faiz ödemeleri dönemin başın-
da konsolide bütçe harcamalarının %16,2’si 
iken dönem sonunda %44,5’i oldu. Cari ve 
yatırım harcamalarının payı da bu dönemde 
%64’ten %33’e indi.

1980’li yıllarla birlikte devletin yatırım 
politikalarında önemli bir değişim yaşan-
mış, kamu yatırımları altyapı yatırımları ile 
sınırlandırılmış; genel olarak yatırımlar özel 
sektörün egemenliğine bırakılarak yabancı 
yatırımcıların da çekilebilmesi için gerekli 
önlemler alınmıştır. 

Altyapı hizmetlerinin üretimine özel sektö-
rün katılımı iki şekilde olmaktadır. İlkinde 
kamu yatırımı özel sektöre doğrudan satılır 
ya da mevcut imtiyazlar devredilerek; kamu 
altyapı stoku özelleştirilir.

2001 - Çelik Tekne Tersanesi’nde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in
katılımıyla düzenlenen Turcas 1 tankerinin kızaktan indirilmesi töreni.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin İstanbul’daki
merkez binası.
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İkincisinde ise yap-işlet-devret ya da yap-
işlet gibi modellerle özel sektörün kendisi 
altyapı hizmeti üretir.

5 Nisan Kararları

1990’lı yılların başlarında enflasyon kalıcı-
laşmış ve reel faizlerde yükselmişti. Tansu 
Çiller’in başbakanlığı döneminde faizleri 
düşürmeye yönelik atılan adımlar enflasyo-
nu daha da yükseltmiş ve ülkede oluşan kriz 
derinleşerek büyümüştü. 

Ekonomik kriz, 5 Nisan 1994 tarihinde 
açıklanan önlemler paketiyle aşılmaya 
çalışılmıştı. Önlemler paketinin en önemli 
yanı, mal piyasasının yanı sıra para ve döviz 
piyasasının da oldukça serbest bir şekilde 
işlemesidir. 1993 yılının sonuna doğru 
dövize hücum başlamış, Merkez Bankası-
nın döviz rezervleri bu hücumu önlemekte 
yetersiz kalmış ve 26 Ocak 1994’te resmi 
dolar kuru %13,6 yükseltilmiştir. Ancak 
yaklaşan yerel seçimler nedeniyle önlem 
almakta gecikilmesi dövize hücumun 
sürmesine neden olur. 5 Nisan 1994’te 
açıklanan istikrar paketinde doların resmi 
kuru %38,9’e yükseltildi ve 1 Dolar 32.000 
TL’ye yaklaştı. İzleyen birkaç günde dolar 
40.000 TL’yi aştıysa da daha sonra düşüşe 
geçti ve 31.000 - 32.000 TL arasında kaldı. 
Resmi devalüasyon oranı %38,9 olarak 
belirlendi.

Ancak faizleri ve enflasyonu düzenlemek 
üzere alınan bu önlemlerde, kamu yatırım-
ları azaltılmış, devlete personel alımı durdu-
rulmuş, KİT transferleri sınırlandırılmıştır.
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Ve Gümrük Birliği

Tansu Çiller’in Başbakanlığı döneminde Av-
rupa Birliği ile Türkiye arasında 6 Mart 1995 
tarihinde imzalanan Gümrük Birliği Anlaş-
ması ile Türkiye, 1 Ocak 1996’da Gümrük 
Birliği’ne girmiştir. 1995 yılında imzalanan 
Anlaşma ile Türkiye ve Avrupa Birliği 
arasındaki ticaretin önündeki kısıtlamalar 
kaldırılmış, genel olarak malların serbest 
dolaşımı öngörülmüş ve bir takım ekono-
mik, siyasi ve hukuki sonuçlar da doğmuş-
tur. Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşma-
sından beklentileri şunlardı: AB’ye yapılan 
ihracatta patlama yaşanması, AB ve diğer 
ülkelerden Türkiye’ye yabancı sermaye 
akışı, AB’den büyük mali yardımlar, üçüncü 
ülkelerle yapılan imtiyazlı anlaşmalardan 
yararlanma, AB’ye tam üyelik sürecinin 
hızlanması, Türkiye’nin AB’nin karar alma 
mekanizmasına dahil edilmesi, Avrupa’da 
emeğin serbest dolaşımı, istihdamın artışı 
ve işsizliğin azalması, sanayinin verimlilik 
ve rekabet gücünde artış sağlanması.

Kaya Baban 1957 - 2002

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
1985 - 2002.

İnönü Motor Fabrikası’nın resmi açılış töreni.
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1996 yılında Gümrük Birliği anlaşmasının 
yürürlüğe girdiği tarihten sonraki yıllarda, 
AB en büyük dış ticaret ortağımız olmaya 
devam etmiştir. Ancak, 1996 yılında AB’nin 
dış ticaretimizdeki payı %51,9 iken, 2005 
yılında bu oran %46,1’e gerilemiştir. 

Gümrük Birliği’ne girmiş olmak, AB ile 
ticari ilişkilerimizde önemli bir değişime yol 
açmamıştır. Malların serbest dolaşımı ve ti-
caret politikasına ilişkin anlaşma maddeleri; 
tarım ürünleri dışında üretilen ya da üçüncü 
ülke çıkışlı olup serbest dolaşımına izin 
verilen ürünlerde uygulanmıştır. Tarım sek-
törü Gümrük Birliği dışında tutulmuş ancak 
anlaşma kapsamında olan tekstil sektörü ise 
beklenildiği gibi bir patlama yaşamamıştır. 
Avrupa Birliği ile ilişkilerde ise, emek hiçbir 
zaman serbest dolaşıma girmemiştir. 

Shell & Turcas Petrol A.Ş., Taşıt Tanıma Sistemi’nde 250 bin araç 
kapasitesine ulaşarak rekor kırdı. Şirket 2007 yılı sonu itibarıyla benzin, 
euro dizel ve madeni yağ satışlarında pazar liderliğine ulaştı. Ayrıca 
toplam dizel satışlarında da ikinci konuma yükseldi. 2009 yılı yeni bir 
ortaklığa sahne oldu. Shell & Turcas Petrol A.Ş., Total Oil Türkiye A.Ş. ile 
lojistikte işbirliğine giderek Samsun Akaryakıt Depolama A.Ş. (SADAŞ) 
Terminali’nde ortak oldular ve kapasiteyi artırdılar.

2010’da benzin ve Oto Gaz otomotiv yakıtları tüketimi 18,4 milyon 
tona ulaştı. Benzinin %7,7 oranında, kırsal motorinin ise %4,6 oranında 
tüketimi azaldı. Buna karşın, euro dizel ve Oto Gaz tüketimi arttı. 
Turcas’ın bir önceki seneye göre net satışları %19, net kârı da %104 oranla 
artış gösterdi. Şirket’in 2010 yılı net kârı 54,6 milyon TL oldu. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından hazırlanan 2010 Petrol 
Piyasası Raporu’na göre, Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin pazar payı %10’un 
üzerinde olan şirketler arasında 2010 yılında pazar payını artıran tek 
şirket oldu. Bu yıl da Shell & Turcas Petrol A.Ş. Capital Dergisi tarafından
üçüncü kez arka arkaya “Akaryakıt Dağıtımı ve Madeni Yağlar Sektörünün 
En Beğenilen Şirketi” seçildi.

Shell & Turcas ortaklığı akaryakıt sektörünün büyümesinde, gelişmesinde 
ve sağlıklı bir rekabet yapısı kazanmasında önemli rol oynadı. Turcas’ın 
hâlihazırda en büyük iştiraki %30 oranında hissedarı olduğu Shell & 
Turcas’tır. Shell markası ile faaliyet gösteren yaklaşık 1300 akaryakıt 
istasyonu, onlarca istasyonsuz bayii, madeni yağ tesisleri, perakende ve 
ticari satışları ile Türkiye petrol sektörünün önemli aktörlerinin başında 
gelir.

2005’te başlatılan akaryakıt şirketinden
enerji şirketine dönüşüm adımları
Aralık 2005’te Turcas yönetim kurulu tarihi bir karar aldı. Bu kararla 
birlikte Turcas, enerji piyasalarının elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı 
ve ticareti, doğalgaz ithalatı ve toptan satışı, özellikle yurt dışında petrol 
arama ve üretimi gibi alanlarda projeleri değerlendirip, uygun bulduğu 
projelere yatırım ve/veya ortaklık yapmak üzere çalışmalara başladı.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikası
temel atma töreni - 1998.



Şirket’in 2006’da çizilen yeni vizyonu, “75 yıllık birikimle, enerji arama, 
üretim ve ticaretine dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara odaklanan, 
Türkiye ve içinde bulunduğu coğrafyada en dinamik ve en verimli ‘Tam 
Entegre Enerji Şirketi’ olmak, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmeti, 
en yüksek güvenlik, çevre koruma ve etik davranış standartlarında sunma 
taahhüdüne olan bağlılığımızı her zaman olduğu gibi sürdürmek.” olarak 
belirlendi. 

Turcas, petrol ve akaryakıt dışındaki enerji kaynakları ile de ilgilenmeye 
başladığı bu dönemde kurduğu şirketlerle bu alanlarda da faaliyetlere 
girişti. Bu bağlamda 2006’da Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş., Turcas Elektrik 
Üretim A.Ş. ve Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş. şirketleri kuruldu. 
İspanyol Iberdrola SA firmasıyla birlikte elektrik dağıtım şirketlerinin 
işletme hakkı devri şeklinde yapılması planlanan özelleştirme ihalelerine 
girilmesi planlandı. 2007 yılında, Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş., Shell 
Enerji A.Ş. ile yaptığı gaz alım anlaşması sonucu tekel konumundaki 
BOTAŞ’tan sonra Türkiye toptan satış piyasasına ilk giren özel şirketlerden 
birisi oldu. 

2010 yılında Türkiye’de en fazla büyüyen sektörün enerji sektörü olduğu 
düşünüldüğünde, Turcas’ın petrolün yanı sıra diğer enerji kaynaklarına 
yönelme konusunda ne kadar önemli bir karar aldığı daha iyi anlaşılır. 

2006 sonunda gerçekleştirilen stratejik
SOCAR & Turcas Ortaklığı
2006 yılı sonunda, Turcas’ın gerçekleştirdiği bir diğer önemli uluslararası 
işbirliği girişimi ise Azerbaycan’ın devlet petrol ve gaz şirketi State Oil 
Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) ile SOCAR & Turcas Enerji 
A.Ş.’yi (STEAŞ) kurmak oldu. Faaliyet konusu Ceyhan’da kurulacak 
petrol rafinerisi için çalışmalara başlamak, rafineri kurmak, doğalgaz 
piyasasının liberalleşmesine paralel olarak Azeri doğalgazını Türkiye’ye 
ithal ederek iç piyasa kullanıcılarına satmak ve toptan satış faaliyetinde 
bulunmak olan STEAŞ, Mayıs 2008’de özelleştirme ihalesini kazanarak 
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin %51 hissesini, bu iş için kurduğu 
SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş. olarak satın aldı. Petkim 2010’da %99 
kapasite kullanımıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.
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Tahkim

1994 yılında “Rekabeti Koruma Yasası” ka-
bul edilmiş, Rekabet Kurulu ve Türk Patent 
Enstitüsü kurulmuştur. Öte yandan, sürekli 
eleştiri konusu edilen fikri ve sınai hakların 
korunması ile ilgili önemli düzenlemeler 
hayata geçirilmiştir. Toplam 57 ülke ile 
“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması” imzalamış ve bunlardan 36 ta-
nesi yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 42 ülke ile 
“Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 
imzalanmıştır. 

1999 Marmara depreminden birkaç gün 
önce 13 Ağustos’ta yapılan değişiklikle
Tahkim, Anayasa’ya girmiş, 21 Ocak 
2000’de Tahkim Yasası, 21 Haziran 2001’de 
de Milletlerarası Tahkim Yasası yürürlüğe
girmiştir. Türkiye OECD’nin sermaye 
hareketlerinin serbestleştirilmesi, devletler-
le başka devletlerin yatırımcıları arasında 
uyuşmazlıkların çözümü, yabancı tahkim 
kararlarının tanınması ve uygulanması gibi 
BM sözleşmelerine de taraf olmuştur.

IMF’den müdahaleler ve
bölüşümde olumsuzluk

Bölüşüm 1990’larda yaşanan krizlerden 
olumsuz etkilendi. Faiz oranlarının gittikçe 
yükselmesi yatırım oranlarını düşürdü. 
Şirketlerin büyük bir bölümü, yüksek faiz 
oranları karşısında, kaynaklarını üretim 
faaliyetleri yerine repoya, yatırım fonlarına 
ve hazine bonolarına bağladılar. Şirketlerin 
işçileri ücretsiz izinlere çıkartıp, buradan 
sağladıkları kaynakları faiz getiren yatırımla-
ra yöneltmeleri sıkça rastlanır bir olgu halini 
aldı. Daha küçük ve borçlu işletmeler ise 
kriz ortamlarından kurtulabilmek için çalışan 
sayılarını azaltmaya gittiler.
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Türkiye’de bu operasyonlara IMF müdaha-
leleri eklendi. 1993 - 2002 yıllarında tüketici 
fiyatlarına göre işçilerin reel gelirlerinde 
gerçekleşen %28’lik aşınma, reel emek ma-
liyetlerini yansıtan toptan eşya fiyatlarındaki 
%26’lık aşınmadan daha fazlaydı.

Tarım sektöründe bölüşüme gelince 1978 
- 2002 döneminde, tarım kesimi %28 
büyürken çiftçilerin göreli fiyatları %30 
gerilemişti. Bu da çiftçinin alım gücündeki
aşınmaların, üretim artışlarıyla telafi 
edilemediğini göstermekteydi. 25 yıl önce 
tarımın milli gelir içindeki payı cari fiyatlarla 
%30 iken bu dönemin sonunda %12 oldu.
1990’ların başında kayıtiçi faiz gelirlerinin
GSMH içindeki payı %9,8, reel faiz oran-
ları ise negatifti. Sermaye hareketlerinin 
serbestleşmesi ile Türkiye’ye yönelecek 
sermayenin yüksek faiz oranlarını düşü-
receği, yatırım oranlarını ise yükselteceği 
umulmuştu. Ancak umulanın aksi oldu. Faiz 
gelirlerinin milli gelir içindeki payı 1991 - 
1995 yıllarında %15, 1996 - 1999 arasında 
ise %30 eşiğini aşarak yükseldi. Reel faiz 
oranları da hızla arttı.

2006 - Shell & Turcas Petrol A.Ş. Ortaklığı neticesinde plaket verme töreni.
Soldan sağa; Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy,

Shell & Turcas Petrol A.Ş. Eski Genel Müdürü George Spanoudis,
Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Tecmen.

Anadolu Otoyolu üzerinde bir Viyadük.
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Üretimi geriye iten rant imkânı

Bu dönemde büyük sanayi şirketleri, reel 
üretimden vazgeçip spekülatif alanlara 
yöneldiler. Kârlarının giderek artan bölümle-
rini bankacılık sistemine aktardılar. Mesela 
1994 krizinde otomobil şirketleri, işçilerini 
ücretsiz izne çıkardılar, ücret fonundan 
sağlanan tasarruflarla o yıl içinde ihraç 
edilen üç ay vadeli ve süper faizli Hazine bo-
nolarına yatırım yaptılar ve böylelikle 1994 
bilançolarını kârla kapatabildiler. 

Ulusal sermaye açısından faiz gelirlerinin 
çok önemli olduğu 1989 sonrası, uluslara-
rası finans kapital için de altın yıllar oldu. 
Bahsi geçen dönemde, 1994 ve 2001 kriz 
yılları haricinde, ortalama arbitraj getirisi 
döviz üzerinden %23,1; 1996, 1999 ve 
2002’de dolar-Euro üzerinden de %30 - 
%33 civarındaydı. 

Turcas Petrol A.Ş. Eski Yönetim Kurulu Üyeleri
Soldan Sağa; Süreyya Serdengeçti, Batu Aksoy, Erdal Aksoy,
Yılmaz Tecmen, Banu Aksoy Tarakçıoğlu, M. İlhan Nebioğlu, Bülent Çorapçı.

Bolu Dağı Tüneli girişleri.
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Yerli ve yabancı finans kesimlerinin altın 
yılları olan 1990’larda Türkiye ekonomisi 
uluslararası finans kapitalin egemenliğine 
girdi. Bu süreçte yaşanan krizlerin bedelini 
ise çok çeşitli toplumsal kesimler üstlendi.

1990’larda bankacılık sektörü üzerinde 
etkili olan gelişmelerden biri kamunun 
artan borçlanma gereksinimi idi. Kamunun 
artan fon talebini karşılamak için bankalar 
portföylerine daha çok kamu borçlanma 
senedi aldılar. Böylece aktiflerinde menkul 
kıymet plasmanlarının artmasına neden 
oldular. Aynı dönemde bankalar düşük 
riskli ve yüksek faizli yatırım olanağından 
ve kur marjından yararlanmak için yurt 
dışından aldıkları borçları TL cinsi kamu 
kesimi borçlanma senetlerine yatırdılar. Bu 
da bankaların kaynaklarında mevduat dışı 
yabancı kaynakların artması ve buna bağlı 
olarak likidite, faiz ve kur risklerinin artma-
sına neden oldu. Sözü edilen riskler 1994’te 
zarara dönüştü. Kamu açıklarının büyümesi-
ne karşın genişleyici politika uygulamasının 
sürdürüldüğü bir sırada faizlerin düşürül-
mesi talepleri, mali sektörde gerilime neden 
oldu. Bir yandan parasal genişleme diğer 
yandan mali araçlara getirilen vergi yurt içi 
ve yurt dışı yatırımcıların TL cinsinden mali 
araçlardan kaçmalarına yol açtı.

Faiz oranları rekor düzeylere çıktı. TL, 
yabancı paralar karşısında değer kaybetti 
ve mali sistem küçüldü. Marmara Banka-
sı, İmpexbank ve TYT Bank’a el konuldu. 
Krizin faturası bankacılık sektöründe 
toplam aktiflerin 68.600.000.000 dolardan 
51.600.000.000 dolara, öz kaynakların ise 
6.600.000.000 dolardan 4.300.000.000 do-
lara gerilemesi biçiminde rakamlara yansıdı.
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Bankacılık sektörüne karşı yükselen güven-
sizlik tasarruf mevduatına devlet güvencesi 
getirilmesi ile aşılmaya çalışıldı. 

6 Aralık 2000’de koalisyon ortakları Başba-
kan Yardımcısı Devlet Bahçeli ve Başbakan 
Yardımcısı Mesut Yılmaz’la birlikte basın 
toplantısı düzenleyen Başbakan Bülent 
Ecevit, elindeki kâğıttan, “Mevduat garanti 
sistemi [yanında] …bankacılık sektörüne 
açılan krediler de hükûmetimizin güvencesi 
altındadır,” cümlesini okudu. Siyasi iktidarın 
bankalardaki mevcut mevduatlara ve banka-
lara açılan kredilere tam güvence veren bu 
açıklaması, IMF’yle 10 milyar doları aşan ek 
krediyi kapsayan yeni anlaşma çerçevesinde 
alınan kararların sonucuydu. Daha sonra-
sında, Hazine Müsteşarı ve MB Başkanı, 
devletçe üstlenilen bu güvence genişle-
mesinin esasında Türkiye’deki bankalara 
kredi açan yabancı bankaları kapsadığını 
açıkladılar.

Uluslararası kreditörlerin ve yerli mudilerin 
de mevduatlarının tamamen garanti altına 
alındığı bir ortamda 19 Şubat 2001’de 
krizin patlak vermesinin görünen nedeninin 
BDDK’nın da denetlenmesi olması hiç de 
şaşırtıcı değil.

Bir yandan Asya krizi, bir yandan 
deprem yaşanınca

Türkiye ekonomisi 1980’lerde hem dünya 
konjonktürünün hem de 12 Eylül 1980 as-
keri müdahalesinin yol açtığı yapay istikrarı 
1990’larda yitirdi. ANAP iktidarının izlediği 
liberal ekonomi politikaları çeşitli kesimleri 
zenginleştirirken köylü, işçi ve kentli orta 
sınıflar giderek yoksullaştı.

2006 - Shell & Turcas Petrol A.Ş. Ortaklığı imza töreni.
Soldan sağa oturanlar; Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, Dönemin Shell Türkiye Başkanı 
Canan Ediboğlu ve Turcas Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Tecmen.
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Türkiye’nin güneydoğusunda 1990’larda 
artan şiddet hem ekonomik hem de siyasal 
istikrarın sarsılmasına yol açtı. 1990’lar bo-
yunca ekonomik ve siyasal istikrarın büyük 
ölçüde zayıfladığı ve buna bağlı olarak geniş 
halk kitlelerinin can güvenliği ve geçim 
kaygısı ile yaşadıkları sorunlara 1999 yılında 
bir yenisi daha eklendi. 17 Ağustos ve 12 
Kasım 1999’da yaşanan deprem felaketleri 
ile moral olarak çöken Türkiye, ekonomik 
olarak da büyük gerileme yaşadı. 20.000 
civarında yurttaşını depremde kaybeden 
Türkiye, ekonomide ise 6,4 oranında bir 
küçülme ile karşılaştı. 

1997 yılında Asya’da patlak veren, 1998’de 
Rusya’da kendini gösteren finansal kriz 
dünya üretiminde ve ticaretinde daralmaya 
yol açmış Türkiye de bu süreçten olumsuz 
etkilendi. 1999 yılında bir bölümü yapısal 
bir bölümü ise askeri harcamalardan kay-
naklanan birikmiş ekonomik sorunlara ek 
olarak depremin yıkıcı etkisi ile Türkiye eko-
nomisi hızla sağlığını yitirdi. Bunun en so-
mut göstergesi artan enflasyondu. Ekono-
mideki kötü gidişe son vermek için çarelerin 
düşünüldüğü bir sırada 10 Aralık 1999’da 
dönemin Merkez Bankası Başkanı Gazi Er-
çel, Enflasyonla Mücadele Taahhütnamesi’ni 
kamuoyuna açıkladı. Buna göre izlenecek 
politikaların temelini sıkı para politikası, 
enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politika-
sı, kur ve para politikası ve siyasi iradenin 
desteği oluşturuyordu.

Program temelinde döviz kuru çapası ve 
para kurulu uygulamalarına dayanıyordu. 
Bu programın tartışıldığı günlerde 10 Aralık 
1999’da Helsinki’de toplanan Avrupa Birliği 
zirvesinde Türkiye’nin diğer aday ülkelerle 
eşit koşullarda Avrupa Birliği’ne aday olarak 
kabul edildiği duyuruldu.
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Bu karar Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde 
önemli bir dönüm noktası olarak anılmaya 
başlandı.

Bankalar krizi aşamıyor

IMF ile 1998’den sonra yakın izleme anlaş-
ması adıyla sürdürülen gevşek ilişki,
9 Aralık 1999’da çeşitli reformları içeren bir 
“antienflasyon programı”na dönüştürüldü.  
Aralık 1999 Niyet Mektubu ile somutlaşan 
2000 yılı Enflasyonu Düşürme Programı üç 
ana başlık üzerine inşa edilmiştir.

(i) kamu kesimi (maliye) reformu;

(ii) sosyal güvenlik, özelleştirme ve tarım 
kesimine yönelik yapısal nitelikli dönüşüm-
ler; 

(iii) döviz kuru nominal çapasına dayalı para 
programı.

22 Aralık 1999’da Bakanlar Kurulu bazı özel 
bankaların hisse senetlerinin tamamının 
mülkiyetinin Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdindeki TMSF’ye devredilmesini 
kararlaştırdı. Bu bankalar Egebank, Esbank, 
Sümerbank, Yaşarbank ve Yurtbank idi. Bir-
leşik Yatırım Bankası ise tamamen kapatıldı. 
Böylece TMSF’ye devredilmiş banka sayısı 
1999’da 8’e çıktı. 2000’de üç yıl vadeli izlen-
mesi planlanan istikrar programının olumlu 
işaretleri alınmaya başlandı. 

Hükûmet son 15 yılın en düşük faiz oranı 
olan %37’den Hazine Bonosu sattı ve repo 
faizleri %26 oldu. İMKB endeksi 17512 gibi 
rekor bir düzeye çıktı. Türk bankacılık sektö-
ründe önemli bir aktör olarak 2000’lerde rol 
oynayacak olan BDDK’ya atamalar 30 Mart 
2000’de tamamlandı.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. bayi toplantısı, 2012 Kıbrıs.
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Kurul hemen çalışmaya başladı. İstikrar 
paketinin bir diğer olumlu göstergesi olarak 
Temmuz 2000 sonunda banka faizleri 21 yıl 
önceki düzeyine indi. Gecelik repo faizleri 
ise tek haneli rakamlara geriledi. İstikrar 
paketi kapsamında yeniden yapılanmaya 
gidemeyen bankalar sistem dışına alındılar. 
Etibank ve Bankkapital TMSF’ye devredildi. 
Bu arada 15 Kasım 2000 tarihinde çıkarılan 
4603 sayılı yasa ile Ziraat Bankası, Halk 
Bankası ve Türkiye Emlak Bankası’nın yeni-
den yapılandırılması yönünde adım atıldı.

2000 yılı sonlarına doğru TMSF’ye devre-
dilen bankaların sahip ve yöneticilerinin 
tutuklanmaları, özellikle basında yer alan 
Egebank’ın içinin boşaltılmasına dair haber 
ve görüntüler mali piyasalarda panik ve 
korku yarattı. Bankalar açık pozisyonlarını 
kapatmak için piyasadan döviz toplamaya 
başladılar.

İMKB’nin İstanbul İstinye’de bulunan
Merkez Binası.
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Bu telaş yabancı yatırımcıların piyasalardan 
çıkışını hızlandırdı. 20 Kasım 2000’de İMKB 
birleşik endeksi %7,1 oranında geriledi. 
21 Kasım 2000 tarihinde aynı endeks %5 
daha geriledi. Gecelik faiz %104’ü buldu. 
22 Kasım 2000’de gecelik faizler %250’lere 
fırladı. 23 Kasım 2000’de İMKB endeksi 
10808’e geriledi. 28 Kasım 2000’de endeksi 
9646 idi. 30 Kasım 2000’de gecelik faizler 
%400’lere fırladı. 1 Aralık 2000’de ise 
gecelik faizler %1700’ü bulurken İMKB 
endeksi %26 oranında düşerek 7977’ye 
kadar geriledi.

2000 yılı Kasım ayının son haftası sistem-
den döviz çıkışı devam ederken orta bü-
yüklükteki bankalar TL sıkıntısı içine girdi. 
Bu bankalar ellerindeki kamu kâğıtlarını 
satmaya kalkınca iç faizler hızla yükseldi. 
TCMB ancak döviz karşılığı TL verebileceği-
ni duyurdu ve döviz sıkıntısını çözmek için 
IMF’den yardım istendi. IMF’nin bu talebe 
zamanında yanıt vermemesi Demirbank 
ve Park Yatırım Bankası’nın fon yetersiz-
liği gerekçesi ile BDDK’ya devrine neden 
oldu. Böylece 2000 yılı sonunda TMSF’ye 
devredilmiş bankaların sayısı 11’i buldu. 
Gecikmeyle IMF 3. niyet mektubu karşılığı 
istikrar programına destek kredisi vereceği-
ni açıkladı.

2008 - Petkim’in %51 hissesinin devir teslim töreni, Ankara.
Soldan sağa; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, Özelleştirme İdaresi

Başkan Yardımcısı Osman İlter, dönemin Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci,
dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev,

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy.

SOCAR & Turcas Enerji A.Ş., Petkim satın alımının ardından stratejilerini 
revize ederek Ceyhan’da rafineri kurma projesini durdurdu ve Aliağa’da 
Petkim sahasında bir petrol rafinerisi kurmak üzere çalışmalar başlattı. 
Bu amaçla STEAŞ, %100 iştiraki SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş.’yi 
(bugünkü unvanı ile STAR Rafineri A.Ş.) 2008 yılında kurdu. Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin sahip olduğu ham petrolün işlenmesi için Petkim 
Aliağa tesislerinde bir rafineri kurmak amacıyla yola çıkan STAR 2009 
yılının son çeyreğinde lisans için gerekli olan olumlu ÇED raporunu 
Çevre Bakanlığı’ndan ve 2010 yılında EPDK’dan Rafineri Lisansını alarak 
proje çalışmalarını hızlandırdı. 25 Kasım 2011’de Rafinerinin temel atma 
töreni Başbakan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın değerli katılımlarıyla 
gerçekleşti.

Turcas’ın SOCAR ile ortaklığı sayesinde Azerbaycan’da SOCAR’ın sahip 
olduğu petrol, doğalgaz ve petrokimya ürünleri, Petkim’de Petrokimya ve 
Petrol Rafinerisi Entegre Tesisleri ile Hazar’dan Ege’ye uzanan bir bölgesel 
güç olma yolunda ciddi mesafeler almaya başladı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin
havadan görünüşü.
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2001 krizi sonrası sisteme çeki 
düzen verdiren Derviş Programı

Aralık 1999 Niyet Mektubu ile somutlaşan 
2000 yılı Enflasyonu Düşürme Programı’nın 
temel aracı döviz kurunu çapa olarak kullan-
maktı. Kur çapası kavramı, Merkez Banka-
sının kur için belli öngörüleri sonrasında, 
diğer ekonomik birimlerin de bu öngörüye 
güven duyması ile birlikte, alınan ekono-
mik kararlarda kurun, kurdaki artışın esas 
alınması ve fiyat, ücret artışı, yatırım gibi 
kararlarının kur politikası çerçevesinde
şekillenmesini ifade etmektedir. Böyle 
yapılarak enflasyon, döviz sepetindeki yüzde 
değişime yaklaştırılmak istendi. Döviz kuru 
nominal çapasında 1$ + 0,77 euro’dan olu-
şan bir sepet yaratılmış ve TL’nin bu sepete 
göre 2000 yılı sonuna dek %20 oranında 
değer yitirmesi planlanmıştı.

Döviz kurunun her ay içerisinde sabit 
kalması öngörülmüştü. Tüketici fiyatları 
için 2000 yılından başlayarak %25, %12 ve 
%5’lik hedefler konuldu. Ama olmadı. Döviz 
%20 artarken 2000 yılında TÜFE %39, TEFE 
%32 arttı. Bu durum oluşturulmaya çalışılan 
güven ortamını sarstı. TL’nin aşırı değerle-
mesi, ithalatı patlattı ve yıl sonunda dış açık 
25 milyar doları bulurken; turizm ve diğer 
gelirlerle açık kapatılamadı ve cari açık, 12 
milyar doları buldu. Bu, 1994 yılındaki krize 
göre, cari açığın iki katına çıkması demekti.

2000 yılı programında bir diğer dengesizlik 
ekonominin cari işlemler açığında yaşan-
mıştı. Cari işlemler açığının Merkez Bankası 
rezervlerine oranı 1999 sonunda %5.9 
düzeyindeydi. Bu gösterge 2000 yılı bo-
yunca hızla bozulmaya itilmiş ve Haziran’da 
%28’e, yıl sonunda da %49.7’ye çıkmıştır.

2008 - SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev,
Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy.

Yeni adım: Turcas elektrik enerjisi üretiminde
Türk Petrol döneminde akaryakıt dağıtımı ile başlayan faaliyetler, 
Turcas’la 2000’li yıllarda elektrik, doğalgaz, petrokimya ve rafineri 
işini de kapsar hale geldi. Turcas’ın bir enerji şirketine çevrilmesinde 
geldiği son nokta elektrik enerjisi üretimine yaptığı yatırım ve bu alanda 
gerçekleştirdiği ortaklıklardır. 

Elektrik üretim sektöründe Turcas’ın %100 bağlı ortaklığı konumundaki 
Turcas Elektrik Üretim A.Ş., biri 800 MW kurulu gücünde ithal kömüre, 
diğeri de 800 MW kurulu gücünde doğalgaza dayalı 2 adet enerji santrali 
kurmak ve işletmek üzere dünyanın en büyük enerji firmalarından 
Alman E.ON firması ile 2007 yılında 2 ayrı ortak girişim şirketi kurdu. 
2009 yılının başında E.ON, Türkiye’den çıkma kararı aldı. Ancak Turcas 
yine Almanya’nın ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden RWE ile 
bir hissedarlar anlaşması imzalayarak projelerin yeni ortaklık bünyesinde 
aynı hızda ve profesyonellikte sürdürülmesini temin etti. Bu bağlamda 
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş., 2008 yılında yapılan enerji 
üretim lisansı başvurusunun sonucu olarak, Nisan 2009’da 49 yıllık 
elektrik üretim lisansını elde etti. Denizli’de santral inşaatı Temmuz 
2010’da başladı.



Financial Times’ın Turcas ile ilgili haberi.



Cabbar Yılmaz

Turcas Petrol A.Ş. Koordinasyon 
ve Düzenleyici İşler Direktörü

SÖYLEŞİ

Cari işlemler açığının milli gelire oranı ise 
1999 yılı sonunda %0.7 iken, 2000 yılı 
sonunda %5’e yükselmiştir.

2000 yılı boyunca kur çapasına dayalı 
enflasyonu düşürme programı ard arda iki 
krizle çöktü. İlk kriz Kasım 2000’de ikincisi 
ise Şubat 2001’de oldu.

Kasım 2000 krizi, Şubat 2001’de daha 
şiddetli ve yıkıcı olarak tekrar canlandı. 19 
Şubat 2001’de Milli Güvenlik Kurulu’nda bir 
siyasi kriz olarak patlak veren Şubat 2001 
krizi 20, 21 ve 22 Şubat 2001 günlerinde 
derinleşerek sürdü.
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Geleceğe uzanan yolda Turcas
2006 yılında Turcas, tüm operasyonunu iştiraki Shell & Turcas’a  
devretmişti. Bağımsız olarak Turcas’ın operasyon veya faaliyeti yoktu. 
Ayrıca yine faaliyeti olmayan Marmara Petrol diye bir şirketimiz 
vardı; tek işi ATAŞ’ın %5 hissedarı olmasıydı. Yeni ortaklıkla ilgili bazı 
sancılı konular vardı. Onları takip ediyorduk ama onlar altı ayda belki  
bir senede bitecekti. Pürüzler var, sıkıntılar var ama o işi çözdükten 
sonra ne yapacağımızı düşünmeye başlıyorduk. Fakat biz hemen şunu 
gördük: 2006’nın sonunda SOCAR & Turcas ortaklığı kuruldu, 2007 
yılında Ceyhan’da rafineri için müracaat yaptık, 2008 yılında Petkim’in 
özelleştirmesini baştan sona takip ettik ve Petkim’i devraldık; yine 
2008 yılında E.ON’la ortaklık kurduk. Denizli’de santral yapmaya 
karar vermiştik. Daha sonra E.ON işi RWE’ye devretti, Denizli’deki 
birçok işlemi arsa alımı dahil ilk başta ben yürüttüm. Petkim alınınca 
Ceyhan’daki rafineri işini durdurduk. Petkim’e rafineri için müracaat 
yaptık ve zamanla kadrolar kurarak buradaki işleri o profesyonellere 
devrettik. 

Şimdi ben şunu görüyorum: Dört, en fazla beş yıl sonra Turcas bu 
vizyonuyla, bu yatırım trendiyle Türkiye’nin ilk beş şirketi arasında olacak. 
Rafineri inşaatı hızla sürüyor ve en fazla dört - beş yıl sonra faaliyete geçer. 
Elektrik üretimi önümüzdeki yıl faaliyete geçiyor ve hemen arkasından 
ikincisi başlayacak. Elektrik üretiminde ve diğer dallarda ciddi araştırma İMKB’de ülke ve dünya ekonomisi 

yakından izlenir.



Kriz ekonomideki kırılgan dengeleri iyice alt 
üst etti. Krizin etkisi ile 27.900.000.000 do-
lar olan TCMB döviz rezervi 5.300.000.000 
dolar azalarak 23 Şubat 2001’de 
22.600.000.000 dolara geriledi. Kasım 2000 
krizinde aşırı döviz talebi daha çok yabancı-
lardan gelirken Şubat 2001 krizinde bütün 
tasarruf sahipleriyle birlikte bankalar da 
yoğun döviz talep ettiler. Buna bağlı olarak 
Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik faiz 
önce %3.000’e, sonra %7.500 çıktı. Hazine 
bir önceki ay %65 ile borçlanabilirken takip 
eden ayda %144 faiz ile borçlanabildi.

TCMB döviz kurlarını serbest bıraktı. İlk gün 
Türk Lirası %40 değer kaybetti. Bu devletin 
dış borç toplamının TL cinsinden 29 katril-
yon artmasına neden oldu. TCMB satış kuru 
(ABD doları) 19 Şubat 2001’de 686.600 
TL iken 23 Şubat 2001’de 920.000 TL’yi 
buldu. Şubat 2001 Krizi ile döviz çapasına 
dayalı enflasyonu düşürme programı da 
terk edildi.

2001 yılının Şubat ayında yapılan bu deva-
lüasyon, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1946’dan 
bu yana süren TL’nin değer kaybetmesinin 
sekizincisi ve sonuncusuydu. 2001 yılında 
devalüasyonun hemen ardından GSMH ve 
kredi hacmi beraberce daralmaya başlamış-
lar, yılın tamamında GSMH %9.5 oranında 
gerilerken reel kredi hacmi de %28 oranın-
da daralmıştır. İhracatı artırma çabası olan 
TL’nin değer kaybı, 2000’li yıllar boyunca 
firmaların ihracata yönelerek krizden çık-
masına yardım etmiş ancak halkın daha da 
yoksullaşmasına neden olmuştur.

Enerji Dolu 80 YIL
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2011 - Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin sponsor olduğu “Bu Şehr-i İstanbul”
resim sergisi açılışı. Soldan sağa; Shell Türkiye Başkanı Ahmet Erdem, Turcas Petrol A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay,
Shell & Turcas Petrol A.Ş. Eski Genel Müdürü George Spanoudis,

Sanatçı Tahsin Aydoğmuş, Sanatçı Burhan Doğançay.

geliştirme yatırımları olacak. Jeotermal enerji, rüzgâr enerjisi, belki 
ileride güneş enerjisi yatırım alanlarımız içinde olacak. Elektrik toptan 
satış tarafı şu anda büyüyor. Çünkü Denizli’de üretim başladığı zaman 
bizim ciddi bir satış portföyü oluşturmamız lazım. 

Düşünce halinde olan ve olgunlaştırılması için çalışılan çok ciddi projeler 
var; bunlar gerçekleştiği zaman ses getirecek projeler. Dolayısıyla ben 
geleceğe çok umutla bakıyorum. 1996’dan itibaren başlayan gelişmelerden 
söz ediyoruz. Erdal Bey ve şu andaki yönetim kuruluna ait vizyondur 
bu; kesinlikle böyle görmek lazım. Ben inanıyorum ki dört-beş yıl sonra 
Turcas yatırımıyla, dağıtım ağıyla ve üretimiyle kesinlikle bir entegre 
enerji devi olacak.

SÖYLEŞİ CABBAR YILMAZ



Dünya Gazetesi, 25 Mayıs 2012.



Global hedeflere birer birer 
ulaşılırken istikrarlı büyümenin 
koşulları yerine getiriliyor.

Eylül 2012.

‘Enerji eşittir Turcas’ 
başlıklı
kurumsal ilan.

Erdal Aksoy, 
Canan Ediboğlu ve 
Yılmaz Tecmen.

SOCAR & Turcas işbirliğini 
vurgulayan ‘Büyüklük nedir’ adlı 
basın ilanı.



Turcas’ın büyüme sürecini anlatan 
kurumsal bir ilan.

Turcas, RWE
işbirliğini 
duyuran bir 
basın bülteni.

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Aksoy ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yılmaz Tecmen.

Ekim-Kasım 2012.



2010’lu yıllar
cesur hedefler
üstüne
inşa ediliyor.

Haber Türk Gazetesi’nden
alınan bir haber, 25 Mayıs 2012. 

Petron Plus,
19 Ocak 2012.

Akşam Gazetesi,
27 Nisan 2010.
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Cumhuriyet
Gazetesi,
14 Nisan 2011.

Dünya Gazetesi,
27 Nisan 2010.

Finans Dünyası Dergisi kapağı, Temmuz 2007.



Dünya Gazetesi, 7 Mayıs 2012.



Şubat 2001 krizini izleyen günlerde 
Türkiye’nin önünde üç seçenek vardı. 
Türkiye ya borçlarını para basarak ödeme 
ya moratoryum olarak borçlarını ödeyeme-
yeceğini ilan etme ya da güçlü bir ekonomik 
reform programı hazırlayıp dış kaynak 
sağlamak yollarından birini tercih edecekti. 
Türkiye üçüncü seçeneği tercih etti. Dünya 
Bankası Başkan Yardımcı Kemal Derviş 
önderliğinde hazırlanan Güçlü Ekonomiye 
Geçiş Programı gündeme geldi.

Kemal Derviş, 2 Mart 2001’de Ekonomiden 
Sorumlu Devlet Bakanı olarak yetkilenerek 
Türkiye’de ekonominin baş aktörü oldu. 
Derviş’in 14 Mart 2001 tarihinde açıkladığı 
acil önlemler paketi üç aşamadan oluşmak-
taydı: Bankacılık sektörüne dair önlemler 
hızla hayata geçirilerek mali piyasalarda 
belirsizlik azaltılacak ve kriz ortamından 
çıkılacak; döviz kurunun ve faizin istikrar 
kazanmasından sonra ekonomik karar 
mekanizmalarına orta vadeli bir perspektif 
kazandırılacak; makroekonomik dengeler 
yeniden sağlanacak ve ekonomide büyüme-
ye geçiş ortamı yaratılacak.

Siyasi iradenin desteğini alan Derviş’in 15 
Nisan 2001’de açıkladığı Güçlü Ekonomiye 
Geçiş Programı’nda (GEGP) ise şu beş he-
def belirlenmişti: Döviz kuru rejiminin terk 
edilmesine bağlı beliren kriz ve istikrarsızlığı 
gidermek; iktisadi etkinliği sağlayacak yapı-
sal reformları gerçekleştirmek; makroeko-
nomik politikaları enflasyonla mücadelede 
etkin bir biçimde kullanmak; sürdürülebilir 
büyüme ortamını yaratmak; kişiler ve böl-
geler arasındaki gelir dağılımı bozukluklarını 
gidermek. 

Türkiye’de enerji sektörünün bugünü
Enerji sektörünü eskisi kadar takip etmiyorum ama ben Turcas’tayken 
de; işe müşteri gözüyle bakmaya çalışırdım. Belki Turcas’ın o dönemdeki 
en büyük başarılarından biri buydu. Bir perakendeciydi Turcas. Yani 
“Akaryakıt işindeyiz” değil, “Biz müşteriye akaryakıtı perakende satan 
bir işletmeyiz” diye düşünülürdü. Perakendecilik önemli bir kültürdür; 
müşteriye dokunmak, onu anlamak zorundasınız. Sattığınız benzin 
her yerde benzin ama verdiğiniz servis, madeni yağı nasıl paketleyip, 
sunduğunuz, müşteriye doğrudan yansır. Turcas bu kültürü devam ettirdi 
ve hâlâ aynı anlayışla devam ettiğini görüyorum.

Enerji sektörü ayrı bir konu. Bence Türkiye’de hâlâ çok da sorunlu bir 
konu. Çünkü liberalizasyon yeterli ölçüde gerçekleşemedi. Malum, enerji 
sektöründe bir tekelleşme var. Yatırım ortamını düzenleme için yapılan 
reformlar içerisinde en yavaş ilerleyen ancak en acil gerçekleştirilmesi 
gereken reformlar, yine enerji alanında bulunuyor. Türkiye büyüyecek, 
büyümesi lazım. 2023’te ilk 10’a girme hedefini güzel bir hedef olarak 
görüyorum ama bunu yapmamız için gerçekten enerji piyasasında ciddi 
bir liberalizasyon sağlamamız gerekiyor, orada farklı lobiler var. Enerji 
sektörü bir yandan da devletin önemli gelir kaynaklarından biri. Enerji 
Bakanı Taner Yıldız Bey çok yakın çalıştığım ve beğendiğim bir bakan. 
Bu dönemde bir enerji borsasının oluşturulması çok öncelikli bir konu. 
Almanya nasıl enerji dağıtımı açısından Kuzey Avrupa’da önemli bir 
yere geldiyse, ki Almanya petrol üreticisi değildir, Türkiye de aynı şeyi 
yapabilir. Bu avantajı biraz yavaş takip ettiğimizi düşünüyorum. Bu, bir 
kalkınma veya büyüme hamlesi yapmanın ötesinde dış siyaset açısından 
da önemli; bu açıdan bakıldığında enerji, bugünün soğuk savaş konusu.
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Ümit Boyner

TÜSİAD Eski Başkanı

SÖYLEŞİ



Bugün Gazetesi,
27 Nisan 2010.

Enerji Petrol Gaz,
30 Kasım 2011.

Gas&Power, 24 Mayıs 2011.
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‘Turcas,
Türkiye’nin Enerjsi’
sloganıyla
sürdürülen
kampanyadan
bir basın ilanı.



Bloomberg
Business Week,
7 Mayıs 2011.

Gas&Power,
29 Nisan 2011.

Turizm Dünyası, Haziran 2012.
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Gas&Power,
15 Haziran 2010.



GEGP Programı, siyaset ve ekonomi 
alanlarının ayrıştırılması temelinde, devletin 
fonksiyonlarının esas itibarıyla “denetim” ve 
“eğitim, sağlık ve adalet” gibi kamu hizmet-
leri ile sınırlanacağı bir düzeni hedeflediği 
iddiasındaydı. Bu nedenle GEGP’in temel 
amacı: “…güven bunalımını ve istikrarsızlığı 
süratle ortadan kaldırmak ve… bir daha 
geri dönülmeyecek şekilde kamu yönetimi-
nin ve ekonominin yeniden yapılandırılma-
sına yönelik altyapıyı oluşturmak” şeklinde 
duyuruldu.

Shell & Turcas işbirliğinin başarı anahtarları
Yabancı bir şirketin yerli bir şirketle iş yapmasının, çok önemli 
avantajlarının yanı sıra, bir o kadar da riskli noktaları olabilir. Ancak 
Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye sadece bir yerli ve bir yabancı şirketin 
işbirliği açısından bakmamak lazımdır. Bence bu iki şirketin, kararlı, 
sağlam ortaklıkların, uzun süreli, tutarlı ilişkilerin sağlayacağı değeri 
bilen şirketler olmasının da rolü büyük. Shell, Türkiye’de 1923’ten 
beri enerji endüstrisinin farklı alanlarında operasyon yapan bir şirket, 
dolayısıyla güçlü bir yerel birikimi var. Shell ile Turcas işbirliğini ele 
alırsak, iki şirketin kültürünü, operasyonel üstünlüklerini sağlıklı bir 
şekilde ve uygun oranlarda birbirine bağlamak başarının anahtarıdır. 
Shell’in AR-GE imkânlarıyla elde edilen, ürün ve hizmet çeşitliliği ve 
marka değerini, Turcas’ın Shell ile çok iyi örtüşen, oturmuş, iyi tanınan 
istasyon şebekesinde hizmete sunmak, ortaklığa büyük değer kattı. 
Ortaklığın başlangıcında iki şirketin farklı uygulamaları olduğunu ve  
bunları masaya yatırarak en iyisi hangisiyse onu seçelim ve yapalım diye 
karar verdik. Ayrıca bu ortak anlayışı oluştururken, yeni kurulan şirketin 
insan kaynaklarını çok güzel bir metotla belirledik ve personelimize, 
“Arkadaşlar, yeni şirketimizdeki işler bunlar; kendinize en uygun 
gördüğünüz, size en iyi uyacağını düşündüğünüz üç tane işe başvurun,” 
dedik.

Böylece iki şirketin her çalışanı, yeni şirketteki bütün işlere başvurma, aday 
olma şansına kavuştu. Bu onlar için büyük bir şanstı ama yönetim için çok 
önemli bir şanstı. Çünkü iki şirketten de o işlere en uygun arkadaşlarımızı 
işleri en iyi şekilde yapabilecek konuma getirme şansımız oldu. Bunun 
diğer bir güzel yanı da, bu ekiplerin beraber çalışarak kültürel entegrasyonu 
sağlaması, böylece iki şirket ekibinin de en iyi uygulamaları, en iyi pozitif 
yöntemleri ortaya çıkarmasıydı.
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Ahmet Erdem

Shell Türkiye Başkanı

2009’da Türkiye’den Kuzey Amerika’ya ihraç 
edilen ilk araç Ford Transit Connect.



İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun 10. yılı için
yayımlanan dergisinden haberler.



Gas&Power, 8 Haziran 2012.
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Shell & Turcas yönetimi olarak şirket içindeki bu uyumun yakalanmasını 
ve bu entegrasyonun sağlanmasını çok yakından takip ettik, yönlendirdik. 
Burada bahsettiğimiz gibi, yönetimde payı olanların bu konudaki 
yaklaşımı, geçmiş tecrübelerinin üstüne sağladıkları yeni tecrübeler 
çok önemliydi. Turcas’la bu konuda da çok güzel işbirlikleri sağladık. 
Bunların tümü bize büyük gurur veriyor. 

Bugün bunların üzerine inşa edilmiş, son derece başarılı bir geçmişten 
bahsediyoruz. Bu doğal olarak büyümeyi de beraberinde getiren bir 
başarıdır. Ayrıca Türkiye’deki bütün enerji sektörü gibi akaryakıt piyasası 
büyüyen ve aslında daha da hızlı büyümesi gereken bir piyasadır;  
gelecekte de büyümeye devam edecektir. Bu bize doğrudan şunun 
ipucunu veriyor: Shell & Turcas işbirliği zaten büyümeye devam edecek. 
Bu büyüme sadece mevcut istasyonlardan satışın değil, şebekemizin de 
büyümesi anlamına gelmektedir. 

Diğer taraftan piyasa şartları değiştikçe buna şirketler olarak adapte 
olmamız gerekiyor. Mesela Oto LPG şu anda Türkiye’deki otomotiv 
yakıtları içerisinde çok ciddi bir yer kazanıyor. Hacim olarak bakarsak,  
benzine göre iki misli satış hacmine ulaşmış durumda. Geçtiğimiz sene 
itibarıyla LPG işimiz de ortak girişim şirketimiz tarafından bu pazardaki 
fırsatların daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla Shell & Turcas 
bünyesine katıldı. Dolayısıyla LPG’de de yeni gelişmeler devam edecektir.

1992 yılından bu tarafa bayiliğe devam eden İstanbul Levent’teki
Sarper Petrol akaryakıt istasyonu.

SÖYLEŞİ AHMET ERDEM
25 Nisan 2001 tarihinde 4651 nolu kanunla, 
Merkez Bankası Yasası değiştirilmiş, MB’nin 
temel amacı “fiyat istikrarını sağlamak” 
olarak değiştirilmiş ve enflasyon hedefleme-
si sistemine geçmenin ön şartlarından biri 
olan MB’nin bağımsızlığı kabul edilmiştir. 

IMF’ye 15 yasa çıkarmayı
taahhüt ediyoruz

Derviş bu programı IMF desteğiyle hayata 
geçirebilmek için IMF’ye verilen niyet mek-
tubunda 15 kadar mali, ekonomik ve sosyal 
nitelikli yasanın çıkarılacağını taahhüt etti. 
Bir yandan bu taahhütlere yönelik yasalar 
TBMM’den çıkarken diğer yandan dalgalı 
kur uygulaması Türkiye ekonomisinde uy-
gulanan programa IMF ve G-8’lerin destek 
vermesini sağladı. Ancak siyasi iktidarın 
dayandığı üçlü koalisyon; program ve onun 
uygulanması üzerinde görüş ayrılıklarına 
düştü.

Haziran 2001’de Tütün Yasası nedeniyle 
Devlet Bakanı Yüksel Yalova istifa etti. Türk 
Telekom’da niyet mektubunda öngörülen 
düzenlemelere dönemin Ulaştırma Bakanı 
Enis Öksüz’ün karşı çıkması ise bir başka 
krize neden oldu. Beklentilerinin karşı-
lanmaması üzerine IMF’nin mali yardımı 
geciktirmesi ile dolar kuru 1.300.000 TL’yi 
aşarak 1.600.000 TL’yi buldu. Öksüz’ün 
istifası ile bu kriz atlatıldı. 
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SOCAR & Turcas Ortaklığı
SOCAR, Azerbaycan’da sahip olduğu ve işlettiği yeraltı petrol - doğalgaz 
kaynakları ve önemli yatırımları ile dünyanın en köklü petrol şirketlerinden 
biridir. SOCAR ve Turcas, 2006 yılının son çeyreğinde stratejik bir ortaklığa 
imza attı. SOCAR & Turcas ortaklığı, çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu 
merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in ‘İki Devlet, Tek Millet’ ülküsüyle 
gelişimini sürdüren Türk-Azeri ilişkilerini, ekonomik boyutta güçlendiren 
bir girişim olmuştur.

Ortaklığımızla, Türk-Azeri kardeşliğinin ekonomik alanda bir simgesi 
olmayı, vizyon çerçevesinde planlanan yatırımları gerçekleştirerek iki 
ülke arasındaki ilişkileri daha güçlü hale getirmeyi ve yeni işbirliklerinin 
önünü açmayı hedeflemekteyiz.

Turcas’ın, hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlardaki bilinirliği, 
tecrübesi, güvenilirliği ve girişimciliği, SOCAR’ın Türkiye’ye yatırımlar 
yapmaya başlamasında etkin rol oynamıştır. SOCAR & Turcas ortaklığı, 
iki ülke arasındaki yatırıma yönelik işbirliğinin en büyük temsilcilerinden 
biridir.

80 yılı aşan etkileyici bir geçmişe sahip, sektörün önemli bir oyuncusu 
olan Turcas’ın sürdürülebilir performansının devamını diliyoruz.

Rövnag Abdullayev

SOCAR Başkanı

SÖYLEŞİ

Kaynak: DPT

2000 6,5
2001 8,4
2002 10,3
2003 10,5
2004 10,8
2005 10,6
2006 10,2
2007 10,3
2008 11,0
2009 14,0
2010 11,9
2011 9,8

İŞSİZLİK

Yıl İşsizlik Oranı (%) 

Ankara Esenboğa Havalimanı.
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RWE & Turcas İşbirliği
Bugün Denizli’de RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim olarak 
kurduğumuz Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nde Türkiye’nin 
çok iyi tanınan, saygın bir kuruluşuyla ortak olarak birlikte hareket 
etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ortaklığımızın ilk meyvesi olan 
bu santralin, 2012 yılının sonunda tamamlanması ve devreye alınması 
hedefleniyor. Bu sürecin ardından, satışa yönelik altyapı çalışmalarında 
da ortak hareket edeceğiz.  

Türkiye, RWE’nin uluslararası stratejisinde büyük önem taşımaktadır. 
Turcas da stratejileri doğrultusunda enerji sektöründe sahip olduğu 
portföyünü çeşitlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecekte 
yer almak istediğimiz ilgili yeni projeler mutlaka olacaktır. Daha önce 
vurguladığımız gibi, Turcas ile olan ortaklığımız başarılı bir şekilde 
ilerliyor. Bu nedenle yeni projelerimizi önümüzdeki dönemde de, yine 
bir iş ortağı çerçevesinde gerçekleştirmeyi tercih edebiliriz. 

RWE olarak enerji alanında uzun yıllara dayanan birikimimizi Türkiye’ye 
getirirken, yanımızda Türkiye’de enerji sektörüne hakim bir ortakla 
ilerlemek istedik. Bu ortaklığa karar verirken, Turcas’ın güçlü bir yerel 
oyuncu olmasının yanı sıra, uluslararası platformda sahip olduğu tecrübe 
ve güvenilir yabancı ortaklıkları bizi etkiledi. Turcas’ın enerji sektöründeki 
birikiminin, kurumun felsefesi ve gelecek stratejilerinin RWE’nin felsefesi 
ve stratejileri ile örtüşmesi de bu ortaklığın kurulmasında rol oynadı. 

Aldığımız bu kararın doğru olduğunu görüyor ve Turcas ile 
ortaklığımızdan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Andreas Radmacher

RWE Holding A.Ş. CEO’su

SÖYLEŞİ

2001 Krizi’nin bankacılık sektöründeki 
önemli zaaflardan kaynaklanıyor olması, 
Derviş’in Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 
kapsamında bankacılık sektörü ile ilgili 
düzenlemeleri gerektirdi. Bu düzenlemelerin 
temelini 15 Mayıs 2001’de yürürlüğe giren 
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma 
Programı oluşturdu.

Bu programın amacı; kamu bankalarını 
mali sistem içinde bir istikrarsızlık unsuru 
olmaktan çıkartmak, mali sistemin istikrarı 
ve kamu maliyesine getirdikleri yükün azal-
tılması için TMSF’ye devredilmiş bankaların 
sorunlarını çözmek, krizlerden olumsuz 
etkilenen bazı özel bankaların sağlıklı bir ya-
pıya kavuşmaları için düzenlemeler yapmak 
ve bankacılık sektöründe denetimin etkin-
liğini artırarak daha etkin ve rekabetçi bir 
yapıyı kurmak için gerekli kurumsal ve yasal 
düzenlemeleri gerçekleştirmek oluşturdu. 

Adana-Osmaniye Otoyolu Seyhan Viyadüğü.



Denizli’de inşaatı devam eden
RWE & Turcas Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali.



80 YILIN ARDINDAN
YENİ HEDEFLER



80 yılın ardından yeni hedefler
Türk Petrol’ün 1931’de başlayan uzun koşusu bugün Turcas’ın önderli-
ğinde geleceğe taşınmaktadır. Her türlü avantaja sahip yabancı akaryakıt 
dağıtım şirketleri arasında var olma mücadelesi vererek Türk Petrol’den 
Turcas’a uzanan çizgiden oluşan birikim Türkiye ekonomisinde özel 
sektör açısından önemli başarıları geçmişten geleceğe taşımaya devam 
etmektedir. Bunları başlıklar halinde sıralamak gerekirse aile şirketin-
den ve aile şirketi olarak kalma kaygısından, çok ortaklı ve hatta halka 
açık bir yapıya dönüşmek; yabancılarla çalışmak üstelik yabancıların 
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Bugünkü sağlığımızın temel taşı 
bankacılığın yeniden
yapılandırılması

Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma 
Programı kapsamında Temmuz 2001’de 
Türkiye Emlak Bankası Ziraat Bankası’na, 
EGS Bank, Sitebank, Bayındırbank, Kent-
bank ve Tarişbank TMSF’ye devredildi. Böy-
lece TMSF’ye devredilen bankaların sayısı 
18’i buldu. 2001 Ağustos ayı sonuna göre 
TMSF’ye devredilen bankaların mali yükü 
ise 16,3 katrilyon TL olarak açıklandı. Tasar-
ruf ve güçlendirme tedbirleri kapsamında 
Egebank, Yaşarbank, Yurtbank ve Bankka-
pital Sümerbank çatısı altında; Esbank ve 
İnterbank ise Etibank çatısı altında toplandı.
Doğuş Gurubuna ait olan Körfezbank bir 
başka Doğuş Gurubu bankası olan Osmanlı
Bankası’na katıldı. Sümerbank ise 
Oyakbank’a satıldı.

Ekim 2001’de Doğuş Holding’e ait iki banka, 
Garanti Bankası ile Osmanlı Bankası birleşti. 
Bankexpres Tekfenbank’a katıldı. Demirbank 
bir yabancı banka olan HSBC’ye satıldı. Ara-
lık 2001’de BDDK İktisat Bankası, Etibank 
ve Kentbank’ın kapatılmasına karar verdi. 
Sitebank ise Yunan sermayeli Nova Bank’a 
satıldı. Haziran 2002’de sermaye yeterlilik 
rasyosu sıfırın altına inen Pamukbank 
TMSF’ye devredildi. Böylece 1997 - 2002 
döneminde TMSF’ye devredilen bankaların
sayısı 20’yi buldu. 2002’de bankacılık 
sektörü açısından bir diğer önemli gelişme 
Temmuz 2002’den itibaren enflasyon mu-
hasebesi uygulamasına geçiş oldu.
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Derviş Programı seçim sonrası
AKP döneminde de sürüyor

3 Kasım 2002’de gerçekleşen genel seçimin 
sonucunda yeni kurulmuş olan AKP, tek 
başına hükûmet kurarak Türkiye’yi yönet-
meye başladı. Bu iktidar Derviş’in şahsında 
temsil edilen iktisat politikalarını tereddüt-
süz sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu. 
Başka bir deyişle Derviş gitti ancak yönettiği 
istikrar paketinin uygulanması yeni iktidar 
döneminde de sürdü. Derviş’in programı 
enflasyonun düşmesi yönünde beklentileri 
karşıladı. 2001’de TÜFE’de enflasyon %68,5 
iken 2002’de 29,7’ye ve 2003’te 13,9’a 
geriledi. Büyüme 2001’de -9,5 iken 2002’de 
%7,8 ve 2003’te %5 oldu.

Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra dış borç 
yükü ve bölüşümde yaşanan olumsuz tablo 
göz ardı edilemez bir hal aldı. Sermaye 
hareketlerinin serbestleştirildiği 1989’da 
Türkiye’nin dış borç yükü 41,7 milyar dolar 
iken 2003 başlarında dış borç stoku 133,2 
milyar doları buldu. Türkiye’nin 1990’lı 
yıllarda dış borç stoku yaklaşık 49 milyar 
dolar, 2007’de 250 milyar dolar, 2008’de 
280 milyar dolar ve 2011’in ilk üç ayı so-
nunda 300 milyar doları aşmıştır. 

Türkiye’nin 2004 yılında cari açığı 16 milyar 
dolara ulaşmıştır. Bu tutar, Türkiye’yi, ABD 
hariç dünyanın en fazla cari açığına sahip 
ülkesi durumuna getirmiştir. AKP iktidarları, 
her yıl cari açığın daha çok arttığı bir dönem 
olmuştur. 2006 yılında 31,3 milyar dolar 
olan cari açık; 2010 yılına göre 30 milyar 
446 milyon dolar daha artarak, 2011 yılını 
77 milyar 089 milyon dolar olmuştur.

2009 - Alper Aksoy, 
Batu Aksoy, Erol Aksoy,
Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan,
Erdal Aksoy.

tercih ettikleri bir yerli ortak olarak rağbet görmek. Bütün bunlar bera-
berinde kurumsallaşma, profesyonel yönetimi güçlendirme gibi adım-
ların atılmasını getirmiştir. Bu yapısal değişimin verdiği güçle Turcas 
21. yüzyılın en stratejik sektörlerinden olan enerji sektöründe dünya 
devleriyle birlikte iş yapma becerisi gösteren bir yerli şirket olarak var 
olmayı sürdürecektir. Bunda değişen dünya ve Türkiye’yi takip eden ve 
buna paralel adımları atma kararlılığı ve becerisini gösteren yetkin yö-
netiminin ve onların dayandığı çalışanlarının büyük desteği olduğunu 
unutmamak gerekir.
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Borç stokunu döndürme sorunu yaşayan 
hükûmetler uluslararası kuruluşların ve 
sermaye kesimlerinin beklentileri doğrultu-
sunda politikalar ürettiler. Bu politikaların 
şekillenmesinde IMF ve Dünya Bankası’nda 
üretilen öneriler de etkili oldu. Bu politika-
ların bir sonucu olarak artan işsizlik, gelir 
dağılımındaki adaletsizlikle birlikte yoksulluk 
yaygınlaştı. Hükûmetler ise mali ve siyasi 
destek kaygıları ile uluslararası finansörlerin 
istekleri doğrultusunda sosyal güvenlik 
sisteminden ülkenin hemen nakde dönüşe-
bilecek birçok iktisadi girişim ve taşınmazını 
satmaya uzanan çeşitli çarelere başvurdu-
lar. Bu tablo yoksulluk sınırında yaşayan 20 
milyon ve açlık sınırında yaşayan 1 milyon 
yurttaş yarattı. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
            

GSYH (Cari Fiy.
1998 bazlı)
(Milyon TL) 166.658 240.224 350.476 454.781 559.033 648.932 758.391 843.178 950.534 952.559 1.103.750 1.290.000

GSYH
(Cari Fiy. 1998
bazlı) (Milyon $) 265.384 196.736 230.494 304.901 390.387 481.497 526.429 648.754 742.094 616.703 734.929 772.300

GSYH
(1998 Bazlı) (%) 6,8 -5,7 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,8 9,0 5,2

BÜYÜME

Kaynak: DPT
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AKP iktidarı da Derviş’in bıraktığı yerden 
IMF ve Dünya Bankası ile uyumlu ekonomi 
politikaları sürdürdü. AKP iktidarı dönemin-
de de bankacılık sektörüne yönelik düzenle-
meler devam etti. Bu kapsamda Bankacılık 
Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı 
takip edildi. Kasım 2003 itibarıyla prog-
ramın toplam maliyeti 47,2 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 2003’te ise 5020 sayılı 
kanun ile TMSF özerk hale getirilmek üzere 
BDDK’dan ayrıldı. 2004’te gündeme gelen 
yeni bankalar kanunu ile tasarruf mevdu-
atına tanınan %100 güvence, 4 Temmuz 
2004’ten itibaren 50 milyar TL ile sınırlandı. 
1 Ocak 2005’ten itibaren ise TL’den altı 
sıfır atılarak oluşturulan YTL uygulamasına 
geçildi. Tek haneli rakamlara inen enflas-
yona karşın gelir dağılımında adaletsizlik 
sürmektedir.

Dünyayı sarsan ekonomik krizi hafif sarsın-
tılarla geçiren Türkiye bulunduğu bölgede 
yaşanan istikrasızlıklara karşın görece 
istikrarlı bir ülke görünümü verdiğinden 
yabancı sermaye için yatırım yapılacak cazip 
ülke niteliğini 2010’lu yıllarda da sürdürecek 
gibi gözükmektedir.

Yabancı yatırımlar

Türkiye’de, Doğrudan Yabancı Sermaye 
Yatırımlarını gerçek anlamda teşvik eden 
ilk düzenleme 1954 yılında kabul edilen ve 
17.06.2003 tarihine kadar yürürlükte kalan 
6224 sayılı “Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Yasası”dır. Bu yasaya göre, yabancı ser-
maye, yerli sermayeye açık tüm sektörlere 
girme hakkına kavuşmuştur. Ayrıca yabancı 
yatırımların, yalnız para olarak değil, makine 
ve parçaları, lisans, patent ve marka hakkı 
gibi nesnel olmayan haklar biçiminde de 
gelebileceği kuralı benimsenmiştir.

2011 - Rafineri
temel atma töreni.
Soldan sağa; Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan
Cumhurbaşkanı
İlhan Aliyev,
Turcas Petrol A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Aksoy.



Enerji Dolu 80 YIL

228

6224 sayılı “Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Yasası” yerine, 17.06.2003 tarihinden 
itibaren 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu 
yeni yasayla yabancı yatırımcıları özen-
dirmek ve yabancı yatırımcıların haklarını 
korumak adına, yabancı yatırımcı ile yerli 
yatırımcı arasındaki farkları ortaya koyan 
tüm maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasası’nda, ya-
bancı yatırımcının Türkiye’de bir girişimde 
bulunabilmesi belli koşullara bağlıyken yeni 
yasal düzenlemede koşulsuz şartsız yatırım 
hakkı tanınmıştır.

Soldan sağa; Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev,

SOCAR & Turcas Enerji A.Ş. CEO’su Kenan Yavuz.
Rafineri temel atma töreni.

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GSYH
DEFLATÖRÜ       23,3 12,4 7,1 9,3 6,2 12,0 5,3 6,3 5,8

ÜFE YILLIK
ORTALAMA 51,4 61,6 50,1 25,6 11,1 5,9 9,3 6,3 12,7 1,2 8,5 13,33

ÜFE YIL SONU 32,7 88,6 30,8 13,9 13,8 2,7 11,6 5,9 8,1 5,9 8,9 8,17

TÜFE YILLIK
ORTALAMA 54,9 54,4 45,0 25,3 10,6 8,2 9,6 8,8 10,4 6,3 8,6 10,45

TÜFE YIL SONU 39,0 68,5 29,7 18,4 9,4 7,7 9,7 8,4 10,1 6,5 6,4 7,9

FİYAT
(% Değişme)

Kaynak: DPT



Süreyya Serdengeçti

Turcas Petrol A.Ş. Eski Yönetim Kurulu
Üyesi ve Merkez Bankası Başkanı

SÖYLEŞİ

Enerji sektörü
Türkiye’nin, 1970’ten itibaren otuz senelik istikrarsızlık dönemi, ülke, 
insan ve kurumların uzun vadeli düşünmesini engellemiştir. Kronik 
enflasyon ortamında böyle olur. Uzun vadeli planlar yapmayan bir 
ülkede vizyonlar daralır; her şey kısa vadelere göre planlanır: Bu doğal 
olarak, piyasalara da yansır; günlük planlar yapılır, çünkü bir yıl ötesini 
göremezsiniz. Böylece enerji, eğitim, sağlık başta olmak üzere, şüphesiz 
uzun vadeli düşünmek gereken konulara Türkiye eğilemedi. Türkiye 
sorunlarını elbette biliyordu. Fakat geleceği planlayamıyordu.

229

TURCAS

1980’de 97 milyon dolar olan doğrudan ya-
bancı yatırımlarda 2000 - 2001 krizi sonrası 
artış gözlenmiştir. 1989’da 1,5 milyar dolar 
iken, 2001 yılına kadar rekor seviye 3,3 
milyar dolar olmuş, 2005’te 10 milyar dolar, 
2006’da 20 milyar dolar, 2007’de 22 milyar 
dolar ve 2008’de 18 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2009 ve 2010 yıllarında ise 
dünyada gelişen krizin etkisiyle 8-9 milyar 
dolar civarında doğrudan yabancı yatırım 
kaydedilmiştir. 

ÖDEMELER DENGESİ 
(milyon $)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

İHRACAT
(FOB) (Bavul
Ticareti Hariç)   27.775 31.334 36.059 47.253 63.167 73.476 85.535 107.272 132.028 102.143 113.883 127.000

İTHALAT
(CİF) 54.503 41.399 51.554 69.340 97.540 116.774 139.576 170.063 201.964 140.929 185.544 199.500

DIŞ TİC.
DENGESİ -26.728 -10.065 -15.495 -22.087 -34.373 -43.298 -54.041 -62.791 -69.936 -38.786 -71.661 -72.500

CARİ
İŞLEMLER
DENGESİ -9.920 3.760 -626 -7.515 -14.431 -22.309 -32.249 -38.434 -41.959 -13.991 -47.739 -42.200

CARİ
İŞLEMLER
DENGESİ
GSYH -3,7 1,9 -0,3 -2,5 -3,7 -4,6 -6,1 -5,9 -5,7 -2,3 -6,5 -5,4

Kaynak: DPT
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Türkiye’de yatırım yapan yabancı sermayeli 
kuruluşlar daha çok hizmetler ve imalat sek-
töründe yoğunlaşmıştır. Madencilik ile tarım 
sektörleri yabancı sermayenin fazla ilgisini 
çekmemiştir. Toplam yabancı yatırımlar 
içinde imalat sektörünün payı %52,9, tarım 
sektörünün payı %1,8, madencilik sektö-
rünün payı %1,3 ve hizmetler sektörünün 
payı ise %44,1’dir. İmalat sanayi, genellikle 
otomotiv ve otomotiv yan sanayi alanlarında 
yoğunlaşmaktadır. Fiat, Renault markaları 
başta olmak üzere, Toyota, Hyundai ve 
Honda gibi büyük firmalar bu gruptadır.
Ayrıca mevcut kuruluşu otomotiv sanayisi 
tesisleri de kapasite artışı ve modernizasyon 
amaçlı büyük yatırımlarda bulunmaktadır. 

MERKEZİ YÖNETİM 
BÜTÇESİ (milyon TL)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 

  51.344 86.972 119.604 141.248 152.093 159.687 178.126 204.068 227.031 268.219 294.359 312.573

  38.229 58.416 79.420 101.040 122.964 152.784 173.483 190.360 209.598 215.458 254.277 279.026

  13.115 28.556 40.184 40.208 29.128 6.903 4.643 13.708 17.432 52.761 40.081 33.546

  7.309 12.482 11.544 18.319 27.363 38.777 41.320 35.045 33.229 440 8.217 13.954

  7,87 11,89 11,47 8,84 5,21 1,06 0,61 1,63 1,83 5,54 3,63 2,76

  4,39 5,20 3,29 4,03 4,89 5,98 5,45 4,16 3,50 0,05 0,74 1,15

BÜTÇE GİDERİ

BÜTÇE GELİRİ

BÜTÇE AÇIĞI

FAİZ DIŞI DENGE

BÜTÇE AÇIĞI GSYH (%)

FAİZ DIŞI DENGE GSYH(%)
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Bunların dışında, kimya sanayisi ile gıda 
sanayisi en çok yatırım yapılan alanlardır. 
Gıda sektörü, genellikle sigara, su ürünleri 
işlemesi, hazır ve dondurulmuş gıda üretimi 
gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Yatırım 
yapılan diğer sanayi kolları ise, lastik ve 
plastik sanayi, elektrikli makine ve elektro-
nik sanayi, ilaç sanayi, hazır giyim sanayi ve 
çimento sanayidir. Hizmetler sektörünün en 
önemli alt sektörleri ise, bankacılık, iletişim, 
turizm, ticaret ve diğer finans hizmetleridir. 
30 Haziran 2005 tarihi itibarıyla toplam ya-
bancı yatırımlar içinde bankacılık, yatırım ve 
diğer finans hizmetlerinin payı %15,9 olup, 
bunu %9,4 ile iletişim hizmetleri izlemek-
tedir. Ticari sektör %6,5, turizm ve turizme 
yönelik restoran zincirleri de %5,27’lik bir 
paya sahiptir. Dolayısıyla, bankacılık ve 
diğer finans sektörleri ile turizm ve iletişim 
sektörlerine yapılan yatırımlar, toplam 
yabancı sermaye yatırımlarının yaklaşık üçte 
birini oluşturmaktadır. 

2011 - Soldan sağa;
Süreyya Serdengeçti - Turcas YK Üyesi,

Jacek Dziembaj - Shell & Turcas CEO,
Erdal Aksoy - Turcas YK Başkanı,

Peter Voser - Royal Dutch Shell CEO,
Yılmaz Tecmen - Turcas Yönetim Kurulu Başkan Vekili,

Ahmet Erdem - Shell Türkiye Ülke Başkanı,
Batu Aksoy - Turcas YK Üyesi ve CEO.

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ABD DOLARI 0,624 1,225 1,506 1,493 1,422 1,341 1,431 1,302 1,293 1,547 1,500 1,670

EURO 0,574 1,094 1,430 1,685 1,768 1,670 1,800 1,778 1,896 2,150 1,989 2,322

DÖVİZ KURLARI

Kaynak: TCMB
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Enerjide her zaman Türkiye’nin ciddi bir açığı olmuştur. Sanayileşmesi 
ilerledikçe bunun daha da fazla olacağı belliydi ama uzun vadeli bir çözüm 
yoluna gidemedi. Son on yılda ise, zihniyet yavaş yavaş da olsa değişmeye 
başladı. “Uzağa bakalım, ileriye bakalım ve sorunlarımız için bugünden 
tedbir alalım” şeklinde bir anlayış, yani daha uzun vadeli bir bakış açısı 
gereği artık yerleşiyor. Enerji buna çok iyi bir örnektir. Enerji açığımız 
var, cari dengeye bakıyoruz, orada ne kadar önemli bir rolü olduğu 
anlaşılıyor. Esasında yeterince tasarruf edemediğimiz için cari açığımız 
söz konusu. Ama başka bir açıdan baktığınız zaman, cari açıktaki en 
büyük pay sahibi enerji ithalatı. 2023 için programlar çıkarılıyor; ilk defa 
on küsur yıllık bir perspektifle hükûmet, “Enerji konusunu düzelteceğiz, 
o şekilde cari açık da düzelecek,” diyor. 

Enerji sektöründe ve diğer sektörlerde özel teşebbüsün gelişmesine 
bakınca, benim dikkatimi çeken bir başka konu şudur: Biliyoruz ki ne 
iş yaparsak yapalım, nerede olursa olsun, kamuda ya da özelde her şey 
insanla başlar insanla biter. O zaman çalışan insanların kalitesi ön plana 
çıkıyor. Ben bu ülkenin bir insanı ve yıllarca kamu görevi yapmış biri 
olarak, nerede ne kalitede insan olduğunu aşağı yukarı biliyorum. Turcas 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

İÇ BORÇLAR

(MİLYON TL) 36.421 122.157 149.870 194.387 224.483 244.782 251.470 255.310 274.827 330.005 352.841

İÇ BORÇLAR

(MİLYON $)  58.395 99.720 99.526 167.262 167.262 182.428 178.906 219.207 181.728 219.170 228.228

DIŞ BORÇLAR

(MİLYON TL)   27.216 55.754 92.795 88.420 92.046 86.738 93.580 78.175 105.493 111.503 120.702

DIŞ BORÇLAR

(MİLYON $)   43.636 45.513 61.623 68.583 64.714 64.643 66.576 67.120 69.757 74.054 78.074

İÇ BORÇLAR

GSYH 21,9 50,9 42,8 42,7 40,2 37,7 33,2 30,3 28,9 34,6 32,0

DIŞ BORÇLAR

GSYH 16,3 23,2 26,5 19,4 16,5 13,4 12,3 9,3 11,1 11,7 10,9

Kaynak: DPT

MERKEZİ YÖNETİM İÇ
ve DIŞ BORÇ STOKLARI

Kemal Derviş.
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o bakımdan da son derece dikkat çekicidir. Buradaki insanlar enerjiyi 
a’dan z’ye bilen, dünyada ne olup bittiğini çok iyi takip eden kişiler. Bu 
çok önemli, çünkü Türkiye’de zihniyetler uzun zaman dışa açık olamadı. 
Her ne kadar yirmi yıldır ekonomiyi dışa açtıysak da, zihniyetlerde bu 
başarılamadı. Turcas’taki zihniyet ise evvelden beri dünyaya açıktır.

Türkiye ekonomisinin gelecekte daha iyi olmaması için bir neden yok. 
Eğer hükûmet ve Merkez Bankası olarak, doğru politikaları uzun vadeli 
bir bakış açısı ile zamanında uygularsak iyiye gitmemek için bir engel yok. 
İstikrarı büyük ölçüde sağladığımız bir ortamda yüksek ve sürdürülebilir 
büyüme hızlarında devam edebiliriz. Doğru politikalar derken; sadece 
doğru maliye, doğru para politikalarından söz etmiyorum; bunun yanı 
sıra sanayi politikası, tarım politikası, hizmetler politikası var. Ülkenin 
tasarruf oranını artıracak, büyümeyi sağlıklı ve sürdürülebilir hale 
getirecek, aynı zamanda uluslararası rekabet gücünü artıracak yapısal 
reformları çekinmeden, tereddüt etmeden yapmamız gerekiyor. Böyle 
yaparsak gelişmiş bir ülke olmak için bir engel kalmaz. Bu bir makro 
çerçeve; bunun, özellikle ilerlemesine ihtiyaç duyduğumuz bütün sektörleri 
de olumlu etkileyeceğini sanıyorum. Enerji önemli ama bana göre daha 
önemli olan insana yatırım yapmak ve bu bağlamda eğitim ve sağlık da 
önem kazanıyor. Bu noktada bir konuya tekrar dönmek istiyorum: Hani 
uzun vadeli düşünemiyorduk, artık uzun vadeli düşünmeye başlıyoruz ya, 
kamuda ve özelde enerjinin yanında sağlığın ve eğitimin de politikalarını 
uzun vadeli bir bakış açısıyla ele almamız gerekiyor. Bunların hepsinin 
olacağına inanıyorum. Beş sene evvel sanayi politikasından söz ettiğimiz 
zaman “Canım serbest piyasa ekonomisinde sanayi politikası olur mu!” 
dediler. Olur! Küresel işbölümü sürekli değişiyor; birinin bunu görüp 
ekonomiyi yönlendirmesi lazım. Tekstilciler on seneden fazladır Çin’den 
gelen rekabetten şikâyet ediyor; sorun on seneden fazladır belliydi ama 
onlar için bir şey yapılmadı. Merkez Bankası’yla karşı karşıya bıraktılar ve 
bunun onlara hiçbir faydası olmadı. İşte o yüzden uzun vadeli bir vizyon 
gerekli; tekstilde gerekiyorsa her yerde de gerekiyor, o zaman enerjide 
fazlasıyla gerekiyor, demektir.
 
Bu noktada uzun vadeli düşünmek, vizyon sahibi olmak lazım. Petrol 
fiyatı tekrar 100 doların üzerine çıktı diye şaşırıyoruz. Küresel krize 
girerken 130 dolar değil miydi? Dünya ekonomisi düzelmiyorsa o başka; 

Tarımın çözülüşü ve
doğanın tahribatı

1980 sonrası uygulanan politikalar, tarımda 
geniş bir nüfusu üretimin dışına itti. 1999 
ve 2001 krizleri sonrası hazırlanan tarım
reformları, köylülüğün çözülmesini daha 
da hızlandırdı. 1980 yılında tarım sektörü 
GSMH’nın %25,6’sını ve ihracatın
%57,4’ünü oluştururken, 1997’de 
GSMH’nin %14,5’i ve ihracatın %10,3’ü, 
2008’de GSMH’nın %7,78’ini ve ihracatın 
%3,2’sini oluşturmaktaydı.

1980’de nüfusun %64,1’i kırlarda yaşarken, 
2006’da %37,3’ü ve 2008’de %27, 6’sı 
kırlarda yaşamaktaydı. Bu dönüşümün en 
önemli nedeni, devletin benimsediği ihra-
cata dayalı büyüme olmak üzere, tarımdaki 
sübvansiyonların kaldırılması, zirai kredi 
faiz oranlarının yükselmesi, TMO, TEKEL, 
TŞFAŞ gibi kurumların destekleme alımları-
nın ve fiyat desteğinin ortadan kalkmasıdır. 
Devlet, tarım ürünleri fiyatlarını belirle-
mekten vazgeçip, köylüyü tüccarın fiyatına 
mahkûm ettiği için, iç ticaret hadleri tarım 
ürünleri aleyhine gelişmiş ve bu durum 
köylülerin yoksullaşmasına neden olmuştur. 

1999 sonrası IMF ve Dünya Bankası gözeti-
minde çıkarılan tarım reformu, endüstriyel 
tarımı geriletmiştir. 2001 krizi ertesinde 
çıkan sözleşmeli tarım uygulamasıdır. Bu 
durum; tohumdan fiyata kadar tüm koşulları 
büyük şirketlerin belirlediği ortamda köy-
lünün tarımsal faaliyete devam etmesidir. 
Köylüler kendi topraklarında, büyük şirketler 
için çalışan işçilere dönüşmüştür. Şeker ve 
Tütün yasaları ile bu ürünlerde devlet des-
teği tamamen ortadan kalkmış ve köylüler 
serbest piyasanın insafına terk edilmiş ve 
beklenildiği gibi, büyük bir kısmı üretimden 
kopmuştur.



TÜRKİYE’NİN
İKTİSADİ KRONOLOJİSİ
(1923 - 2012)

1923
17 Şubat İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi 
toplandı.

1924
03 Ağustos - Cumhuriyet döneminin ilk 
madeni paraları tedavüle çıktı.
26 Ağustos - Türkiye İş Bankası kuruldu. 

1925
17 Şubat - Aşar Vergisi kaldırıldı.
05 Mayıs - Ankara Atatürk Orman 
Çiftliği’nde ilk çalışmalar başladı.

1926
26 Kasım - Alpullu Şeker Fabrikası 
işletmeye açıldı.

1927
28 Mayıs - Teşvik-i Sanayi Kanunu
kabul edildi.
05 Aralık - Cumhuriyet Döneminin ilk kâğıt 
paraları tedavüle çıktı. 

1928
01 Mart - Alî İktisat Meclisi çalışmaya 
başladı.

1929
24 Ekim - New York Borsası “Wall Street”te 
“Kara Cuma”: 1929 Dünya İktisadi Krizi 
patlak verdi.

1930
25 Şubat - Türk Parasını Koruma Kanunu 
yürürlüğe girdi.
22 Nisan - Ankara’da Sanayi Kongresi 
toplandı.
30 Ağustos - Ankara-Sivas demiryolu hattı 
işletmeye açıldı.
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2012 yılı sonuna doğru açılacak olan RWE & Turcas Denizli
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin inşaat sonrası oluşacak şekli.

ama düzeliyorsa niye tekrar oraya gelmesin ki? Gelmemesi için hiçbir 
neden yok; niye şaşırıyorlar? Hatırlıyorum, kaç sene evvel Financial 
Times’ta, otuz senedir kayda değer yeni rezervin bulunmadığı yazıldı, 
kimse tekzip etmedi. Oysa talep artıyor. Tarım politikası çok ama çok 
mühim; gıda fiyatları beş senedir artıyor; daha evvelki yirmi beş senede 
reel olarak düşmüş dünyada. Ne oluyor? Çinliler ve Hintliler de yemek 
yemeye başladı; hep aç mı kalacaklardı? Bizim dünyadaki uzun dönemli 
eğilimleri göz önüne alan bir tarım politikamız ne zaman başladı? Uzun 
vadeli düşünmek gerek; Türkiye bunu yapacak kapasiteye ve insanlara 
sahip.



1931
03 Ekim - Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası faaliyete geçti.

1932
03 Temmuz - Devlet Sanayi Ofisi kuruldu. 
07 Temmuz - Türkiye Sanayi Kredi Bankası 
kuruldu.

1933
11 Temmuz - Sümerbank faaliyete geçti. 
01 Aralık - Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nı 
içeren raporlar başvekalete sunuldu. 

1934
30 Eylül - Keçiborlu’da Kükürt Fabrikası 
işletmeye açıldı.
19 Ekim - Turhal Şeker Fabrikası işletmeye 
açıldı.

1935
23 Ekim - Etibank faaliyete geçti.
29 Kasım - Paşabahçe Şişe ve Cam 
Fabrikası işletmeye açıldı.

1936
20 Ocak - İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın 
ilkeleri kabul edildi.
03 Kasım - Ankara’da Çubuk Barajı 
işletmeye açıldı.
06 Kasım - İzmit Birinci Kâğıt ve Karton 
Fabrikası işletmeye açıldı. 

1937
05 Şubat - “Devletçilik” ilkesi
anayasaya girdi.
15 Ekim - Latin harfleri ile basılan ilk kâğıt 
paralar tedavüle çıktı. 

1938
01 Şubat - Gemlik Suni İpek Fabrikası 
işletmeye açıldı.
02 Şubat - Bursa Merinos Fabrikası 
işletmeye açıldı.
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Toplumsal tarih bireylerin kişisel tarihleriyle yazılır
Toplumlar bugünü anlamak için nasıl geçmişi yoklamak zorundaysalar, 
kişiler de kendi hayatlarının anlamını yakalamak için kendi kişisel 
tarihlerini göz önüne almalıdırlar. Kader dediğimiz şey tuğladan bir yapı 
gibi üst üste koyduğumuz binlerce kendi kararımız ve varoluşumuza 
anlam verme çabasıdır aslında.

Ben kendi kişisel tarihime böyle bir perspektiften bakıyorum: Köklü 
bir aileden geliyorum. Trabzon’da yerleşik olan dedem 19. yüzyılda 
zamanının önemli ticaret merkezlerinden Batum’a taşınmış. Babam 
Batum’da dünyaya gelmiş. Fakat farklı bir yazgıya gözlerini açmış.
Babam 1917 Rus devriminden sonra defalarca sürgüne yollanmış, büyük 
sıkıntılar çekmiş ve nihayet Erzurum’a gelerek kaçıp kurtulmuş. 

Orada ticarete başlayan babam evlenmiş. Bizler Erzurum’da doğduk; 
o şehrin iklimini ve birikimini soluyarak büyümeye başladık. Okul 
çağımız geldiğinde babam benimle kardeşlerim için önemli bir karar 
aldı: Çocuklarının İstanbul’un kültürel zenginliğinden nasiplenmesini 
istiyordu. Bu karar ailemizin tarihindeki birkaç nesildir kesintisiz 
devam eden göç olgusunun bir kez daha yaşanması demekti. Fakat o, 
Erzurum’dan kopmaksızın bizleri annemle beraber İstanbul’a yerleştirdi 
ve böylece eğitime başladık. Babam edindiği derin tecrübeyle bizim tek 
yönlü yetişmemizi değil geniş bir bakış açısı kazanmamızı arzu ediyordu. 
Anadolu geleneğinden kopmamalı ve görgümüzü ve bilgimizi kendi 
içimizde bağdaştıracak zihinsel yetkinliğe ulaşmalıydık. Artık yazgımızda 
İstanbul vardı.

Yaz tatillerinde Erzurum’a gittiğimizde babamın işlerinde çalışıyor, 
ona yardım ediyor ve tecrübe kazanıyordum. Ama bir yaz Erzurum’a 
gitmek yerine İstanbul’da kalmıştık. Ortaokul yıllarıydı. O sene sınıfımı 

SÖYLEŞİ

Erdal Aksoy

Turcas Petrol A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı



1939
10 Eylül - Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikaları işletmeye açıldı.

1940
18 Ocak - Milli Korunma Kanunu
kabul edildi.
20 Nisan - Raman’da açılan ilk kuyudan 
petrol üretimine başlandı. 

1941
19 Aralık - İstanbul’da ekmek vesikaya 
bağlandı.

1942
11 Kasım - Varlık Vergisi Kanunu kabul 
edildi. 

1943
06 Haziran - Sivas Çimento Fabrikası 
işletmeye açıldı.

1944
04 Haziran - Duyun-ı Umumiye İdaresi ve 
Osmanlı Borçları son buldu.

1945
23 Şubat - Türkiye-Amerika Birleşik 
Devletleri İkili Yardım Antlaşması İmzalandı.
11 Haziran - Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu kabul edildi. 

1946
10 Temmuz - Çatalağzı Santrali
işletmeye açıldı.
07 Eylül - “7 Eylül Kararları” kamuoyuna 
duyuruldu.  

1947
19 Şubat - Milletlerarası Para Fonu ile 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak İçin Hükûmete Yetki Verilmesine 
Dair Kanun kabul edildi.
12 Mart - ABD Başkanı Truman, Amerikan 
Senatosundan Türkiye ve Yunanistan’a 400 
milyon tutarında yardım verilmesini istedi. 
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takdir alarak geçmiştim. Takdir aldığım gün annem beni tanıdık bir 
manifaturacının dükkânında çalışmam için işe yerleştirdi. Yaz tatilim 
bu tecrübeyle geçecek, üstelik ben çalışmamın karşılığında bir ücret 
almayacaktım. Galiba, en iyi ücretin kazanacağım deneyim olduğunu 
düşünmüşlerdi. Zaten çalışmayı çok seven bir çocuktum. İşime adeta 
dört elle sarıldım ve o ilk günlerden bugüne kadar hayatım boyunca aynı 
çalışma azmi ve terbiyesiyle devam ettim. 

Daha sonra Kabataş Lisesi’ne yazıldım. Başarılı ve sürekli takdir alan 
bir öğrenciydim. Öyle sanıyorum ki matematik hocamız, bende bir fark 
görmüştü: Çoğu öğrencinin hedefinin inşaat mühendisliği olduğu bir 
dönemde bana elektronik mühendisi olmamı öğütledi. Liseden sonra 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitimime devam ettim ve yüksek 
elektrik-elektronik mühendisi oldum. Ardından staj yapmak üzere 
Almanya’ya gittim. Staj yaparken, o sırada oraya yeni yeni akmakta olan 
Türk işçilerine tercümanlık yapıyor, yol yordam göstermeye çalışıyordum. 
Tahsilim bittikten sonra Türkiye’de eğitimimi pratiğe dökebileceğim 
elektronik sanayisi henüz gelişmediği için ticarete atılmaya karar verdim.

Mobil Oil şirketinin bayiliğini alarak sahip olduğumuz bir arsada akaryakıt 
satışına başladım. Kısa süre sonra Rumeli Feneri köyünde balıkçılara 
hizmet veren bir deniz üstü yakıt istasyonu kurdum. Ayrıca sanayi 
bölgelerini dolaşıp fabrikalardan sipariş alıyordum. Mobil’in en başarılı 
bayilerinden biri olmuştum. Mobil şirketine ait ürünleri taşımak için deniz 
tankerleri satın aldım. Çok çalışıyordum ve işlerim hızla gelişiyordu. Bir süre 
sonra gemi sayısını 11 adede kadar çıkardım. Fakat süreç içinde sektördeki 
krizden dolayı armatörlüğü bıraktım.

Evlendiğim yıl olan 1974’ten sonra Bülent Ecevit başbakanlığındaki 
koalisyon hükûmeti belki de dönemsel şartların etkisiyle (Kıbrıs harekâtı, 
batılı ülkelerin Türkiye’ye uyguladıkları çeşitli ambargolar) yabancı 
akaryakıt şirketlerine bürokratik zorluklar çıkarmaya başladı. Yabancı 
şirket bayileri bundan negatif olarak çok etkilendiler. Bunun üzerine 
birleşip Tabaş’ı (Türkiye Akaryakıt Bayileri A.Ş.) kurduk, ancak ilk etapta 
lisans alamadık. Türkiye’nin oldukça sıkıntılı yıllarıydı. Birçok ürün piyasada 
bulunamıyor, adeta bir kıtlık yaşanıyordu.

Şimdi zamanda birkaç yıl ileriye gitmek istiyorum: 1979-80-81 yıllarında 
Türkiye vergi rekortmenlerinden biri olmam sebebiyle rahmetli Turgut 
Özal, Devlet Planlama Müsteşarlığı döneminden beri, beni ve yaptıklarımı 



12 Temmuz - Türkiye-Amerika Birleşik 
Devletleri Yardım Antlaşması imzalandı.

1948
08 Temmuz - Türkiye’nin OEEC’ye Üyeliğine 
İlişkin Sözleşmenin Onanması Hakkında 
Kanun kabul edildi.
23 Kasım - İstanbul’da Türkiye İktisat 
Kongresi toplandı.

1949
03 Mayıs - Gelir Vergisi Kanunu kabul 
edildi.

1950
08 Mart - Yeni Odalar, Borsalar Kanunu 
kabul edildi.

1951
21 Nisan - Türkiye GATT’ı imzaladı.
01 Ağustos - Yabancı Sermaye Yatırımlarını 
Teşvik Kanunu kabul edildi.

1952
28 Ağustos - Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğü kuruldu.
12 Eylül - Adapazarı Şeker Fabrikası’nın 
temeli atıldı.
04 Ekim - Elazığ İplik Fabrikası’nın temeli 
atıldı.

1953
06 Eylül - Balıkesir İplik Dokuma 
Fabrikası’nın temeli atıldı.
13 Eylül - Amasya Şeker Fabrikası’nın 
temeli atıldı.
13 Eylül - Konya Şeker Fabrikası’nın
temeli atıldı.
31 Ekim - Devrekani Hidroelektrik Santrali 
işletmeye açıldı.

1954
18 Ocak - Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu yürürlüğe girdi.
16 Mart - Petrol Kanunu kabul edildi.
24 Nisan - İskenderun Suni Gübre 
Fabrikası’nın temeli atıldı.
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takip ediyormuş. Böylece tanıştık, aramızda bir dostluk gelişti ve görüş 
alışverişinde bulunmayı sürdürdük.

Artık yavaş yavaş devletçi ekonomi modelinden liberal ekonomi modeline 
geçiliyordu. Bu olumlu süreç yabancı akaryakıt şirketlerinin Türkiye’ye 
bakışını değiştirdi ve onlar da Tabaş üyesi olan bayilerini geri çağırmaya 
başladılar. Ayrılanlardan sonra geriye 30’a yakın üye kalmıştı. Artık lisans 
da aldığımız için, Tabaş markasıyla piyasaya çıkma kararı verdik. Galip 
Jabban Bey başkanlığında şirketimiz süratle faaliyete geçti.

Tabaş olarak kısa sürede öylesine bir başarı ivmesi yakaladık ki, Fransız 
ELF şirketi o günün şartlarında çok yüksek bir fiyat teklif ederek 
Tabaş’a talip oldu. Ortaklarımızın %99’u, hisseleri müthiş bir oranda 
değerlendiği için -başkanımız dâhil- paylarını satma kararı aldılar. 
Fakat ben onlar gibi düşünmüyordum, öngörüm bu şirketi çok daha 
muhteşem bir geleceğin beklediğini söylüyordu. Ortaklara bir konuşma 
yapıp, onlara daha başlangıç günlerinde olduğumuzu, çok daha büyük 
hedeflere gidebileceğimizi ifade ettim ve ayrılmak isteyenleri kalmaları 
yönünde iknaya çalıştım. İkna etmenin mümkün olmadığı durumlarda 
büyük fedakârlıklar yaparak başta ben olmak üzere, arkadaşım Yılmaz 
Tecmen ve diğer birkaç ortağımızla ayrılmak isteyenlerin hisselerini 
aldık. Kendisinden çok şey öğrendiğimiz başkanımız Galip Jabban Bey 
de artık emeklilik çağının geldiği düşüncesi ile hisselerini bize sattı. Tabaş 
ortaklarından, iyi yetişmiş genç arkadaşım Kaya Baban’ın mutlaka bizimle 
kalmasını istiyordum. Galip Bey kendisi çekilmesine rağmen, erken vefat 
eden babasının kendisine emaneti olan Kaya’ya bizimle hareket etmesini 
tavsiye etti. Böylece Kaya Baban’ı da kazanmış olduk. Dostum Yılmaz 
Tecmen de her daim benimle birlikte olmaya devam etti.

Zaman ilerliyor, Türkiye değişiyordu. Enerji sektöründeki faaliyetlerimizin 
yanı sıra, Turgut Özal’ın da yönlendirmesi ile bir otel kurmaya karar 
verdik. Sayın Özal, ülkenin turizm konusundaki potansiyelini, yakın 
gelecekteki en cazip turizm merkezlerinden biri olabileceğini görmüştü.  
Onun ülkemizle ilgili uzak görüşlülüğü sayesinde Hilton Grubu ile 
birlikte İstanbul’un en büyük oteli olan Conrad İstanbul’u 1992 yılında 
açtık. Büyümeye devam ediyorduk…

Çok önemsediğim bir prensibim vardır: Ortaklıktan korkmamak.  
Hedefim daima ortaklıktan tek yanlı menfaat sağlamak değil, ortaklarla 
sinerji yaratıp güçleri birleştirerek büyümek olmuştur.



1955
04 Mart - Türk Traktör ve Ziraat Makine 
Fabrikası işletmeye açıldı.
21 Haziran - Amerika Birleşik Devletleri 
Türkiye’nin 300 milyon dolarlık kredi 
talebini geri çevirdi. 
06 Kasım - Kayseri Şeker Fabrikası 
işletmeye açıldı.

1956
06 Nisan - Tunçbilek Termik Santrali 
işletmeye açıldı.
08 Nisan - Seyhan Barajı işletmeye açıldı. 
09 Nisan - Adana Çırçır Prese ve Bez 
Fabrikası işletmeye açıldı.
25 Nisan - Tuzla Jeep Montaj Fabrikası 
işletmeye açıldı.

1957
28 Mart - AET’nin temelini oluşturan Roma 
Antlaşması İmzalandı.

1958
04 Ağustos - İstikrar tedbirleri açıklandı. 
Türk parası devalüe edildi. 

1959
31 Temmuz - Türkiye AET’ye ortaklık 
talebinde bulundu.

1960
30 Eylül - Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
Kuruluşuna İlişkin 91 Sayılı Kanun Milli 
Birlik Komitesi’nce kabul edildi. 

1961
02 Kasım - İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 
kuruldu.

1962
25 Haziran - OECD’de Beş Yıllık Planların 
gerektirdiği finansmanın sağlanması 
amacıyla Türkiye’ye yardımcı olacak bir 
konsorsiyum kuruldu.
08 Eylül - Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
açıklandı.
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Bu gaye doğrultusunda Amerika’dan Amoco ve Conoco şirketleri ile 
görüşmelere başladık. Şirketin yeni başkanı Selahattin Beyazıt Bey 
Conoco ile görüşmelerde çok büyük rol oynadı. Onun uluslararası 
saygınlığı sayesinde doğrudan Conoco’nun Başkanı ile görüşebildik. Bu 
görüşme kısa sürede meyvelerini verdi; Conoco şirketiyle ortak olduk. 
Conoco birleşmesi ile o güne kadarki lokal yönetim anlayışımızın 

SÖYLEŞİ ERDAL AKSOY



1963
01 Ocak - Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
yürürlüğe girdi.
15 Temmuz - Sendikalar Kanunu
kabul edildi.
15 Temmuz - Grev ve Lokavt Kanunu
kabul edildi.
12 Eylül - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile Türkiye arasında Ankara Antlaşması 
imzalandı. 

1964
12 Mart - Devlet Yatırım Bankası Kanunu 
kabul edildi.
17 Temmuz - Sosyal Sigortalar Kanunu 
kabul edildi.

1965
15 Mayıs - Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları 
işletmeye açıldı.
07 Aralık - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği ile 180 milyon dolarlık kredi 
anlaşması imzalandı. 

1966
05 Ekim - Almus Barajı işletmeye açıldı.
28 Aralık - Ambarlı Termik Santrali 
işletmeye açıldı.

1967
01 Ocak - Yerli üretim Anadol otomobilleri 
piyasaya çıktı.
04 Ocak - Batman-İskenderun Petrol Boru 
Hattı işletmeye açıldı.
13 Şubat - DİSK kuruldu.
09 Haziran - Dövize Çevrilebilir Mevduat 
uygulamasına başlandı.
28 Temmuz - İş Kanunu kabul edildi.

1968
27 Ağustos - Bursa’da Volvo Otomobil 
Fabrikası’nın temeli atıldı.

1969
24 Nisan - Kooperatif Kanunu kabul edildi.
29 Nisan - Arsa Ofisi Kanunu kabul edildi.
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2012 - Turcas Petrol A.Ş.
Yönetim Kurulu.
Soldan sağa;
Mehmet Sami,
Matthew J. Bryza,
Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
Erdal Aksoy,
Yılmaz Tecmen,
Ayşe Botan Berker,
Batu Aksoy.

üstüne eklediğimiz en önemli kazanım, uluslararası yönetim deneyimini 
elde etmemiz oldu. Birleşmelerle büyüme stratejimiz devam etti. Türk 
Petrol’ün de bir takım nedenlerle satılma durumu ortaya çıkınca 1996’da 
çok ciddi bir meblağ ödeyerek şirketi satın aldık. Türk Petrol (Turcas) 
saygın bir isimdi. Tabaş Petrolcülük A.Ş. ve Turcas Petrolcülük A.Ş.’ yi 
1999’da birleştirip bugünkü Turcas Petrol A.Ş.’yi oluşturduk.



1970
09 Ağustos - Türk parası %66 oranında 
devalüe edildi.
23 Kasım - Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında Katma Protokol 
imzalandı. 

1971
12 Şubat - Bursa’da TOFAŞ Fabrikası 
işletmeye açıldı.
01 Eylül - Katma Protokolün ticari 
hükümleri yürürlüğe girdi.

1972
26 Ekim - Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
kabul edildi.

1973
14 Şubat - Türk parası devalüe edildi.
29 Ekim - Boğaziçi Köprüsü ulaşıma açıldı.

1974
09 Eylül - Keban Barajı işletmeye açıldı.

1975
08 Mayıs - 1973’te kaldırılan dövize 
çevrilebilir mevduat (DÇM) uygulaması 
daha kapsamlı olarak yürürlüğe girdi.

1976
15 Mart - Türk parasının değeri yıl içinde 
altıncı kez yabancı paralar karşısında 
düşürüldü.
13 Aralık - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği ile 10 yıl süreli Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması imzalandı.
25 Aralık - Türkiye, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’na karşı olan yükümlülüklerini 
dondurduğunu ilan etti. 

1977
30 Nisan - Döviz dengesi bozulan 
Türkiye’nin çeklerini İngiltere ve Fransa 
ödememeye başladılar.
17 Ağustos - Zamlar yaşamı zorlaştırıyor. 
Tekel ürünlerine %160’ı bulan zam yapıldı.
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Gücümüz artıyordu. Fakat insanların akıllarında her daim bulundurması 
gereken temel düstur; paranın değil, birlikte yürüdüğünüz insanların 
esas güç olduğudur. Parayı akılsızca bir kararla kaybedebilir, yanlış 
yatırımlarda batırabilirsiniz. Fakat zeki zihinler her zaman bataktan 
çıkmanın bir yolunu bulur ve birbirinize omuz vererek ilerlersiniz. Biz 
birkaç yıl sonra en önemli yol arkadaşlarımızdan ve zenginliklerimizden 
biri olan Kaya Baban’ı ne yazık ki genç yaşta kaybettik, büyük üzüntü 
yaşadık.

Bundan bir süre sonra beklenmedik bir sıkıntı yaşadık. Çok güçlü bir 
Rus petrol şirketi büyük bir meblağı gözden çıkararak gizlice şirketimizin 
hisselerini toplamaya başlamıştı. Ben bu konudan bir hissedarımızın beni 
teşekkür için araması sayesinde haberdar oldum. Kendi ifadesi şöyle idi:  
“Şirketi satıyormuşsunuz. Allah sizden razı olsun; sayenizde 2 kg  domates 
parası ile ortak olduğumuz şirketin hisselerini şimdi 10 daire parasına 
satabiliyoruz!” Söz konusu Rus petrol şirketi hisseleri satın alabilmek 
için diğer hissedarlara benimle anlaştığını söylemiş. Durum oldukça 
kritikti. Ya şirket elden gidecek ya da hisselerini satmak isteyen pay 
sahiplerine Ruslar’dan daha cazip bir teklif sunacaktık. Sonuçta onların 
verdiğinden de fazlasını vermek zorunda kalarak hisseleri satın aldım 
ama bu sayede nihayet istikrarlı bir yönetime kavuşmuş olduk. Rahmetli 
Kaya’nın ailesi de bizimle devam etti. Bundan birkaç yıl sonra Rus petrol 
şirketine 120 milyon dolara vermediğimiz şirketimizin değeri borsada 
1 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye 2001’e kadar krizler ülkesiydi.  
Tabii her krizin yıpratıcı etkileri oluyordu. Özellikle bizim gibi düzgün 
çalışan kurumsallaşmış şirketler, haksız rekabetten zarar görüyordu. 10 
yıllık ortaklıktan sonra, Conoco, Phillips ile birleşip, stratejilerini revize 
edip, yöneldikleri sahaları değiştirdiği için Türkiye’den çıkma kararı aldı.  
Onların hisselerini de satın alarak zarar etmeden ayrılmalarını sağladım.  
Belki de Türkiye’nin yaşadığı kriz ortamlarının yabancı ortağımızın 
ayrılmasında etkisi olmuştur. Conoco ile ortaklığımız bitmiş olmasına 
rağmen bizi halen, Ortadoğu ile ilgili projelerinde potansiyel bir ortak 
olarak görürler.

Türkiye çok hızlı gelişiyordu ve enerjiye olan ihtiyacı da çığ gibi 
büyümekteydi. Bu açığın kapatılması için gerekli yatırımların önünün 
açılabilmesi ancak liberal rekabetçi pazar ve dünya standartlarında 
uygulamalarla mümkündür. İlk başlarda ancak petrol sektöründe 
çalışabildiğimizi fakat ekonomi liberalleştikçe elektrik ve doğalgaz 
alanlarında da çalışmanın mümkün olduğunu anlamıştım. Ben yukarıda 



1978
01 Mart - Türk parası devalüe edildi. 
24 Nisan - IMF ile stand-by anlaşması 
imzalandı.
20 Mayıs - Stand-by anlaşması sonucu 
Türkiye’nin 520 milyon tutarındaki kısa 
vadeli dış borç geri ödemesi ertelendi.

1979
20 Ocak - Yeni ithalat rejimi lüks ithalata 
yasaklar getirdi.
09 Haziran - İstanbul’da akaryakıtın karne 
ile satışına başlandı.
11 Haziran - Türk parası devalüe edildi.
19 Temmuz - IMF ile yeni stand-by 
anlaşması imzalandı. 

1980
24 Ocak - 24 Ocak Kararları açıklandı. 

1981
2 Kasım - İzmir’de II. Türkiye İktisat 
Kongresi toplandı.

1982
29 Haziran - Banker Kastelli yurt dışına 
kaçtı.

1983
03 Kasım - Atatürk Barajı’nın gövde 
inşaatına başlandı.
29 Aralık - Özal Hükûmeti’nin yeni 
ekonomik kararları açıklandı. 

1984
06 Ocak - Döviz alım-satımı serbest 
bırakıldı.
08 Ocak - Ücretlilere vergi iadesi 
uygulaması getirildi.
31 Mart - İthalatı serbest bırakılan ilk parti 
yabancı sigara Türkiye’ye geldi.
07 Temmuz - Kambiyo rejimi değiştirilerek 
yurttaşların döviz taşımasına izin verildi.

1985
15 Haziran - Serbest Bölgeler Yasası 
yürürlüğe girdi.
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sözünü ettiğim 20-30 yıllık öngörülerimi daima Ankara’da, devletin 
üst düzey makamlarına da izah etmeye çalışmışımdır. 2002 yılında 
EPDK’nın kurulmasında da etkili olduğum inancındayım. Bugün de, 
Türkiye’de bir Enerji Borsası’nın kurulmasının bu yönde sağlayacağı 
imkânları anlatmaya çalıştık ve ikna etmemiz ile iktidar partisi seçim 
beyannamesinde Enerji Borsası’nın kurulmasına yer verdi. İleriye 
dönük projeksiyonlar yapmak, bana rahmetli Özal’la yaptığımız beyin 
jimnastiklerinin kazandırdığı bir haslettir.

Ağır rekabet içinde uzun soluklu, sağlam, dengeli iş yapmak ortak enerji 
ve görev bilinciyle, yüksek teknolojiyle, kuvvetli kurumsal yönetimle 
mümkündür. Ortaklığa olan inancım bizi Shell ile görüşmelere götürdü. 
Shell gibi oturmuş kurumsal yapılarla görüşmeler hiç kolay olmaz. Onlar 
için de bu bir ilkti. Hukuki sorunları aşmak, karar almalarını sağlamak 6 
yılımızı aldı. Shell ile 2006 yılında birleştik.

Shell ortaklığı, benim çok önemsediğim kilometre taşlarından biridir.  
Vaktiyle rahmetli Kaya Baban, benim 20-30 yıllık kestirimlerime şaşırdığını, 
Türkiye’de 3-5 yıldan uzun süreli plan görmediğini söylemişti.  Ona cevap 
olarak, bu öngörüde ilk hedefin Türk Petrol’ü almak, sonra uluslararası 
bir ortaklık kurup, rafineri için temel yaratmak olduğunu söylemiştim. 
Sonra da ham petrolü garantiye alıp, ürünü kuyudan çıktığı andan 
tüketiciye varıncaya kadar kontrol edebilmeli, böylece tüketiciye 
doğrudan ulaşabilmeliydik.

Entegre bir şirket olmak için petrol ve doğalgaz kaynaklarına ulaşmak 
gerekliydi. Bunlar da bizde olmadığına göre en doğru işbirliği 
Azerbaycan’la olabilirdi. Yirmi yılımı bu işbirliğinin sağlanmasına 
verdim. Şirketimizin gücü Hazar Denizi’ndeki aramalara yetmeyeceği 
için boru hatlarına önem verdik. Bunların kurulmasında önemli bir 
rolüm olduğunu söyleyebilirim.

Boru hattından gelen malın ağırlıklı sahibi olan Azerbaycan Devlet 
Petrol Şirketi SOCAR ile 2006 yılında yeni ve çok önemli bir ortaklık 
kurduk. Borudan gelen mal akıp gitmemeliydi. Türkiye’ye bir katma 
değer sağlamalıydı. SOCAR’la Ceyhan’da rafineri kurmayı planlarken,  
Petkim’in özelleştirilmesi gündeme geldi. 2008’de çok yüksek bir bedel 
ödeyerek Petkim’i aldık. SOCAR, sahibi olduğu doğalgaz ve petrolü en 
yakın noktadan Türkiye’ye getiren büyük bir kurum olarak ülkemiz için 
büyük bir şanstır. Türkiye petrokimya sanayi belki de yok olup gidecekken 



1986
02 Ocak - İMKB’de alım-satım işlemlerine 
başlandı.
07 Şubat - 12 Eylül sonrası ilk işçi mitingi 
Balıkesir’de yapıldı.
12 Şubat - Yabancı sermaye yatırımlarına 
getirilen üst sınır kaldırıldı.

1987
14 Nisan - Türkiye Avrupa Topluluğu’na 
tam üyelik için başvuruda bulundu.

1988
04 Şubat - Enflasyonu kontrol altında 
tutmak ve döviz spekülasyonunu önlemek 
için yeni istikrar önlemleri alındı.
03 Temmuz - II. Boğaziçi Köprüsü trafiğe 
açıldı.
08 Ağustos - Döviz kurunun bankaların, 
özel finans kurumlarının ve döviz 
büfelerinin katıldığı seanslarda serbestçe 
belirlenmesine başlandı.
12 Ekim - Yeni istikrar önlemleri açıklandı. 
Faiz hadleri serbest bırakıldı. Mevduat 
faiz hadlerinin %90’a ulaşması üzerine 
uygulamaya son verildi. 

1989
15 Nisan - İhracatta finansal teşvikler 
kaldırıldı.
24 Mayıs - Altın ve diğer değerli madenlerin 
ithalatı ve ihracatı serbest bırakıldı.
24 Mayıs - Birçok ithal malında gümrük 
vergisi ve fon oranları düşürüldü. 
11 Ağustos - Kambiyo rejiminde 
liberalizasyona gidildi.
01 Ekim - Anti-damping mevzuatı işlerlik 
kazandı.

1990
25 Şubat - Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Hakkındaki 32 Sayılı Karar maddeleri 
değiştirilerek kambiyo rejimi daha da 
liberalize edildi.
11 Kasım - Yatırımları teşvik kararı ve 
tebliği yayımlandı. 
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şimdi SOCAR sayesinde Türkiye, dünyada ve bölgemizde önemli bir 
petrokimya üssü olacak. Turcas, 4 milyar dolar Petkim’den, 6 milyar dolar 
da rafineriden dolayı Türkiye’ye 10 milyar dolar net yatırım getirmiştir. 
Petkim’i aldıktan sonra dünyanın en modern rafinerilerinden birini tesis 
etmek üzere başlattığımız çalışma halen sürmektedir. Bu arada daha önce 
belirttiğim geleceğe yönelik projeksiyonlarım doğrultusunda Almanlarla 
Denizli’de önce E.ON ile başladığımız, sonra RWE ile devam ettiğimiz 
enerji santrali yatırımımız 2012’nin son çeyreğinde, planlanandan birkaç 
ay önce devreye alınacaktır.

Bu yaptığımız birleşmelerin hiç de kolay olmadığı herkes tarafından 
bilinmektedir. Büyük yabancı şirketlerin yapıları, kendi içlerindeki ağır 
bürokrasilerini aşmak kolay değildir. Biz bu duruma kendimizi adapte 
edip sabır gösterdik. Genel olarak Türkiye’de bu tip ortaklıklarda kontrolü 
elde tutmak için çoğunluk hisseye sahip olma saplantısı vardır. Biz azınlık 
olarak da mükemmel bir sinerji yaratılabileceğini ispatladık. RWE ile 
elektrik, Shell ile dağıtım, SOCAR ile de rafineri alanında ortaklıklarımız 
böyle bir anlayışın, yaklaşımın, uyumun içinde oluştu ve başarıyla devam 
ediyor. 

Yabancılar, Türkiye’deki dinamiği artık görüyorlar. Bugüne kadar en 
büyük pazar batıdaydı. Şimdi artık pazar doğuya kayıyor. Ben hükûmetin 
2023 hedefine inanıyorum. Ayrıca, benim beklentilerim ve planlarım 
bunun daha da ötesinde. İnsanları diğer canlılardan ayıran temel unsur, 
bilgi birikimi ve deneyimlerin sonraki kuşaklara aktarılabilmesidir. 
Uygarlığın temel dinamiği buna dayanır. Bu noktada, çocuklarımıza 
değinmek istiyorum: Kızımız Banu, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nü 
bitirip Amerika’da University of California at Berkeley’de finans ihtisası 
yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü. Fakat kendi bünyemizde işe başlamadan 
önce başka deneyimler kazanması gerektiğine inanıyordum. Bunu temin 
için kızım eski ortağımız Conoco’nun Türkiye’de kurmuş olduğu başka 
bir iştirakinde, çok bilgili ve disiplinli bir Alman yöneticinin yanında işe 
başladı. Özellikle Hazar bölgesi boru hatları konusunda çeşitli projeler 
geliştirdiler.

Kızımdan bir yıl sonra Amerika’daki Johns Hopkins Üniversitesi’nden 
elektrik ve bilgisayar mühendisi olarak mezun olan oğlumuz Batu, 
mesleki deneyim almak için Amerika’da bir uydu iletişim şirketinde 

SÖYLEŞİ ERDAL AKSOY



1991
09 Ocak - Grevdeki 70 bin kadar maden 
işçisi Zonguldak’tan Ankara’ya yürüyüşe 
geçti.

1992
19 Ocak - Yeni ekonomik istikrar önlemleri 
açıklandı.
03 Haziran - İzmir’de III. Türkiye İktisat 
Kongresi toplandı.

1993
15 Aralık - GATT görüşmeleri tamamlandı.

1994
05 Nisan - Ekonomik istikrar önlemleri 
paketi açıklandı.

1995
06 Mart - Gümrük Birliği Antlaşması 
imzalandı.
10 Nisan - Urfa Tüneli işletmeye açıldı.

1996
01 Ocak - Türkiye ile Avrupa Birliği Ülkeleri 
arasında gümrük duvarları kaldırıldı.

1997
28 Ekim - Asya Krizi patlak verdi. 

1998
14 Aralık - “Ekonomik Krize Çözüm Paketi” 
açıldı. 

1999
09 Aralık - Merkez Bankası 2000 yılı para ve 
kur politikasını açıkladı.
11 Aralık - Helsinki’de toplanan Avrupa 
Birliği zirvesinde Türkiye aday ülke ilan 
edildi.
22 Aralık - IMF stand-by anlaşmasını 
onayladı.

2000
01 Ocak - Kurlar sabitlendi.
22 Kasım - Kriz... Faizler 45-50 aralığına 
indi. İMKB endeksi 10.300 seviyelerine 
kadar geriledi.
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bir yıl çalıştıktan sonra yurda döndü. Eşimle onun bir an önce askerlik 
görevini yapmasına karar verdik. Düşüncemize göre, genç bir erkek için 
henüz öğrencilik ve evlat pozisyonundan çıkmadan, yani gerçek hayata 
atılmadan önce askerlik yapmak hem daha kolay hem de daha akılcıydı.

İşe başlamalarını takip eden ilk yıllarda çocuklarıma ayrı bir ofis 
kurdum. Benim etkimde kalmamaları için Enerji Bakanlığı’ndan emekli 
olmuş müsteşar bir bey yani bürokrasi deneyimine sahip bir yöneticiyle 
çalışmalarını uygun gördüm. Bu kararım karşısında çocuklarımın 
hayretini görünce, onlara Türkiye’de iş yapabilmeleri için önce devleti 
tanımalarını, kanunları öğrenmelerini, tüzük nedir, genelge nedir 
bilmeleri gerektiğini izah ettim. Bu işbirliği onlara çok şey kazandırdı. 

O günlerde doğalgaz ve elektrik piyasası kanunları çıkıyor, EPDK’nın 
kendi kuruluş kanunları hazırlanıyordu ve çocuklarım bunlara katkıda 
bulunacak kıvama gelmişlerdi. Batu 24 yaşında en genç üye olarak 
PETFORM yönetimine girdi, 28 yaşında da derneğin başkanı oldu. 
Mevzuat çalışmaları, öğrendikleri ve yurt dışı deneyimleriyle enerji 
standartlarının yurt içi uygulamalarına dönük mevzuatın hazırlanmasına 
katkıda bulundu.

Banu ve Batu’nun Turcas yönetimine girebilmeleri için bu aşamalardan 
geçmeleri gerekiyordu. Yönetim kurullarına hak ederek gelmeliydiler, 
babalarının çocukları oldukları için değil. Öyle de oldu. Ben hayatta iken 
çocuklarımın hangi noktada olduklarını görmem gerekiyordu. Onlarda 
potansiyel görmesem zaten ufkumu bu kadar geniş tutmazdım. Bununla 
birlikte, gerek çocuklarımızın mükemmel yetişmelerinde, gerekse de 
benim hedeflerimi belirlememde ve bu hedeflere ulaşmamda, anneleri 
eşim Belkıs Aksoy’un yadsınamaz önemli katkıları olmuştur.

Aslında dedemden başlayarak babamla devam eden bir felsefenin 
takipçisi olduğum gibi kendi kişisel deneyimlerimi de çocuklarıma 
aşılamak suretiyle, doğru işlediğinde insanların zihinsel kazanımlarının 
da nesilden nesile aktarılabileceğinin örneğini vermiş olduğumu 
düşünüyorum. Toplumların gelişimi, onu oluşturan bireylerin 
gelişiminden soyutlanamaz. Bana göre sadece kendi ailemin tarihsel 
serüveni bile bunun bir kanıtıdır.



30 Kasım - Kriz... İMKB repo piyasasında 
günlük faizler yüzde 1.700 kadar çıktı.

2001
14 Nisan - Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programı açıklandı. Programın diğer 
bölümü 15 Mayıs 2001’de duyuruldu.

2002
14 Mart - Ulusal Ekonomik Program bir 
niyet mektubuyla IMF’ye sunuldu. 
12 Aralık - Kopenhag Zirvesi.

2003
10 Mart - Dünya Bankası çiftçiler için 
iyileştirme talep etti. 

2004
29 Ekim - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ile Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, AB 
Anayasal Antlaşması’nı Roma’da imzaladı.
29 Aralık - Türkiye ekonomisi, 2004 yılında 
yüzde 9.9 büyüme hızıyla, dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkesi oldu. Ancak cari açığı 16 
milyar dolara ulaşarak, ABD hariç dünyanın 
en fazla cari açığına sahip ülkesi durumuna 
getirmiştir.

2005
01 Ocak - Türk Lirası’ndan Yeni Türk 
Lirası’na geçilerek, paradan altı sıfır 
atılmıştır.
31 Mayıs - İlk Orta Vadeli Plan 2006-2008 
yılları için hazırlanmıştır.  

2006
25 Ocak - Yayınlanan kanunla 26 bölgede 
işsizliği önlemek ve KOBİ’leri desteklemek 
için Kalkınma Ajansları kurulması 
kararlaştırılmıştır. 

2007
08 Nisan - 559 km’lik Karadeniz Sahil Yolu 
tamamlanmıştır.
22 Temmuz - Yapılan erken seçimle 
AKP, tek başına hükûmet kurma başarısı 
gösterdi.
28 Ağustos - Nisan ayında başlayan 
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Turcas için gelecek umut,
enerji ufuk demektir.

Global Enerji,
Mayıs 2010.

Zaman Gazetesi, 27 Nisan 2010.



cumhurbaşkanlığı seçim süreci, 11. 
Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül 
seçilmesi ile tamamlanmıştır.  

2008
23 Nisan - Geniş kitlelerin ulaşımını 
kolaylaştırmak için yurt içinde faaliyet 
göstermek üzere THY tarafından ayrı bir 
marka olarak Anadolu Jet kuruldu.
15 Eylül - Amerika’da mortgage piyasasında 
yaşanan sıkıntılar Lehman Brothers’ın 
iflasıyla daha da derinleşerek dünyaya 
yayılmaya başlamıştır.

2009
01 Ocak - YTL’den TL’ye geçiş yapılmıştır.
13 Temmuz - Proje ortaklarının arasında 
yapılan çalışmalarla hazırlanan Nabucco 
Projesi’nin Hükûmetlerarası Anlaşma’sı 
Ankara’da imzalanmıştır.

2010
01 Mayıs - 2009’da resmi tatil ilan edilen 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, izinli 
olarak Taksim Meydanı’nda kutlandı.
02 Mayıs - Yunanistan’a AB’den 80 milyar 
euro ve IMF’den 30 milyar euro olmak 
üzere toplam 110 milyar euro kredi, 
kurtarma paketi olarak verilmesi kararı 
alınmıştır. Yunanistan başta olmak üzere 
İspanya, Portekiz ve İrlanda gibi AB üyesi 
ülkeler bütçe açığı ve dış borç problemleri 
yaşamıştır. 

2011
13 Şubat - Kamuoyunda “Torba Yasa” 
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı mali 
af yasası olan ve bazı borçların yeniden 
yapılandırılmasını öngören yasa, TBMM’de 
kabul edildi.
27 Nisan - Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, merakla beklenen ‘çılgın proje’ 
olan Kanal İstanbul’u açıkladı.

2012
08 Mayıs - TL’nin yeni logosu kabul edildi.
05 Haziran - Türkiye ilk kez İstanbul’da 
Dünya Ekonomi Forumu’na ev sahipliği 
yaptı. 
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Referans Gazetesi, 30 Nisan 2010.

Star Gazetesi,
4 Mayıs 2010.

Star Gazetesi,
17 Mart 2010.



2011 - Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali temel atma töreni.
Soldan sağa; Kaklık Belediye Başkanı Mehmet Gülbaş, RWE Holding A.Ş. CEO’su Andreas Radmacher, Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Denizli Eski Valisi Yavuz Erkmen ve Almanya’nın Türkiye Eski Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz.



TÜRKİYE PETROL
KRONOLOJİSİ
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1887 İskenderun civarının petrol imtiyazı Sadrazam
 Kamil Paşa’ya verildi; sonra bu imtiyaz Ahmet  
 Necati Bey’e devredildi.

1890 İskenderun Çengen’de yapılan ilk sondajda gaz  
 izine rastlandı.

1897 Mürefte dolayları (Trakya) imtiyazı Halil Rıfat  
 Paşa’ya verildi.

1898 Gaziköy’de kuyu açıldı ve petrole rastlanamadı.  
 Aynı dönemde Şarköy ve Mürefte’de Osmanlı  
 Bankası ile Fransız firmaları tarafından birkaç  
 kuyu açıldı; Şarköy kuyusunda 82 metrede, Mü 
 refte kuyusunda ise 74 metrede ekonomik
 olmayan petrole ulaşıldı.

1899 European Petroleum Company, Hora Dere’de  
 açılan bir kuyuda petrol buldu. Başlangıçta günde  
 2 ton petrol çıkartıldı, 1901 yılı sonuna kadar  
 da toplam 47 ton üretim yapıldı. 2 yıl süren  
 üretimin ardından verim düştüğü için kuyu terk  
 edildi.

1905 Mobil, Vacuum Oil Company olarak faaliyete  
 başladı. Çeşitli isim değişikliklerinden sonra; 1955  
 yılında Mobil Oil Türk A.Ş. adını aldı.

1912 BP, Steaua Romana adı altında Türkiye’de faaliyete  
 başladı ve çeşitli isim değişiklikleri sonunda 1953  
 yılında BP adıyla tescil edildi. 

1914 European Petroleum Company şirketi Birinci  
 Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle Musul  
 ve civarında petrol arama ve üretim çalışmalarına  
 başlayamadı. Aynı yıl içerisinde Standart Oil,  
 Mürefte - Hoşköy civarında jeolojik etüt yaptı.

1923 Shell, Türkiye’de faaliyete başladı.

1926 24 Mart tarihinde kabul edilen 792 sayılı   
 Petrol Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları  
 içinde bütün petrol ve petrol bileşiklerinin  
 tabi olduğu madenlerin aranması ve işletilmesi  
 hakkı Hükûmete verildi.

1930 Türkiye’nin ilk rafinerisi Boğaziçi Tasfiyehanesi,  
 Türkiye Neft Sanayi A.Ş. tarafından kuruldu.  
 İstanbul - Beykoz yakınlarında kurulan ve   
 Romanya’dan getirilen ham petrolü işleyen  
 rafineri, günde 40 ton işleme kapasitesine sahipti.  
 Rafineri, 1934 yılında kapandı.

1931 Türk Petrol Limited Şirketi kuruldu.

1933 27 Mayıs tarihinde yayımlanan 2189 sayılı Altın  
 ve Petrol Arama ve İşletme İdareleri Teşkiline  
 Dair Kanun’la birlikte arama faaliyetleri başladı.

1935 22 Haziran tarihinde Maden Tetkik ve Arama  
 Enstitüsü (MTA) kuruldu. Altın ve Petrol Arama  
 ve İşletme İdareleri kaldırılarak bütün görevleri  
 MTA’ya devredildi.

1936 Türk Petrol, limited şirketten anonim şirkete  
 dönüşerek Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş.  
 unvanını aldı.

1936 Türkiye’de “kablolu standart” sondaj kulesiyle  
 açılan ilk derin kuyu Başbirin kuyusu oldu. 

1940 Batman’ın güneyinde delinen Raman-1   
 kuyusunda petrole rastlandı. 

1941 14 Şubat tarihinde Milli Koruma Kanunu’na  
 dayanılarak Petrol Ofisi kuruldu.

TÜRKİYE PETROL KRONOLOJİSİ
Yasal ve Kurumsal Gelişmeler, İlkler
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1942 Raman sahasında Maymune Boğazı’nda Boğaziçi  
 Tasfiyehanesi’ne ait malzeme ile Raman Tecrübe  
 Tasfiyehanesi kuruldu; rafinerinin kapasitesi  
 günde 10 tondu.

1945 Ticari anlamda ilk petrol keşfi Raman-8   
 kuyusunda yapıldı. 

1945 Batman’da, Boğaziçi Tasfiyehanesinin artan  
 malzemeleri ve yeni ilavelerle 200 ton günlük  
 kapasiteli rafineri kuruldu. 

1954 6326 Sayılı Petrol Kanunu yürürlüğe girdi.

1954 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı  
 Kanunu yürürlüğe girdi. Bu Kanun, Bakanlar  
 Kurulu’na, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nı  
 (TPAO) kurma yetkisi verdi. Petrol Kanunu ile  
 petrol faaliyetleri yerli ve yabancı özel sermayeye  
 açıldı. Kanunla özel şirketlerin araştırma, arama,
 işletme ve petrolün işlenmesi faaliyetleri   
 mümkün kılınırken, petrol kaynakları ile   
 ilgili olarak devlet adına tasarruf kullanmanın  
 yürütümü için Bakanlar Kurulu, Enerji ve Tabii  
 Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve Petrol Dairesi  
 Reisliği yetkilendirilerek bu iki konu birbirinden  
 ayrıldı. Bu yasanın en önemli özelliği, işletmecilik  
 faaliyetleri ile idari karar alma sürecinin   
 birbirinden ayrılması idi.

1955 Batman’da ilk modern petrol rafinerisi faaliyete  
 başladı.

1955 21 Mayıs’ta 6558 sayılı kanunla Petrol   
 Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirildi. 

1958 Türk Petrol’ün bağlı ortaklığı Marmara Petrol ve  
 Rafineri İşleri A.Ş. kuruldu.

1958 6 Haziran 1957 tarihinde yürürlüğe giren 6987  
 sayılı kanunla Petrol Kanunu’nun bazı maddeleri  
 değiştirildi. Aynı yıl içinde Mobil-BP-California  

 Caltex-Shell ortaklığıyla Anadolu Tasfiyehanesi  
 A.Ş. (ATAŞ) kuruldu. 

1959 TPAO - Caltex ortaklığıyla İstanbul Petrol   
 Rafinerisi A.Ş. (İPRAŞ, bugünkü TÜPRAŞ)  
 kuruldu. İPRAŞ Rafinerisi 1961 yılında üretime  
 başladı.

1960 Mersin’de ATAŞ Rafinerisi’nin temeli atıldı. 

1961 Aygaz kuruldu.

1962 Mersin’de ATAŞ Rafinerisi işletmeye alındı.

1965 Yarımca Petkim kuruldu. 

1967 Alevgaz kuruldu.

1967 İlk petrol boru hattı Batman-Dörtyol arasında  
 kuruldu.

1967 İzmir Rafinerisi için şirket kuruldu ve rafineri  
 1972 yılında üretime başladı.

1970 Trakya Hamitabat’ta ilk doğal gaz bulundu.

1973 8 Nisan tarihinde yürürlüğe giren 1702 sayılı  
 kanunla birlikte Petrol Kanunu’nda devletçi  
 nitelikte köklü değişiklikler yapıldı:

 • Yönetim yetkisi İşletmeler Bakanlığı’ndan  
  alınarak ETKB’ye verildi; Petrol Dairesi,  
  Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (PİGM)  
  dönüştürüldü.

 • Petrol kuyularına ilişkin ekonomik miktarda  
  petrolü belirleme yetkisi PİGM’e verildi.

 • TPAO’ya Bakanlar Kurulu kararı ile kapalı  
  bölgelerde petrol faaliyeti yapma imkânı ile  
  süresi sona eren sahalarda yeniden başvurma  
  ayrıcalığı verildi.
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 • İşletme ruhsatnamesine konu sahaların  
  müzayedeye çıkarılmadan önce TPAO’ya teklif  
  edilmesi düzenlendi.

 • İşletme ruhsatname süresi 20 yıla indirildi.

1974 BOTAŞ kuruldu.

1974 ADAŞ kuruldu.

1977 Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru hattı işletmeye  
 açıldı.

1980 Tabaş Petrolcülük A.Ş. kuruldu.

1983 20 Mayıs tarihinde TPAO, Türkiye Petrol   
 Kurumu’na bağlı bir ortaklık haline getirildi.  
 Yine TÜPRAŞ ve POAŞ’ın kurulmasına, Petkim  
 ve İGSAŞ’taki TPAO hisselerinin Türkiye   
 Kimya Sanayii Kurumu’na devredilmesine karar  
 verildi. 30 Mart tarihinde 2808 sayılı kanunla  
 Petrol Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirildi.

1984 18 Haziran tarihinde Türkiye Petrol Kurumu’nun  
 varlığına son verildi; TPAO Anonim Şirket  
 ve Bağlı Ortaklık statülerinden çıkarılarak %100  
 hissesi devlete ait bir İktisadi Devlet Teşekkülü’ne  
 dönüştürüldü. Ayrıca Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ),  
 Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. (DİTAŞ),  
 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),  
 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin (TÜPRAŞ)  
 TPAO’nun bağlı ortaklıkları olması hükme  
 bağlandı.

1985 Aliağa Petkim kuruldu.

1986 Kırıkkale Rafinerisi kuruldu.

1988 Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. ile İngiliz  
 Burmah Castrol ortaklığı sonucu Turcas   
 Petrolcülük A.Ş. kuruldu.

1988 Kamu Ortaklığı İdaresi’nin kararıyla İstanbul  
 Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) de TPAO’ya bağlandı.

1989 Petrolde liberalizasyon olarak ifade edilen   
 fiyatların serbestleştirilmesine yönelik yasal  
 düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile 5.  
 madde şöyle değiştirildi:

 a) İthalatçılar, rafineri ve dağıtım şirketleri ile  
  akaryakıt bayileri, ham petrol ve petrol   
  ürünlerinin fiyatlarını tespitte serbesttirler. 

 b) Bakanlar Kurulu, uluslararası gelişmeleri de  
  dikkate alarak gerektiğinde, ham petrolün ve  
  petrol ürünlerinin alım, satım ve dağıtımı ile  
  ilgili esasları belirlemeye yetkilidir. 

1992 Turcas Petrolcülük A.Ş. halka açıldı.

1992 Total Türkiye’de faaliyete başladı.

1992 ELF Türkiye’de faaliyete başladı.

1992 OPET kuruldu.

1994 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu ile Petrol   
 Kanunu’nun belge alma koşulları değiştirildi.  
 Önceden hak olarak değerlendirilen rafineri,  
 boru hattı işletmeciliği gibi belge gerektiren  
 faaliyetler, Bakanlar Kurulu’ndan izin alabilen  
 herkes tarafından yapılabilecek hale getirildi.

1995 Conoco Tabaş’a ortak oldu. 

1996 Tabaş Petrolcülük A.Ş. Turcas Petrolcülük A.Ş.’yi  
 satın aldı.

1996 BP ile Mobil Avrupa ve Türkiye’de birleşti.

1998 Bakanlar Kurulu Kararı ile akaryakıtlar için  
 İtalyan piyasası fiyatlarını esas alan, tavan fiyat  
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 tespiti şeklinde Otomatik Fiyatlandırma   
 Mekanizması kuruldu.

1999 Tabaş ile Turcas, Tabaş bünyesinde birleşti   
 ve şirketin unvanı aynı yıl içerisinde Turcas Petrol  
 A.Ş. olarak tescil edildi.

2000 Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru  
 Hattı’na yasal statü oluşturmak amacıyla 4586  
 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine  
 Dair Kanun hazırlandı.

2000 Petrol Ofisi özelleştirildi.

2001 Serbestleştirme ve AB direktiflerine uyum   
 amacıyla 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu  
 hazırlandı. Ayrıca 4628 sayılı Elektrik Piyasası  
 Kanunu ile kurulan Elektrik Piyasası Düzenleme  
 Kurumu’nun (EPDK) görev ve yetki kapsamına  
 doğalgaz piyasası da alındı.

2002 Total ile ELF birleşti.

2003 27 Şubat tarihinde kabul edilen 4817 sayılı  
 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun  
 ile Petrol Kanunu’nun maddesi değiştirildi ve  
 petrol hakkı sahiplerine, ETKB ile İçişleri   
 Bakanlığı’nın görüşü alınarak, Çalışma ve Sosyal  
 Güvenlik Bakanlığı’nca verilen izinle yabancı idari  
 ve mesleki personel ile uzman personel   
 çalıştırabilme imkânı sağlandı. 20 Aralık tarihinde  
 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile petrol  
 iletimi, rafinajı, büyük miktarlarda depolaması  
 gibi icrası belge gerektiren faaliyetler Petrol  
 Kanunu kapsamından çıkarıldı. Dağıtım, nakliye,  
 benzeri faaliyetler ile serbest kullanım ise ilk kez  
 yasal düzenleme kapsamına alındı.

2005 LUKOİL Türkiye’de faaliyete başladı.

2006 TÜPRAŞ özelleştirildi.

2006 Turcas Petrol A.Ş. ve Shell, Türkiye ortak girişim  
 şirketi olan Shell & Turcas Petrol A.Ş.’yi   
 kurdu ve faaliyete geçirdi.

2007 TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,  
 Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda taslak   
 çalışmaları tamamlanan 5574 sayılı yeni Türk  
 Petrol Kanunu, 17 Ocak 2007 tarihinde TBMM  
 Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun,   
 Komisyon’da bir maddesi çıkartılarak yeniden  
 kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na   
 gönderildi. Kanun, Şubat 2007’den itibaren  
 TBMM gündemindedir.

2008 Petkim’in çoğunluk hisseleri SOCAR & Turcas  
 Petrokimya A.Ş.’ye satıldı. SOCAR & Turcas,  
 Petkim Aliağa Kompleksi’nde 10 milyon ton  
 kapasiteli bir petrol rafineri yatırımı yapmak  
 amacıyla STAR Rafineri A.Ş.’yi kurdu.

2011 STAR Rafineri’nin temeli atıldı.

2012 TPAO’nun günlük petrol üretimi
 24 bin varile ulaştı.
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