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TÜPRAŞ da özelleştirildi. Türkiye’yi ve Atatürk’ü hedef alan özelleştirme saldırısı, tüm 
hızıyla devam ediyor. Devletçilikle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni ve bütünleşen Türk 
milletini parçalamak için, ulusumuzu mozaikleştirmek için özelleştirme kullanılıyor. 
Ancak özelleştirme saldırısı, ulusal güvenliğimiz açısından da büyük sakıncalar 
taşıyor. Petrol Ofisi’nin özelleştirilmesini hatırlayalım. TÜPRAŞ da en az o kadar 
önemlidir.  
 
Petrol Ofisi’nin 1977 yılına ilişkin raporunda, şirketin kuruluşu şu şekilde anlatılıyordu 1: 
 

“II. Dünya Savaşı’ndan önce, yabancı sermaye ile kurulmuş olan şirketler görünüşte kamu 
hizmetinde yurt dışından ithal ettikleri petrol ürünleriyle sivil ve askeri ihtiyaçları 
karşılıyordu. Bu şirketlerin başlıcalarını Socony Vakum, Corp Steau Romono, Neft 
Sendikat ile Shell teşkil ediyordu.  
“Ancak, aşırı kârı hedef tutan yüksek fiyat politikaları, kendi ürünlerini satmayı amaçlayan 
monopolist tutumları ile bu şirketler ulusal çıkarlara aykırı faaliyet gösteriyorlardı. 
“Zamanla, petrol arama, sondaj, rafinaj, üretim ve dağıtımının ulusal petrol şirketlerince 
yürütülmesi artan bir önem ve zorunluluk taşımaya başlamıştı.  
“II. Dünya Savaşı’nın başlaması, Neft Sendikat petrol şirketinin tasfiyesine yol açtı. Bu 
durumdan yararlanılarak Ruslar’dan tüm tesisler satın alındı ve 1940 yılında 10 bin lira 
sermaye ile ilk ulusal şirket olan Petrol Limited kuruldu. 
“Çok kısa zamanda petrol piyasasında büyük gelişmeler kaydedildi ve iş hacmi 
arttı…Petrol Limited’in varlık ve hizmetlerini devir alarak Petrol Ofisi kuruldu… Ödenmiş 
sermayesi olmamasına rağmen başariyle faaliyetlerini sürdüren kuruluşumuz 20.5.1957 
yılında K.1092 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle NATO Enfrakstrüktür programı 
gereğince Silahlı Kuvvetler Akaryakıt Tesisleri ve Boru Hatları’nın idare, işletme, bakım ve 
korunması ile görevlendirildi.” 

 
Petrol Ofisi 3780 sayılı Milli Koruma Kanununun 4648 sayılı Yasayla değişik 6. 
maddesine dayanılarak K-103 sayılı Koordinasyon Heyeti ve 2/15169 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile 14.2.1941 tarihinde Petrol Limited’in varlık ve hizmetlerini devralarak 
kuruldu ve faaliyete geçti.  
 
Petrol Ofisi, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı’nda önemli rol oynadı. Bu rol, Petrol 
Ofisi’nin 1975 yılı için hazırlanan raporunda aşağıdaki biçimde ifade edilmektedir 2: 
 

“Ofisimiz, yalnızca yurt içindeki tüm resmî ve özel akaryakıt ve madeniyağ ihtiyaçlarını 
başarılı bir şekilde karşılamakla kalmamış, bu başarısını Kıbrıs’ta da sürdürmüştür. 
“Ulusumuzun, kendisine amaç edindiği Yurtta Sulh, Cihanda Sulh politikasının bir gereği 
olarak ve anlaşmalar ile sağlanmış olan haklarına dayanarak, Kıbrıs’taki soydaşlarımıza 
karşı girişilen hareketleri sona erdirmek üzere gerçekleştirdiği Kıbrıs Türk Barış Harekatı 
sırasında Ofisimiz, üstün bir görev anlayışı içinde tüm Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını 
yerinde ve zamanında karşılayarak Barış Harekatının başarı ile gerçekleştirilmesinde 
önemli bir katkıda bulunmuştur. Bugün de, gerek halen Kıbrıs’ta bulunan Barış 
Kuvvetlerimizin ve gerekse sivil akaryakıt ve madeniyağ ihtiyaçlarının karşılanması 
Ofisimizce etkin bir biçimde sürdürülmektedir. 
“Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs Barış Harekatındaki başarılarına katkıda bulunmaktan 
kıvanç duyan Ofisimiz bu nedenle Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri 1. Ordu Komutanlığı tarafından takdir 
edilmiştir.” 

 
Petrol-İş tarafından yayımlanan bir kitapta bu konu şu şekilde açılmaktadır 3:  
 

                                                 
1 Petrol Ofisi, 36. Yıl, Ankara, 1977, s.5. 
2 Petrol Ofisi, 34. Yıl, Ankara, 1975, s.21. 
3 Petrol-İŞ, POAŞ Özelleştirilemez, Yay.No.57, İstanbul, 1999, s.19. 



“1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda, POAŞ’a bağlı Öncü Gemisi’ne ATAŞ Rafinerisi’nin yakıt 
ikmali yapmaması ve yakıt ikmalini İzmir’den yapması nedeniyle 5 gün gecikme olması ve 
ayrıca, kâr oranlarındaki düşmeye bağlı olarak 1996 yılı sonlarında ATAŞ Rafinerisi’nin 
üretimine ara vermesi de, unutulmamalıdır.” 

 
Kendilerini, “Petrol Ofisi’ne bir ömür vermiş, şu anda da emekliliği hak kazanmış bir 
grup uzman” olarak niteleyen bir grubun 1998 yılı Nisan ayında hazırladığı çoğaltma 
raporda bu olay şöyle anlatılmaktadır 4: 
 

“Kıbrıs Harbi’nde, ATAŞ Rafinerisi bakıma çekilmiş ve orduya gram akaryakıt 
verilmemiştir. Petrol Ofisi her aşamada zırhlı birlikler dahil ikmal hizmeti yapmış ve altın 
madalyayla ödüllendirilmiştir.” 

 
Ülke ekonomisi ve ulusal savunmamız açısından son derece önemli olan Petrol Ofisi, 
21 Temmuz 2000 tarihinde T.İş Bankası - Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Ortak 
Girişim Grubu’na satıldı. Bugün de TÜPRAŞ satılıyor. Satılan her kamu kurum ve 
kuruluşu, Türkiye’ye, ulusumuzun bütünlüğüne, milli güvenliğimize indirilen birer 
darbedir. Hedefimiz, yalnızca özelleştirmeye karşı çıkmak değil, özelleştirilen bu 
kuruluşların yeniden millileştirilmesini ve devletleştirilmesini savunmak, Atatürk’ün bu 
alanda yaptıklarını tekrarlamak olmalıdır. 
 
 

                                                 
4 Bir Yağma ve Talan Öyküsü, Petrol Ofisi Özelleştirilmiyor, Peşkeş Çekiliyor, Ankara, 1998, s.4 
(Çoğaltma). 


