
Bu çalışma Devlet Plânlama Teşkilâtı içinde kullanılmak üzere 
hazırlanmıştır. Hiçbir surette tamamen veya kısmen yayınlanamaz, 
üçüncü şahıslara devredilemez, tercüme ve teksir ettirilemez. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının yazılı müsaadesi alınmadan mehaz 
olarak kullanılamaz. 
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Î.C. Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı'na 

Petrol sanayiimizin her bakıcıdan bir intikal devresinde bulun¬ 
duğu bir sırada teşekkül etmiş bulunan Grubumuz verilen' çalışma ta¬ 
limatı dahilinde hazırladığı raporu ilişikte saygı ile sunar. 

Grup üyelerinin konuya tahsis edebildiği zamanın mahdut bulun¬ 
ması sebebiyle çalışmalar evvelce tahmin edilen sürede bitirileme¬ 
miş, bilhassa " Proje Öncesi Çalışmalar" kısmında detaya inileme¬ 
miştir. 

Gerek kurulan yeni rafineriler gerekse petrol sahalarımızda 
tespit edilen yeni petrol varlıkları sebebiyle petrol sanayii mem¬ 
leket kalkınmasında stratejik imkânlardan biri olma hüviyetini ka¬ 
zanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan raporda sektörün halihazır ve 
müstakbel meselelerinin ortaya konulmasına çalışılmıştır. 

« 

Saygılarımızla. 

Enerji Özel İhtisas Komisyonu 
Petrol ve Petrol Mahsulleri 

Grubu 



ENERJİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
■'PETROL VE PETROL MAHSULLERİ URUBU 

ÇALIŞMALARINA KATİLANLAR 

Enerji Özel İhtisas Komisyonu Başkanı: 

Ayhan Çil ingi-r oğlu Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Petrol ve Petrol Mahsulleri Grubu : 

Petrol Dairesi Reisliği 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl 
N i 

Ticaret Bakanlığı 

Ticaret Bakanlığı 

Başkan : Kasım Önder 

Raportör : Muammer' Doğan 

Üye : Suat Çalışlar 

Üye : Hayrettin Bezmen 

Üye : Saim Küren 

Üye : Aydın Şanıvar 
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a) Envanter Cetvelleri İle İlgili Açıklamalar 

b) Envanter Cetvelleri 

B. KOORDİNASYON ÇALINMALARI 

I. İlk 5 Yıllık Plân Devresinde Rafineri Kapasitesi 
ile İlgili Meseleler 

1. Rafinerilerin Ham Petrol İhtiyaçları 

1.1. Rafinerilerin Kam Petrol İhtiyaç¬ 
ları ve Dış Ödeme Bilançosuna Tesir: 
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ları 
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2. Rafineri Kapasitelerinin Kullanılmasıyla 
ilgili Meseleler 

2.1. Kısa Vadedeki Talep. Seviyesi ve 
Rafineri Kapasitesine Tesirleri 

2.2. Devlet Sektörünün Pazarlama Problem 
leri ve Tesirleri 

2.3. Tavsiyeler 

II. Devlete bağlı İstihsal Organının özel Meseleleri 
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3. Malî Bünye 
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ENVANTER CETVELLERİ İLE İLGİLİ 

AÇIKLAMALAR 

1. Cetvel- 2 : Henüz normal istihsal faaliyetine başla¬ 
mamış bulunan Mersin ( Anadolu Tasfiyehanesi Türk Anonim Şirke¬ 
ti - A.T.Ş-ı) ve İzmit ( İstanbul Petrol Rafinerisi Anon.iuı Şirke¬ 
ti - İ.P.R.A.Ş ) Rafinerileri Envanter'e dahil edilmemiştir. 

2. Cetvel -3 :a) Ham petrol kapasitesi î,P,A.Ovnın 1961 
yılı istihsali 414.271 Ton'a diğer şirketlere ait kapasite ra¬ 
kamının ilâvesidir. 

b) Rafinaj ham petrol ve mahsul kapasite¬ 
leri 1961 yılı işlenen ham petrol ve istihsal edilen mahsul 
miktarlarıdır. İstihsal politikasına göre mahsul kapasiteleri 
yek diğeri leyh ve aleyhine değişmeler gösterebilir. 

3. Cetvel-4 :a) Ham petrol değeri istihsal maliyetini 
ifade etmektedir. Terk edilen kuyu masrafları dahil değildir. 

b) Rafinaj değerleri T.P.A.O carî P.O.B 
satış fiyatları üzerinden hesaplanmıştır. 

c) Arama safhası yatırım faaliyetlerini 
ifade ettiği için 16 No. lı cetvelde nazara alınmıştır. 

4. Cetvel-6:a) Ham petrol değerleri : İstihsal mali¬ 
yeti olarak 1950-1954 s 30 li/Ton;1955-1957 • 40 A/Ton üzerinden 
değerlend i rilmiştir. 

b) Rafinaj değerleri : Mahsuller ait olduk¬ 
ları yılların T.P.A.O carî E'-O.B satış fiyatları üzerinden 
değerlendirilmiştir. 

5. Cetvel -8,9 s Henüz normal istihsal faaliyetine geç¬ 
medikleri için Mersin ve İzmit Rafinerileri Envantere dahil 
edilmemiş olmakla beraber mukayeseye imkân vermek için bu cet¬ 
vellerde proje Kapasiteleri gösterilmiştir. 

6. Cetvel- 10 :a) Bu cetvelde ithalâtın da gösterilme¬ 
sinde fayda mülâhaza edilmiştir. 

b) 1961 yılı rakamları tahmin değil 
tahakkuk etmiş fiilî miktar ve değerlerdir. 



c) Rafinaj dekorlar i : istihsalde mahsuller T. 
P.A.O carî P.O.B satış fiyatları üzerindenj ithalat da C.I.P deler¬ 
leri üzerinden değerlendirilmişlerdir. ( 1 = 9 ) 

7. Cetvel-11 :İstihlâke, İhracata, Diğer Sektör ve Endüs¬ 
trilere giden miktarların toplacını teşkil eden ve Toplanı İstihsal 
Deleri sütununda gösterilen değerin tekabül ettiği toplam miktara 
stoklar dahil değildir» Bu itibarla Toplam İstihsal’ Değeri rakamı¬ 
na da stok kıymetleri dahil değildir. 

8. Cetvel-12:a) Ham petrol, Pueloil, Asfalt Output'ları 
hariç diğer Output.'lar tahmindir. 

b) T.P.A.O nm sattığı Pueloil ve Asfalt'lar 
T.P.A.O'nın carî ortalama satış fiyatları,Petrol Ofisin sattığı 
Pueloil anadepo gümrüklü satış fiyatı üzerinden, diğer Out put'lar 
carî ortalama perakende satış fi -tları üzerinden değerlendirilmiştir. 

c) T.P.A.O'nın petrol mahsulleri dışında ayrı¬ 
ca elektrik, oksijen, varil, teno&o vs. satışları vardır. Sektör¬ 
le ilgili olmadığı için bu cetvelde gösterilmemiştir. 

9. Cetvel-13»a) İş pdcü : Aylık ücretli personel statüsün¬ 
de bulunan işçiler yevmiyeli işçilere ilâve edil, iştir. Arana saf¬ 
hasında çalışan işçiler dahil delildir. İşçi ücretlerine sosyal 
masraflar dahil değildir. Rafinaj safhası işçi sayısına yardımcı 
ve İdarî servisler işçileri dahildir. 

b) Enerji İstihsal safhası enerji değeri sa¬ 
dece sarfedilen motorin değeri olarak hesaplanmıştır. Tabii gaz'la 
çalışan istihsal pompalarının enerjisi kıymetlendirilmemiştir. 
Rafinaj safhasındaki elektrik enerjisi net üretimdir. Zayiat ve 
santral zatî istihlâki dahil delildir. Not üretim miktarından bir 
kısmı ikamet yerlerinde ve sosyal servislerde istihlâk edilmiştir. 

c) iham madde ve ithalat inputları fiilen sarf o- 
dilen madde ve malzemeyi ifade etmektedir. 

10. Cetvel-14/S,15/S s Rafinaj inputları sadece çok lüzumlu 
kimyevi caddelerdir.Cetveller fiilen sarfedilen bir kısım madde ve 
malzemeyi göstermektedir. Bunlar dışındaki inputlar tespit edileme¬ 
miştir* fakat tespiti mümkündür.. 

11. Cetvel-14/lvI, İş/k. : Mubayaa olunan madde ve malzemeyi 
gö s t e rmekt e dir. 



1. SEKTÖRÜN TARİE vo TAHDİDİ s Petrol ve Petrol Mahsulleri 

1.1 SEKTÖRE. GİREN FAALİYET DALLARI 

E - 1 

1. Arama 

2. İstihsal 

3. Rafinaj 

4» Petrol Talî Mahsulleri 



EKTÖRÜN TARİI'1 vo TAHDİDİ 

Yukardaki Listenin Tashihi veya Açıklanması ile İlgili Rotlar 

2 

(1) Arama s İstihsal ö'Accsi faaliyetler hakkında bilgi verilmesi faydalı görüldüğünden envanter 
çalışmalarına Arama Safhası da ilâve edilmiştir. Jeolojik, jeofizik, aramaları vo 
Sondaj faaliyetlerini ihtiva etmoktodir. Ul'-slar arası Standart Tasnifteki kod No s 
1/13/130 

(2) İstihsal s Ham potrol, Tabii gaz. Petrol monşoli sulp hidro karbonlar ( Tabii asfalt,Bitümlü 
şist ) istihsalini ifado etmektedir. Uluslar arası Standart tasnifteki Kod Ro sl/l3/l30 

(3) Rafinaj 3 Ham potrol türevleri ( Benzin, Solvont, Gaz ya' 1, Motorin, Fucloil, Asfalt) istihsalini 
ifade etmektedir. Uluslar ar.ısı Standart Tasnifteki kod No 3/32/321 

(4) Potrol Talî 
Mahsulleri 3 hakine yağı ithalâtını ifado etmektedir. Uluslar arası Standart Tasnifte Asfalt 
bu guruba alinmiş olduğu halde Envanterde " Rafinaj " a alınmıştır. Uluslar arası standart Tas¬ 
nifteki kod No s 3/32/329 



2 KA PASİT3 

2„1 M 3 V C U T K A P A S İ T. 3 ( 1961 Başında ) 

2,1.1. Sektördeki 3rdüstri voya Faaliyet Sahalarına göre haddi kapasite 

n 
j n d ü s 

'1 

j 
t r i 1 0 r 1 
■   i 

K a p a s i t e ! ölçü Birimi 
i 

I 
1 

Arana — 

I 

j 
jeolojik i 

i 
67.136 Km2 

1 

Arana •- Jeofisik s Gravite 0.6 97 Km2 

t } 
Ara: 'a s Sismik 1.743 Km 

— S 
Arana - Sondaj 66.336 . etre 

2 ! 
» 

i 

İstihsal 

rt 

- ..-an petrol 

- Tabii Saz 

675.000 
' 

Ton 

3 

ît - Tabii Asfalt - Ton 

ti - itümlü v İst _ Ton 

3 Rafinaj - Jam retro 1 410.155 Ton 

Rafinaj - '■ ensin 77.461 Ton 

il — Solvent 1.266 Ton 

n - Jot yakıtı i _ 
| 

Ton 
• 

« - jaz ya 1 j 11.000 Ton 
i " - Hotorin 38.327 Ton 

1 - Fueloil 187.541 Ton 

i 

tı 
ti 

i = Mıİeri Gazı ( 000) îi^n 
11 P.O.   — ; Ton 



e v c u t Kapasite ( 1 9 6 1 Başında) 
Sektördeki Endüstri veya faa.liyet Sahalar r 
na göre İktisadî Kapasite 

ündü s t r i 1 e r Kap a s i t e (000 T0L ) 

1 Arama -

2 İstihsal - Ham Petrol 33.750 
M - Tahii Gaz — 

n - Tahii Asfalt _ 

?! - Bitümlü Şist -

3 1 Rafinaj - Ham petrol — 

tt Benzin 68.881 
H Solvent 1.126 
t! Jet yakıtı — 

?1 Gaz yağı 6.083 
" Motorin 21.166 
!! Fueloil 34.736 
1! Asfalt 12.088 
!! Rafineri Gazı — 

5! L.P.G. 

t 



2. KAPASİTE 

2.2. 1950 - I960 Devresinde Yıllar İtibariyi o Kapasite Durumu 

2.2.1 Sektördeki endüstri veya Faaliyet Sahalarına göre Maddî Kapasite 

T» „ 
sn n d ü s -s r i ölçü Birimi 1950 1951 1952 1953 

1 Arama - jeolojik 
2 ! 

Kn. |   130 J 32ü 1366 
Arama— jeofizik s Gravite Km - 2531 2395 1423 
Arama - jeofizik s Sismik Km - 60 170 21Q 
Arama - Sondaj Metre 11.161 3.759.3 14.e27.5 I2.96O.4 

2. İstihsal - Kam petrol Ton 17.037 19.064 21.697 26.52 
tt - Tabii Gaz fi 

- — — — 

H - Tabii Asfalt 11 
- — — — 

11 - Bitümlü Şist 1» 
- — — — 

3 Rafinaj - Ham petrol 11 d. 200 9.470 9.200 11*42 
f» — Bonzin 11 541,5 760.4 693.5 637.2 
Tl - Solvent İt 

- — — — 

îî - jet yakıtı 11 
- - — — 

II - Gaz yağı 1! 
_ _ — -

II - Motorin II 3.160.7 2.936.0 2.753.3 3•044•1 
M - Fuel oil 11 

- - — — 

11 - Asfalt II 

i ooû ir* 
‘t • 345 • 0 5.57o.O 5.564.9 6.711.0 

M - Rafineri Gazı | 
11 

1 

1 

i 
! 
1 

• / 

\ 

i 

I 
i 

i 

- L.P.G Ton 

• 

i 

i 
i 
i 
i 

i 
t • 
i 
t -
i 
i 



1954 1955 1956 

30 

2.900 

5.594.1 
69.354 

12.421 

641.0 

3.646.0 

7.500.0 

2.924,2 
170.596 

09--76 
4.109 

5*747 
52.256 
12'.72o 

71-956 
30.266 
1,007,5 

19.067 
305.616 

350.000 
6 5.000 

15.000 
150.000 

64.000 
10.000 

1957 

115 ”' ;4 
45.014 

2,925,0 
24.146 

290.139 

350,000 
68.000 

500 

13.500 
163.000 

53.000 
10.000 

1950 

155.2o0 
13.060 
5.279,2 

47-757 
320.543 

350.000 
71.500 

000 

11.200 

20.300 

I64.IOO 
39.450 
10 ,00‘J 

1959 

220,257 
2.;.095 

4.390 1 
60.600 

309.627 j 

375.000 
15.302 

oOO 

11.200 

27.000 j 
105.100 ; 
39.450 • 
10.000 

i960 

67.136 
0.597 
T 7 >V "5 < •' *{ -hj 9 J 

66.33o 
375.172 

375.000 
75.302 

000 

11-200 

27.000 
105.100 

39.450 
10.0.00 



2. KAPASİTE 

2.2 1950 - 19Ğ0. Devresinde Yıllar İtibariyle Kapasite Durumu 
2.2.2 Sektördeki endüstri veya Faaliyet Sahalarına göre İktisadi Kapasite 

000 TL. 

Endüstriler ' j 
1 i 

1950 1951 1952 1953 

! i i 
1. ; /ırama j 
{ , 

1 

i   — 

2.1 İstihsal - Ham putrel 510 570 551 796 
- Tabii Gaz - - - -

- Tabii Asfalt - - - -

- Bitümlü Şist - - - -

3e Rafinaj - Ham petrol - - — 

— Benzin 215.3 3o4 ® 2 34:-7 3le.5 
- Şolvont - -

- jot yakıtı - - - -

- Gaz yağı - - -

- Motorin 711.2 J Ju »O 019.5 1.057,1 
1 - Fuel oil - - - -

- Asfalt 347 .7 502.0 5OO 0 O 3350 
- Rafineri gazı - - - -

- L.P.G 

V 



1957 

11.925 

39» 9U r 
391 

3.915 
lo.90J 
5.254 

İl 5u 1959 i960 

16.427 19.4u! I0.75Ö 

52.5İO 
637 

6.194 
o.050 

19.200 
5.641 

66,944 
711 

6.194 
14.904 
34.000 
u.,639 

j5.944 
711 

6.194 
1 t.904 
34.244 
0,710 



KAPASİTHİ 

2.3. Kapasitenin '.Dağılışı 

2.3.2 İşletme Büyüklükleri itibariyle dağılış 
2.3.3 Mülkiyet Tipleri itibariyle dağılış 

Har- petrol istihsal kapasitesine göre 2 ( Ton ) 

Karma Teşebbüs Özel Teşebbüs 
1 2 i 3 4 

415.000 
l 

1 
I 

. i 

85.OOO 1 100.000 
j 
i 

75.000 

S - 8 / A 
A - : / A 



KAPASİT3 ^/B 
2.3 Kapasitenin Dağılışı 

2.3.2 İşletme Büyükİrk1eri itibariyle Dağılış 
2.3.3 Mülkiyet tipleri itibariyle dağılış 

Rafinaj kapasitesine göre s ( Ton ) ( Proje kapasiteleri - 1962 don itibaren ) 

1 
. 

i 

• 

Karma T e ş! 
t 

e b b ü s ÖzelTeşebbüjs 
i : i 

Batman i İzmit Mersin 

İşlenecek Ham Petrol  e- 
1 
1 

580.000 1.000.000 3.200.000 

! — 

Mahsuller İ 
Benzin ^ 100.000 262.000 600.000 

Gaz yağı 15.000 100.000 300.000 
Motorin 50.000 208.000 825.000 
i'uel oil 275.000 373.000 1.200.000 
Asfalt 80.000 — 

Jet yakıtı - _ 100.000 

Mayi petrol gazı - 20.000 -

Yekûn 
\ * 

520.000 963.000 
I 

3.025.000 



J İÜ 

3. İSTİHSAL Vo İ T K A L Â T 
3.1. Carî İstihsal vo İthalât ( 1959? I960 istihstl ve ithalatı vc 

196i tahmini ) 

j 

1959 I960 1961 

jNDÜSTRİLiJR Miktar 

( ton) 
Poğor 

(000 TL ) 
Miktar 

(ton) 
Değer 

(000 TL) 
Miktar 

(ton) 
. Dog er 
j_(000 TL ) 

i is. 389.627 19*481 375.172 18.758 442.583 | 22.İ29 ’ 
İstilısal'Ham petrol- i th» — -

-
- 165.525 23.029 

T 339.627 19.48i 375.172 18.758 608.108 45.158 
- - - .... .4  '   

ith "425.351 156.32i 357.524 132.29i 327.108 116.060 

;Benzin İs. 75.302 66.962 71.958 63.988 77.461 68.831 

T. 500.656 223.283 429.482 196.279 404.569 184.94i 
| 
|Solvent 

V- . -

İs. 639 568 726 ~ 646 1.266 " T. 126 
1    _   
i İth. 380.236 " 128.313 303."148 '98.571 295*414 "94.097" 
;Gaz yağı İs. -

- 3.371 4.631 10.978 6.073 

T. 380.236 128.313 311,519 103 i 202 306.392 1Ö0.170 
145.278 

Raf ina j İth., 629.50İ" 2ÖO.907 491.222 146.495 507.057 

jMotorin İs. 34.914 19.28i 24.579 13.573 38.327 21.166 

i T 664.415 220.138 515.801 160.063 545.384 166.444 
|    İth . 37.137 8.56 '45.208 10.383 71.984 15.140 

Fuel oil İst. 179.600 33.905 182.468 33.797 187.541 33.757 

I T. 216.737 
~ 2.265 1 

42.473 227.676 44.185 259.525 48.897 _ 
CthT 1.366 3.358 “ ' 1.671 “ 9.40-1 3* 36 f-

Asfalt İs. 46.574 10.190 37.724 8.348 54.624 12.038 

! T. 48.839 II.556 41.082 10.019 64.025 15_.472 
Petrol ma*Hakino yağ , İth 70.723' 93.978 48.397 66.500 49*015 67.282 

Rafinaj toplamı ith 1474493 495.475 12 46O 389.4I6 1210964 "373.959 

Rafinaj toplımı "İs." 337.029 130.906 " 325.826 124.933 370.197 143.091 

Rafinaj Genel Topla. t : .Plİ.522 626.381 1526.236' 5İ4.399 : .581.161 5İİ.050 T 
43f3L_T0PLALi' 

(Ham petrol hariç) 
~~Tİ .382.245" 

   

“720.359 1574.683 580/899 • 

  

630.176 ' 584.332 



3.2 İstihsal vc İthalâtın Kullanılışı ( 1959) 

000 T,L 

E 

i 

NDÜSTRİ LEH İstihlâke gidon 
4K 

İhracata gidon Diğer sektör voya 
Endüstrilere gidon 

Toplam İstihsal vo 
İthalât Değeri 

1. İstihsal Ham potrol — _ 21.297.8 21.297.8 
lanzin 82.247.0 - 4OI.559.4 483.806.4 
Solvent 47.6 - 1.431.2 1.478.8 
Gaz yağı 224.818.4 - 30.657.0 255.475.4 

2. Rafinaj Motorin 21.632.5 - 405.090.0 '426.722.5 
Fuel oil - - 49.005.5 49.005.5 
Asfalt - - 11.265.5 H.265.5 
TOPLAM 328.745.5 - 899.0C4". 6 1.227.754.1 

3. Petrol Mamul ■ Makine yağı 14.407-5 - 129.667.5 144.075.e 
 j 

lori 

'Rafinaj" v^ ’gjhhjil Mamulleri’1 343.153.0 — 1-028.676.1, 1,371.829.1 

Not % Rafi maj'a dahil mahsul .orin büyük bir kısm: vo makino yağı an tamamı ithal odilmişt Lr. 



3. İSTİHSAL vo İTHALAT S -11 

3.2 İstihsal ve İthalâtın Kullanılışı ( I960 ) 

000 TL 

■ r» 
.u 

f 

KDÜSTRİLER -stihlâko Gidon İhracata gidon 
! 

Diğer Soktör veya En- j 
düstriloro gidon 

Toplam İstihsal vo 
İthalât Değeri 

1. İstihsal lam Potrol   _ 19.724.2 19.724.2 
Benzin 94.835.9 - 463.022.5 557.853.4 
Solvent - - 1.397.4 1.397.4 
Gaz yağı 254.241.0 - 34.66-.1 288.910.1 

2. Rafinaj üotorin 25.044.0 - 469U09.9 494.153.9 
L'uol oil - - 53.871.3 53.871.3 
Asfalt * -

- 8.259.0 8.259.0 
TOPLAM 374.120.9 - 1^030^329.2 1.404.450.1 

3. Şotro'l iiamul Makino yağı 14.152.5 - 127.372.5 141.525.0 

"Rafinaj" ve ' Potrol Mamullori t 

TOPLAMI 

1 
383.273.4 1.157.701.7 1.545.975.1 

Not s Rafi ıaj'a dahil mamul1 orin büyük bir kısmı vo Makino yağı’ ıın tamamı ithal odilmişt ir. 
V 



VC 

3.2. İstihsal vc İthalâtın Kullanışı ( 1959 ) 
3.2.1 Diğer Sektör ve Endüstriler a Giden Kısım Müfredatı 

000 TL. 

u 

• o 

I—I 

•H 

u 

-p 

CQ 

,-4 

P1 

Ana 
Sektör 

I 

Talî 
Sektör İstihsal| 

Ham petrol i 
  - ■ “■I 

Benzin 

a 

R a 

Solvent Ç 

E N D Ü S T 

f i 

raz yağı i 

R İ L E R 

n a j 

Motorin Fuel oil 
j_ 

i 
  1 
Asfalt | 

i 

Petrol. 
Mamulleri 

Makine yağı 

TOPLAM 

1 

3 
5 

- i 
| 

i 

3.306.6 ; 
1.451.4 j 
4.030.0 

t 

] 

| 
1 

20.433»3 
10.219.0 

25.943.0: 
17.323.o| 
3.661.0 

t 

1 
i 
i 

121.6 

“ i 
4.322.2 
2.001.5 
4.322.2 

54.00,9.3 
31.374.9 
17.942.8 

6 

I 

! 

201 

206 

207 
209 
211 

j 4.3 3 0.0 
i 
i 

j 
I 

. 

1 

0.66"! .0 

i 

j 

i 

942.2 

2.145.1 
339.3 

14‘r • 6 

• 

2.dül»5 

Toplam 4.330.0 1 1 

i -•»£61.0 3.571.2 2.dol»5 19.951.7 

7 «231 
4.333.0 4.352.0 

. .. ^ 246.9 
2.udi»5 

, Toplam 4.0 3 e »0 4.352.9 246.9 2 . 0 d 1 12,310.4 
0 r -

i 
4.330,0 

r 
i 

| 1.339.5 
4.352.Û 
4.139.0 

2.80i»5 12.071.5 

9 

-

1 319 
1 

! 1.440.7 

ı Toplam j 1 1.339.5 1_ . 4.139.0 1.440.7  -.6=969.2 

10 
321 
329 

13»197 .3 i 41.7 3.635=5 
360.0 

Toplam lö«497.3 41.7 3.635.5 360.0 i 22.535.0 
| { 

i İ 1 
1 

i 
t 

} 
t 

t -     
i 1 



1 

> 

j 

“ ! 4.038.0 

» 

- 11.1 331 | 
332 | 
334 
339 

foplam 4.830.0 . .    j‘ 
:o 1112 ! 400 2.000.0 -

I. 

a 

ca 

h 

12 

T4I 

u 

~ 

350 
'370 

Q 
-

Toplam 

. 

~ 511“ 
t   

•ri 
-

1 372.531.4 
R 

I 15 
711 
716 

1 
I 

Toplam ... 37.2.131.4 
Ui 

f. Î \Xi 
J.' ' A? i 

,4:0, 
jAf 
>— 

TOPLAM 
t 

21.297«ö 401.559.4 1.431.2 
1 

30.657 *0 

4*309.0 

| 

1 

j 
i 
1 

. i 

30.7 1 
923-6 

2.919.5 
155.0 

i » 

( 

2.331.5 ! 

1 

i 
! 

J 

i i 

4» 309.0 4.036.3 2.Böl.5 I6.O65.3 
* 

10.233.3 13.033.0 

4.309.0 1.440.7 5.749.7 
o.619»0 

671.7 

2.Böl.5 
■■■"" ■  

ü.619.0 671.7 2. ÖÖl.5 12.172.2 
9' f*^3^ ®0 7.204.0 62.042.0 

259.504.O 
24.615.6 
12.777.9 

93.643.7 

259.504.0 37.393.5 93.648,7 763.157.6 

405.090.0 49.005.5 H.265,5 129.667.5 1.049.973.9 



OA 

3. İSTİHSAL ve İTHALÂT 

3.2 İstihsal ve İthalatın Kullanılışı ( i960 ) 
■3.2.1 Diğer Sektör ve Endüstrilere Giden Kısım Müfredatı 

E- 12 

000 TL. 

u 

o 

-p 
) 
C2 

ni 

S3 

Ana 

Sektör 5ektör 

1 

3 

7 

T 

9 

Talî 

10 

201 

206 
207 
209 
211  

Toplanı 

231 

Toplam 

311 

319. 
Toplam 

321 
329 

EOÜSTEİLEE 

İstihsal 

Ham 
-Peinrol--

18.324.2 

Toplam 18.324.2 

E n a 
Petrol 

1 . 

Benzin j Solvent jGaz yağı ! Motorin iFuel oil ! Asfalt 

Toplam 

Makine yağ: I-

3.904.9 
1.673.6 
5.57-8.5 
5.578.5 

_5 - 57 ö. 5 
5.578.5 

3.576.5 
'5.578.5 

I 23.113.1 ;30.034.0 
i 11.556.0 j20.004.0 

j10-024.0 
 iö.024.0' 

1.391.5 | 

5.9 i 
I 

"5.91" 

10.024.0 
" 4.988.0' 

4.988.0 
4.988.0 
4.988.0 

207.8 

806.6 
152.0 

1.609.7-( 
726.0' 
131 .i 

3.425.5 

_iö5._o_ 
105.0 

23.3 

4.98Ü.o' j 23.3' 
3.633.7 

3.638.7 

33.0 

’ 33.A 

617.4 
617.4 

i 
4.245.7 
2.830.5 
4.245.7 
2.830.5 ! 

61.297.7 
36.064,1 
20.056.0 

2.830.5 
2.830.5 

27830.5~ 
*2.830.5 
1.415.2 

21.858.5 

13.562.0' 
“13.397.0“ 

7.651.0 

22.786.2 



i 
i i i 

1 

R K7-Î ^ ' 5 • 5 10 0 , 

i 

33i ; ! 

11.11 
1 
1 

332 
334 
335 / . 

1 

! 
İ 

! 
î 

U Topi'T::i 5.57 0.5 
:0 

-P 
11.2 Ar\r\ ij-L/ kj 1.400»0 

rM 

o 

If} 

12 ..311  
Toplam 

u 

o 

13 

-

350 
 3-79 .. . 

• ' -  ' 

. .......   L     

Top] i 131 
i [  

•H 14~ 211  
n 

15 
711 
715 __ 

429.55I0 

Toplam 429.55i«5 

jGoncl 
-t~  

])oplam 19.724.2 463.022.5 1.397.4 34.669.1 

4«9Öu.o 

 «   

35.7 
1.370.0 
3=511.0 

lj.0 42.6 

2.Û30.5 
-• 

i 
I 
i 

i 
1 
1 

4.9Ö -.0 
. 

4.932.1 42.6 2.030.5 
"* - ■ -•• • 

10.371.7 i 

9.903=9 

9.903.9 

3.2 

73.9 
73.9 

7.135.1 
1.415.2 

1^415.2 

0.530.3 j 

11.473.0 
12.544.0 

.. 349.1 
54.9 

37 6.0 

1-.oib.5 

İ~2~.544To~~ 
56 • ıTu'U o L, 

,349.1 431.0 2.030.5 
*7.076.5 

16.154*6 
63.476.5 

300 .144.0 " 
24.397.5 

 16.435.2 

“ 91o>1.2 

300.144*0 fO • 0 32.7 1.15151 062;519,4 
469.109.9 53.071^3 j»259.0 127.372.5 I.177.425.9 



TT I ST İ H S A L 

3.3 İstihsalin İnputları ( I960 ) 

NDÜSTRİ L B R j 
İş Gücü 1 

ii 
İşçi Sayısı üor'ot (000 TL) 

2. Ham potrol 102 692.2 

3. Rafinaj 1533 9.281.8 

i 

E - 13 

Enorji İthalât i Ham maddo 

Miktar 

12.005.555 HP3 

1.048.000 Kw 1 

9.168.868 Kw 

Doğor (000 TL ) ■ Do ' or ( 000 TL) j Doğor ( 000 TL )j 
  ... ■ 

775-6 

145.4 

1.136.9 

542.4 

1.-242.1 

145.1 

18.197.9 



3. İSTİHSAL 

3.3. İstihsalin input lan ( 1959 ) 
3,3.1 İthalât İnputlarınm Müfredatı 

3,14/S 

H D Ü S T A İ L 

Ham Petrol 

Rafinaj 

j İstihsalde kullanılan ithal malı cinsleri 

Cinsi i Ölçü j Miktar Kiymc t (OOOIt) 

Motor Yağları 

Jmilsiyon kırıcı 
Pitting ve Vanalar 
Motor vo Pompa Yedek pa: 
Diğer Sarf malzemesi 
Toplam 

Kg 

Varil 

I 
45•7 90 

133 

-

i 

1 
87.1 

131.7 
95.7 

202.3 

41 ol 
557.9 

Katalizör Kg 64.487 201.0 

Susuz Amonyak Kg 6.610 30.6 
Kostik Soda Ton 186 128.8 

Litarj Kg 11.025 24.4 
Kurşun Tetraotthyl Lt . 58.8OO 1.079.6 
Nalco Lt. 3.866 75.2 

alco Kg 7.367 ■ 51.0 
Bakır Sitrat Kg 573 5.1 
Kontrl 

Toplam 
Lt. 1.409 3.7 

1.599.4 
„ 1 



İSTİHSAL 3 - İŞ / S 
3.3» İstihsalin İnputları (1959) 

3.3«2 Ham madde İnputlarının Müfredatı 

ENDÜSTRİLER 

İstihsalde kullanılan Hammadde Cinsleri 

Cinsi Miktar Kıymet (000 TL ) 

Üstübü Kg 3.869 8.2 
Asit ( Tuz ruhu ) Damacana 703 85.9 

2. Ham petrol Swab Lastikleri — — 14.0 
Diğer sarf malzemesi - - 41.1 
Toplam 149.2 
Kaya nızu Ton 212 53.0 
Kükür t Kg 10.350 5.2 

3. Raf inaj Sülfirik Asit Kg 7.330 7.3 
Ham petrol Ton 366.345 18.317.2 
Toplam 

' 

18.382.7 



3* İSTİHSAL 

3*3» İstihsalin İnputları ( I960 ) 
3*3.1 İthalât İnputlarmın Müfredatı 

E-14/s 

ENDÜSTRİLER 

İstihsalde Kullanılan ithal Malı Cinsleri 

• Cinsi Ölçü Miktar Kıymet (OOO TL; 
T     

Motor Yağları Kg 44.513 84.7 
Emilsiyon Kırıcı Varil 129 128.0 

2. Ham petrol Pitting ve Vanalar - - 93.1 
Motor ve pompa yed. pa ? • *“ - 196 «6 
Diğer sarf malzemesi - - 40.0 

Toplam 542.4 
Katalizör Kg 61.919 193.0 
Susuz Amonyak Kg 2.045 9.5 
Kostik Soda Ton 185 123.1 
Litarj Kg 16.104 35.6 

3. Rafinaj Kurşun tetraethyl Lt. 45.280 786.5 
Nalco Lt. 2.418 47.0 
Nalco Kg 6.137 32.8 
Bakır Sitrat Kg 500 4.4 
Kont.cl Lt. 1.867 5.2 
Toplam 1.242.1 



İST İ ’ıi S A L 
j - 1-5 / s 

3.3 İstihsalin İnputları ( 196ü ) 
3.3.2 hammadde inputlarinin hüfrodatı 

iindüstriler 

İstihsalde Kullanılan Hammadde Cinsleri 

Cinsi Ölçü Miktar Kıymot (000 TL ) 

Üs tühü Kg 3.761 8,1 
Asit ( Tuz ruhu ) Damacana 683 83,5 

2 Hara petrol Swah Lâstikleri - - 13,6 
Diğer sarf malzemesi - - 39,9 

. Toplam 145*1 
Kaya Tuzu Ton 197 49*3 
Kükürt Kg 12800 6,4 

3- Rafinaj Sülfirık Asit Kg 19337 19 s 3 
Ham petrol Ton 362457 18.122.9 
Toplam 

' 

18.197.9 



in o; 

57 
43 
43 

•93- 
73 
73 
/! -> 4o 

41 
73 
42 
39 

39 
73 

3-9 î 
72 
72 
72 

52 
52 
49 

4o 

30 

41 
41 
10 

10 
12 

12 

19 

14 
22 
22 

13 
25 
24 
•-95 

29 
6-3' 
6-3' 
•95 
95 
o 
£ 

: s t i }■•: s a l 

U3» İstihsalin input lan (1959 ) 

3.3*1. İthalât Inputlarının Müfredatı 

3.3*2. Hammadde Inputlannm Müfredatı 

Malzemenin Cinsi 

YMRLİ PİYASA İTHALÂT TOPLAM S-TTÖB 

T.L ToL T.L 
1 

No. 
\ 

Odun İle.120 
{ 

■" ■” —r   

İle.120 022 

İşçi olhise ve tulumları 
iç İn kumaş 
ip ve Halat 

lul.519 lul.519 231 

33.463 - 33.460 233 

Üstüpü ve Keçe 19.379 - 19.079 239 
İşçi ayakkabı vo Postal' i 6I0605 - 61.605 24i 
Kumaş-der i-Mus arabadan ma 
mul giyecek eşyası — 
Su torbası 

151.974 — 151.974 243 
• 3.456 3.456 244 

Mantar levha 6.413 - 6.413 250 
Kırta,siye 113.657 6.685 120.542 27i 

Kösele 1.960 - 1.960 29i 
Hortumlar vs. le.918 - le.918 300 
Oto Lâstiği 176.852 790.135 966.987 300 

Lâstik çizme 60.563 - 6e.563 300 

Kauçuktan mamul oto yede] 47.745 - 47-745 300 

Sondajlarda kull.kim.mad 296.244 296.244 311 

Diğer kimyevi maddeler 171.635 2.O03.449 2.255*084 311 

Sismik Dinamit - 1ö7.938 311 
Boyalar ı..;.687 - 14.687 319 
Temizlik malzemesi 1.5-694 - 145.694 319 
Makine yağı 401. 4OO - 401.400 329 . 

Ateş tuğlası ve ateş top e.361 - e.361 331 

Cam eşya 10.530 - 10.530 332 

Zımpara taşı?Zımpara kâğ 0.764 1.575 10.359 339 

Kİingrit,amyantymika lev 63.267 - 63.267 339 
Contalar vo igolasyon ma! • ' 139.878 139.878 339 

Çelik çubuk ■ 54-, 830 - 54.830 341 
Döküm piki ( demir pik) 173.575 - 173.575 341 
Teneke levha - 2.3o2.777 2.382.777 341 

Saç - 1.371.429 1.371.429 341 
Civata ve somunlar 22.852 - 22.052 341 

Çelik halatlar 2^5.439 285.489 341 

Külçe kurşun-kalay 236.908 236.980 342 

Pirinç çubuk;aliminyum 1< 31.777 - 31.777 342 

Tel ve telden- mamul eşya 67-305 29.286 .96.591 350 

eğeler 47.703 - 47,783 350 
Matkap ve kılavuzlar 9.642 4.974.733 4.9oe.375 360 

Çeşitli makine yed. parçl 10.363 4.229.910 4.2^0 .273 360 
Zlektrot ! 67=711 55.25i 119.962 370 

Ampul 37.800 - 37-800 370 
Lloktrik malzemesi 50. e'/ 2 - 50.872 370 
Oto elektrik malzemesi i 09.523 12.285 101.800 370 

Oto yedekleri 294-633 751-968 1.046.601 363 
Büro, Leva z ima 11 i 

.......  —  ^ 37^455 |  : 1 37:455 3?L-j 



4. YATIRIMLAR 

4.1. 1950 - I960 Devresinde Yıllar İtibariyle Yatırım Değerleri 

( Yıl içinde yatırım için harcanan değerler ) 

iS — 16 / A 

000 TL. 

ENDÜSTRİLER 1950 1951 ■ 1952 1953, 1954 1955 1956 1957 

1 
1956 1959 • i960 

1. Ai'ama 7 -»^9^ 6.Q37.5 2İ.073.3 3.554.4 3.114.1 8.371.3 21.3920 46495.9 11206 5.8 LöO.982.7 1632102 

2.3 
İstihsal 

Rafinaj 

İnşaat 

Teçhizat 
«t 

Toplam 

% 

i 

1.472.0 

53.347.1 

54.819.1 

776*0 

6.863*3 

9.641.3 

4.026.2 

3.709.6 

7 .735-43 

2.676.9 

6.620.7 

9.699.6 

5.696.5 

41.473.5 

47.370.0 

2 3.023.-8 

23.023*8 

Hot î 1) İstihsal ve Rafinaj yatırımları T.P.A.O yatırımlarıdır* Î.P.R.A.Ş ve A.T.A.Ş şirketlerinin rafinaj yatı¬ 
rımları dahil değildir., 

2) 1950 - 1954 ve daha evvelki yıllarda yapılan ietihsil ve Rafinaj yatırımları toplamı 1955 yılında göste¬ 
rilmiştir. 

3) Rakamlara arazi vo arsalar dahil değildir.» 



AT IE I M L A R 

Türkiye Petrolleri Anottim Ortaklığı Yatırım Değerleri 
( Yıllar itibariyle yatıra m işin harcanan değerler ) 

E -16/B 

i 

1 1955 j 
i 

1956 

1. ARAMA vo SONDAJ YATIRIMLARI 
i 
I 
i 

Arama masrafları ve Sondaj fer'i masrafları 32.804.416 3.656.783 
Tcrkodilon kuyular Arama ve Sondaj masraf,£x) 639.442 -

Toplam < 33.443.858 3.656.783 
2. İSTİHSAL ve RAFİNAJ YATIRIMLARI 

Arsalar 11.159 2.027 
Binalar 1.472,026 777.981 
Rafineriler 37.420.012 2.790.333 
Muhtelif yerüstü-yoraltı tertibatı . 2,971.981 3.623.512 
Makine vo Cihazlar 2.696.102 993.926 
Nakil vasıtaları ve diğer müteharrik makine. 1.094.846 510.214 
Alât, Edevat, Demirbaş ve Mefruşat 928.093 723.707 
Büyük Organizasyon, Etüd ve Toofübo mas. 310.542 -

Büyük Tamirlor 57.829 
Yapılmakta olan işler / 7.925.565 163.840 i 
Toplam 

j 

54.830.326 9.643.369 

• 

T 
t 1 

Not s Tcrkodilon kuyular için yapılan arama vo sondaj masrafları aslında müessese "bilan¬ 
çolarında sabit kıymet pozisyonlarına dahil odilmokto vo kâr — zarar hesabına za¬ 
rar kaydedilmektedir. 
( I960 yılında İhtiyatlar'dan mahsup odilmiştir.) 



1958 

'5.043.922 
1.320.739 
6_.364.r66_l 

i .721.60)6 
4.026.210 

857-439 
1.359.588 

367.758 
693.159 
431.689 

8.457.449 

6.813.025 
2.310.987 
9.124.012 

310.414 
2.878.93i 

4.376.58i 
I.407.296 

262.128 
772.777 

I.887 

10.010.014 

1 1959 j I960 

11.713. 237 11.460,540 
5.955.432 17.691.915 

17.668.669 29.152.455 

228,731 101.824 
5.896.508 -

- 3.471.809 
ll.564.628 4.5Ö7.700 
11.373.639 9.022.264 

5.433.719 4.007.762 
1.683.362 1.934.254 

11.418,159 
— 

47.590.746 
1 

23.125.613 



KOORDİNASYON gAlIşıüvLAKI 

I. Ilk 5 Yıllık Plân Devresindeki Rafineri Kapasitesi 
ilo İlgili Meseleler ı 

1. Rafinerilerin Han Petrol İhtiyaçları : 

İstatistik Unun Müdürlüğünden alınan son bilgile¬ 
re göre 1961 yılında Türkiye 2.559.000 0 kıymetinde 165.525 Ton 
han petrol ithal etniktir. Türkiye ithalatında ilk defa kaydedilen 
bu olay petrol sanayiimizin geçirmekte olduğu bünye değişikliğiyle 
ilgili bulunmaktadır. Gerçekten Türkiye uzun yıllar petrol mamul¬ 
leri ithalâtçısı bir memleket olarak Batman Tasfiyehanelerinin te¬ 
sisine kadar ihtiyacının tamamın-ı, adı geçen tasfiyehanelerin te¬ 
sisinden bu yana da ihtiyacının 80 ini ithal edegelmi.ytir. 

Yukarıda işaret olunan bünye değişikliğiyle mem- 
1 cıtetinizde inşaaları tama.-lanan ve 1962 yılı içinde faaliyete 
geçmesi beklenen ilersin ve tecrübe istihsali yapan İzmit Tasfiyo- 
hmeleri kastedilmektedir. 

1.1. Rafinerilerin nam Petrol İhtiyaçları ve 
Dış Ode. m- Bilançosuna t esiri s 

Türkiye'nin sadece sivil ihtiyaçları için 
1950-1961 devresinde 1955 yılma kadar ithal, 1955 don bu yana da , 
ithal vo istihsal ettiği akaryakıt miktarları aşağıdaki gibi olmuşt 

Yıllar ithalat +=İstihsal(ton)  Artış (1950=100) 
1950' 473.342 100 

1951 616.313- 130 
1952 761.808 ' 161 
1953 893.745 189 
1954 582.937 208 
1955 967.176 204 
1956 994.642 210 

1957 1.228.196 259 
1958 1.049.177 222 
1959 1.762.044 372 
I960 1.484.478 314 
1961 1.515.870 320 

Kaynak İthalat ; İs.Um. Md. 
İstihsal; T.P.A.O I960 İs.Bülteni 

Petrol mamulleri istihlâkinde gerek yıllar itiba¬ 
riyle gerekse yukarıdaki tabloda teşhis edilecek karakteristik 
devreler itibariyle kaydedilen artış tempoları nazara alınarak 
yapılan tahminler 1966 yılı ihtiyacının askerî ihtiyaçlar dahil 
takriben 4 milyon don civarında olacağını göstermektedir. 
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Dış ödeme bilançomuzun döviz sarfiyatını temsil 
eden kalemleri arasında petrol mahsulleri ithalattı önemli bir yer 
tutmaktadır. 1957 - I960 devresinde petrol mahsulleri ithalâtı yıl¬ 
lık ithalât hacmimizin sırasiyle yüzde 13.3* 12.5 > 14.6 j 10.6 
smı teşkil etmiştir. 1961 yılı ithalât kıymeti 50 milyon Dolar'm 
üzerindedir. 

Uzun yıllar devam etmiş bu durumun Türkiye de 
petrol tasfiye sanayiinin kurulması yolunda son yıllarda girişil¬ 
miş hazırlıkların tamamlanmış bulunulası ve İzmit ve Mersin Tasfi¬ 
yehanelerinin hizmete girmesiyle köklü bir değişikliğe uğraması 
tahakkuk etmiş bulunmaktadır. Du bakımdan önümüzdeki devrede sek¬ 
törle ilgili meselelerin ağırlık merkezini rafinerilerin işliyo- 
ce0i ham petrolün hangi kaynaklardan ne ölçüde sağlanacağı mese¬ 
lesi oe ^kil e bnektelir. 

1961 yılı içinde tana Hanan ilâvelerle Batman 
rafinerilerinin ham petrol, tasfiye kapasitesi günde 7000 varilden 
12.150 varile çıkarılmıştır. Bu suretle Rafineri sonede 580.000 
ton ham petrol işliyebilocektir. İzmit' ve Mersin rafinerilerinin 
proje kapasiteleri toplamının da ilâvesiyle mecmu tasfiye kapasi¬ 
tesi 4.780.000 ton 'a yükselmektedir. 

Petrol sanayiimizdo Devlet sektörünü temsil eden 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( T.P.A.O ) nm sahip bulundu¬ 
ğu Bat..an rafinerileri develop,ianı tamamlanmış sahalardan istihsal 
edilen han petrolü işlemektedir. Bu rafinerilerin ihtiyacı olan 
580*000 ton ayrı tutulursa plân devresi zarfında işlenebilir tica¬ 
rî ha,ı petrol istihsal imkânları .ız bu günkü seviyesinde kaldığı 
takdirde- İzmit ve r.Mrsin rafinerilerinin - tam kapasite ile çalı¬ 
şacakları devrede - ihtiyacı bulunan 4.200.000 ton ham petrolün 
ithalât yoluyla saflanması gerekecektir. Bu ithalâtın ifade ettiği 
döviz harcaması 1961 C.I.P fiyatları üzerinden 65 milyon Dolar 
civarındadır. 

1.2. İhtiyacın dahilden karşılanma imkânları : 

Cumhuriyetin ilânından sonra yurt içindeki petrol 
ihtimallerini bizzat araştırmak hükümetimizce bir ana prensip 
olarak kabul edilmiştir. Önceleri " Petrol Aram’; ve İşletme İdaresi1 
1935 yılından itibaren de " Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü" tara¬ 
fından yürütülen ara.,a işleri ve sarf edilen gayretler sahip olu¬ 
nan mahdut imkânlarla Kıyaslandı,1 takdirde gerçekten verimli ol¬ 
muş, Türkiye’nin sahip olduğu sodimentor havzaların ilk envanteri 
yapılmış, Raman ve Garzan’da petroldü kuyular açılmıştır.Ancak 
petrol ameliyatına az miktarda tahsisat ayrılabilmiş olması, hariç¬ 
ten t oda'.: iki zaruri malzeme ve mütehassıs elemanların celbinde ma¬ 
ruz kalınan güçlükler petrol tframaia, 111da arzu edilen şekilde ge¬ 
lişme kaydedil i,o s ine imkân vermemiştir. 
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Di ,or taraftın mevcudiyeti kuvvetle taliûiin edilen 
octroi kaynaklarınızdan bir an Önce faydalanmak zarureti do hor 
geçen gün biraz . d--.ha fazla, hissedilmekte .fi. hu ihtiyacı gören 
Hükümet 1952 yılınca çıkardığı bir kmrarrıaaıo ile Türkiye 'nin pet¬ 
rol siyasetine yeni bir veçhe vermiştir; 

" Petrol ı...yn aklarımızı en kısa bir zamanda tesbit 
ederek çalışır bir hale getir İp kıymetlendirmek gayesi* ile arama¬ 
lar yaparak bulunacak menbala ı dünya petrol siyasetinin gerektir¬ 
diği çerçeve içinde, askeri ve İktisadî menfaatlerimize en uygun 
şartlarla işletmeyi taahhüt veya bu hususta işbirliği yapmayı ka¬ 
bul edecek sermaye sahibi hakikî veya hükmî yabancı şahısları yur¬ 
dunuza celbedip çalı/malarını Mülkün.. kılacak ve bunlarla hükümeti¬ 
miz arasında mukaveleler sağlıyabilecek her türlü kanunî, İdarî 
ve malî tedbirlerin alınması ve bu maasadı tahakkuk ettirebilmek 
için lüzu.rlu şartların tesbitinde fikirlerinden istifade edilmek 
üzere .nya petrol mevzuat ve tatbikatına ve bu kanunen renni, ik¬ 
tisadi v- malî meselelerine vâkıf mütehassısların t main ve celbi 
için her türlü işlemin yapılmasına,, 

Hu kararnamenin ışığı altında bin- yandan memleke¬ 
tin ve yabancı hususi sermayenin menfaatlerini en uygun tarzda 
telif eden yeni bir petrol kanunu: çıkarılmış, diğer taraftan bu 
kanjunun tatbikatı ile görevli olmak üzere hükmî 'şahsiyeti haiz ve 
katma bütçe ile idare edilen bir Petrol Dairesi Reisliği kurulmuştur 

İlk arama ruhsatla.inin verilmeğe başlandığı 1956 
yılından bu yana Devlet sermayesi ve yerli ve yabancı husus/ ser¬ 
mayenin 0\riştiği arama faaliyetleri ile I960 sonuna kadar cem1an 
638.223 Krn^ jeolojik, 121.932 DM gravimetrik ve magnotonethik, 
15.346 Km sismik or..ma yapılmış, açılan 74 kuyuda 148.654 metresi 
arama ve 43 kuyuda 6e.354 metresi inkişaf olmak üzer.; c m'an 117 
kuyuda 218.008 metrelik sondaj yapılmıştır. Yine bu devre zarfın 
da nakit, malzeme, hizmet, hak,vs. kıymetler olarak yabancı şirket¬ 
le r tarafından arama faaliyetleri için memlekete ithal olunan ser¬ 
maye 491.757.276 lira ya bali0 olmuştur. 

Devrenin son iki yılınla işin icabı olarak jeolo¬ 
jik istikşafın azalmasına mukabil şirketlerin ço.ju tarafından ara¬ 
ma sahalarının etüdü ve bölgesel kıv u.etlendirilmelâri t a ma oil an mı v , 
ve aramalara tahsis edilen sermaye ve' petrolü bulmaya götürecek 
tek yol olan arama sondajları faaliyeti devamlı olarak artmıştır. 

...ama yapan şirketlerden T.P.A.O1 nın kuruluşta 
Maden Tetkik .ve Arama Enstitüsünden devraldığı ve büyük ölçüde in¬ 
kişaf ettirdiği Raman ve Garzan sahaları dışında; 

Mobil Exploration Mediterranean Inc.Adana’nın 
23 km. ve Mersin Rafinerisinin 65 km. kuzey doğusunda Bulgurdağ, 
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N.V. Turkse Shell şirketi Diyarbakır'ın kuzeydo¬ 
ğusunda kayaköy, 

American Overseas şirketi de 1957 ve 1958 yılla¬ 
rında yaptığı çalışmalarla Adıyaman Vilâyetindeki Kâhta petrol 
sahalarını bulmuşlardır. Bulgurdağ ve Kayaköy sahalarından elde 
edilen petroller. 38.9 A.P.I gravitede, kendiliğinden akışlıdır. 
Kâhta petrolü ise düşük graviteli ( 11 A.P.I ) olup ancak pompa¬ 
larla istihsal edebilmektedir. Her üç sahada yapılan ilk istihsal 
tecrübelerine göre mevcut kuyuların yıllık verimi toplamı 260.000 
ton Civarındadır. 

Bu sahalar dışında Türkiye petrolleri Anonim Or¬ 
taklımın uhdesinde bulunan arama sahalarında I960 ve 1961 için-, 
de yapılan çalışmalarla önemli •'miktarlarda petrol emareleri göste¬ 
ren iki yeni saha bulunmuştur. İlde mevcut ilk bilgilere göre her 
iki saha da Raman'dan daha büyük petrol varlığına sahip bulunmakta, 
bunlardan Magrip sahası Garzan'a yetkin imkanlar göstermektedir. 
Ayrıca Magrip'ten 12 Km. muzeyde açılan Kurtalan kuyusundan çok 
iyi eVsafta ham petrol istihsal edilmiştir. İlgililer tarafından, 
henüz kesin bir tahmin v,e tespit olmadığı bilhassa belirtilerek, 
takriben 1965 yılı sonlarında Güneydoğu Anadolu strüktüründen, 
kurulu rafineri kapasitesinin yarısını karşılıyacak ölçüde petrol 
istihsal edilebileceği ifade, edilmektedir. 

şimdiye kadar Türkiye de petrol arayan yerli ve 
yabancı şirketler araştırmalarını jeolojisi ilerlemiş bölgelere 
teksif etmişlerdir. Petrolün aranması ve bulunmasının, esasen sa¬ 
bır isteyen bir iş olduğu gözönünde tutulursa, hali hazır durum 
itibariyle III ncü ve IV ncü bölgeler dışındaki basenlerde tes¬ 
pit edilen il..: imkânlar, dünya standartlarına göre dü^ük olmakla 
beraber, önümüzdeki devrede yapılıcak çalışmaları teşvik edici 
mahiyettedir. 

1.3. Tavsiyeler 

Son yıllarda petrol ithalâtçısı olan bir ^ok 
memleketlerde hükümetler, döviz tahakkümünden•kurtulmak üzere, 
yerli petrol kaynakları bulma imkânları aramışlar, bu maksatla 
bir çok yerli ve yabancı şirketlerle anlaşarak kendi ülkelerinde, 
petrol araştırmasına koyulmuşlardır. Bu çalışma' ve gayretlerin 
sonucunda bu memleketlerin bir kısmında petrol bulunduğu için 
derhal müstahsil duruma geçmişlerdir. Bu suretle petrol müstahsili 
memleketlerin adedi 1945 te 38 iken 1959 da bu rakam 50 ye yük¬ 
selmiş bulunmaktadır. 

• Güneydoğu Türkiye, dünyanın en fazla petrol istih¬ 
sal eden basesinin bir parçasıdır.Bununla beraber petrol aramala¬ 
rı merkezî Stabii’ arazinin mevcudiyetinden mütevellit bazı karı¬ 
şıklıklar arzeder. Güneydoğu Türkiye'nin petrol imkânlarının uy¬ 
gun olarak kıymetlendirilmesi, merkezî Stabil arazinin yapısı, 
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yayılımı va orojenik tarihi hakkında daha fazla malûmat temini ile 
kahil olabilir. 

% 

Bu bakımdan gerek Güneydoğu .Anadolu gerekse Ada¬ 
na petrol sahalarının nihaî etüdü ve bölgesel kıymetlendirilmele- 
rinin.sür'aile ikmali gerekmektedir. 

Diğer taraftan bu-sahalarda tespit edilecek tica¬ 
rî miktarlardaki ham petrolün işlenebilir ham petrol haline geti¬ 
rilebilmesi için bu‘.petrolleri Ak denize akıtacak boru şebekesinin 
tesisinde herhangi bir aksaklık ve zaman kaybına yer verilmemesi 
gerekecektir. 

2. Rafineri kapasitelerinin kullanılmasıyla ilgili mesele¬ 
ler s 

2.1. Kısa vade deki . talep s eviyesi ve rafineri kapa si-

;e s in e tesirler i. 

1955 -1961 devresinde mahsul n evilorine göre 
.thalât ve isti hsalin seyri aşa 0ıdaki g ibi olmu ştur s 

Benzin f o AT Cİ zya. ,ı goto rin fuel Oil 

Yıllar Ton ___ 1$5?=Î00 Ton ı^Ş£=?oo Ton 1$Ş?Ü00 Ton 19Pr 1 

1955 1 296.837 233 .290 360.041 77.008 _ 

1956 ‘ 277.824 94 ' 204 .840 88 318.612 89 193.366 251 
1957 332.581 112 254 .472 109 457.734 127 183.409 238 
1958 262.919 89 213 .833 92 384.243 107 188.182 244 
1959 500.656 169 380 .236 163 664.415 185 216.737 281 
I960 429.482 145 311-.519 134 515.801 143 227.676 296 
19.61 404.569 136 306, -392 131 545.384 152 259.525 

* 

337 

Yükar3 .dak i mile t arlara ,c ?ıskeri ihtiyaçlar için 
ithal olunan akaryakıtlar dahil bulunmamamla beraber toplam istih¬ 
lâk seviyesi henüz 2 milyon ton1un altındadır. Buna mukabil mem¬ 
lekette kurulu tasfiyehane kapasitesi mahsul kapasitesi olarak 
80.000 ton asfalt dahil 4.500.000 ton dur. 

Batman da- mevcut tecrübe rafinerisine ilâveten 
330.000 ton kapasiteli Büyük rafinerinin kurulmasını takip eden 
bir kaç yıl zarfında T.P.A.O tarafından işletilmekte bulunan 
Garzan petrol sahası müsbet bir şekilde inkişaf ettirilmiş ve 
tasfiyehanenin kapasitesini artırmayı muhik kılacak petrol rezev¬ 
leri tespit edilmiştir . Tamamen yerli ham petrol işleyecek olan 
bu tasfiyehanenin halihazır kapasitesi tevsi işleri ikmal edildi¬ 
ğinden '-80.000 ton'a cıkarılmı . bulunmaktadır. 
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Petrol sanayiimiz ele Devlet Sektörünü temsil 
eden T.P.A.O dışında memleketimizde petrol dağıtımı ve satışı ile 
iştigal eden dört ecnebi şirket * ( Lob il, Slıell, Caltex ve P.P.) 
Petrol kanunu tahtında ecnebi sermaye ile; ilersin civarında sene
lik kapasitesi 3.100.000 ton olacak bir tosfiyehanenin kurulması 
hususunda hükümet ile anlaşmışlardır. Petrol Dairesi Reisliği ta
pından müracaat sahiplerine 21 Ekim 1958 tarihinde verilen tasfi
yehane belgesinde yazılı şartlara göre Mersin Tasfiyehanesi başlan
gıçta ithal hanı petrolü ile çalışacak ve yerli ham petrol ticarî 
miktarlarda ve rekabet fiyatında temin edilebildiği takdir de bu 
petrolü, evvelâ sermaye bakımından alâkalı bulunduğu istihsal şir
ketlerinden sonra Türk Hükümetinden ( Türkiye'deki'istihsal ameli
yatından elde edilen.ham petrol), daha sonra üçüncü şahıslardan 
almak üzere, satın alarak işleyecektir. 3u tasfiyehanenin esas 
gayelerinden biri Türk müstehlikine ihtiyaçlarını karşılıyacak 
evsaf ve miktarda petrol mahsulleri sağlamak, memleket ihtiyacın
dan daha fazla miktarlarda elde edilecek mahsûlleri dünya piyasa
sına ihraç etmektir: 

ilersin Tasfiyehanesinin kurulması ile ilgili 
çalışmalar ilerlerken T.P.A.O da İstanbül civarında diğer bir tas
fiyehane kurmak için teşebbüse geçmiş ve neticede Caltex firması 
ile anlaşarak İzmit'te 1.000.000 ton kapasiteli bir tasfiyehane 
kurmuş bulunmaktadır. Caltex şirketi bu projeye iştirak için Mer
sin projesinden çekilmiştir. İzmit veya İstanbul Petrol Rafinerisi 
Anonim Şirketi ( İ.P.R.A.Ş ) nin sermayesinin ekseriyetine T.P.A.O 
sahip olup, Rafinerinin inşa ve montajı için faydalanılan ecnebi 
kredi borçlarının ödenmesine ...aliye Hakanlığı kefildir. Diğer ta
raftan Rafineri teknik bakımdan (10) yıl müddetle Caltex şirketi 
tarafından sevk ve idare edilecek, bu müddetin sonunda bazı kayıt 
ve şartlarla T.P.A.O tarafından satın alınacaktır. 

Rafinerilerin proje kapasiteleri toplu olarak 
O -Ş O Ct ğıdaki tabloda gösteril, .iştir.. 

( Bin Ton) 

Mersin İzmit Batman Toplam 
İşlenecek ham 

.s. 3.200 1.000 580 • -a OD o 
petrol 
Mahsuller : 
Benzin 600 262 100 962 
Gazyağı 300 100 15 415 
Motorin 825 208 50 1.083 
PUGİOİl 1.200 373 275 1.848 
Asfalt - - 80 80 

Jet yakıtı 100 \ - • - 100 

D. P. G - 20 - 20 

Yekûn 3.025 963 520 4.508 
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Carî istihlâk seviyesi,bundaki artış temposu ve 
kurulu rafinaj kapasitesi muvacehesinde takriben 1966 yılına kadar 
petrol mahsullerine karşı iç talep noksanlığının doğurduğu bir ka¬ 
pasite fazlası sektörün başlıca meselelerinden biri olarak müşahi¬ 
de edilmektedir. Rafinerilerde istihsal edilecek bir kısım mahsul¬ 

lerin dış piyasalara ihracı mümkün olmadığı müddetçe bu durum bil¬ 
hassa önümüzdeki devrenin ilk yıllarında başkasını hissettirecektir 

Diğer taraftın tasfiye a; lOİiyesinin hususiyetle¬ 
rine binaen, işlenecek ham. petrolden eldi* edilecek mahsullerin ; 
miktar vo nev'ilerini arzuya göre farklılaştırmak mümkün bulunma¬ 
maktadır. İstihlâkin mahsul nev'ilerine göre geçmişteki seyri 
tetkik edilecek olursa bunun daha ziyade " orta H mahsullerde top¬ 
landığı görülür. Bu durumun plân devresi zarfında ana karakterini 
muhafaza edeceği kabul edilebilir. Bu duruma göre memleketin is¬ 
tikbâldeki akaryakıt ihtiyacının mevcut tasfiyehanelerde yapıla¬ 
cak tasfiye ameliyesiyie karşılanabilmesi için istihlâk edebilecek 
miktarlardan daha ziyade Fueloil istihsal etmek mecburiyetinde 
kalınacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Rafinerilerin mahsul dengesi vc istihlâkin bün¬ 
yesine bağlı olarak ortaya çıkan meseleler sadece Fueloil'e inhi¬ 
sar etmemektedir. Gaz yağı i'sitihsalinde bu durum bilhassa kısa 
vadede tamamen aksi istikamette olmak üzere tezahür etmektedir. 
Kısa vadede iç talebin düşüklüğü ve ihraç imkânlarının sınırlı 
bulunması sebebiyle tasfiyehanelerin takriben yarı kapasite de 
çalışmaları beklenebilir. Bu takdirde istihsal edilecek gaz yağı 
metalcice t ihtiyacının altında olacak ve pek muhtemel olarak bu 
mahsulün ...acıul olarak ithali yoluna gidilecektir. Rafineri belge¬ 
si sahiplerinden bu mahsulün memleket ihtiyacına kifayet edecek 
miktarlarda istihsali talep edildiği takdirde ayni zamanda elde 
edilecek benzin memleket ihtiyacının üstünde olacaktır. 

Bu suretle Petrol Nizamnamesinin 4 üncü maddesi¬ 
ne göre istihsal fazlası olarak teşekkül eden benzin'in ihracı 
halinde, bunun bulabileceği piyasa fiyatı çok düşük olacağından 
ve Petrol Nizamnamesinin 224 üncü maddesinin 4 'öncü bendinin 2 
inci fıkrasının (d) paragrafı hükmü "ihracat fiyatı rekabet fiya¬ 
tının °/o 95 inden daha düşük olduğu takdirde, memleket dahilinde 
ki satışlarda bu fiyatın tatbikini" amir olduğundan,normal benzin 
ihtiyacı dışında Gazyağı elde etmek için ilâve benzin istihsal et¬ 
mek belge sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir durum ihdas edecek¬ 
tir. 

2.2. Devlet Sektörünün Pazarlama Problemleri ve 
Tesirleri : 

1961 içinde tevsiatı ikmal edilerek kapasitesi 
580.000 ton'a çıkarılmış bulunan Batman Tasfiyehanesinde 1962 îş 
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programına göro 500.000 ton haa potrol işlenmesi provü, edilmiştir. 
Satış imkânları mcak 500.000 ton ha..: potrol işlenaosini Bap o ze 
otacktedlr. halbuki T.P.A.O nm yari i ham potrol istihsalini ra-
finori kapasitesinin hudutları dahilinde bir miktar daha arttır,an¬ 
sı kabildir. 3u itibarla 1962 yılında Bataan Tasfiyehanesinde 
80,000 ton civarında bir atıl kapasite mevcut olacaktır. 

Batt.aın Tasfiyehanesinde ilk defa böyle bir duru¬ 
nun ortaya çiknası bu tasfiyehanenin mahsullerini satan Dovlete 
bağlı satış organının carî piyasa durumunun bir kaç yıldır süre¬ 
gelen goril e nesiyi o. ilgili bulunmaktadır. 

I.ÎO tol ok o t ini z do petrol mahsull erinin perakende 
satış ve tevzii 5 teşekkül tarafından yapılagolucktedir. Bunlar : 

1. Socony ( Hobil Oil ) 
2. Shell 

3. British petroleum ( B.P ) 

4. Türk petrel ve ladeni Yağlar A.Ş 
5. Petrol Ofis dir. 

Milli Korunan Kanununun yürürlüğe girmesinden 
önceki devrede serbest ithal rejimine göre petrol mahsullerinin 
yurtta satılmasına mukabil daha sonra adı geçen kanun hükümlerine 
göre bunların ithali şirketlerin satış kapasiteleri nazara alın¬ 
mak suretiyle tahsise tabi tutulmuştur. 

Batman Rafinerisi 1956 sonesinde faaliyete geçin¬ 
ceye kadar, ilk önce Maymun e boğazında bilâhare Bataan kurulmuş 
olan pilot rafineri tesislerden istihsal edilen çok az miktarda 
ki Liaauller- bir tarafa bırakılırsa memleketin akaryakıt ihtiyacı¬ 
nın tamamı ithal suretiyle karşılanmıştır. 

Batman Rafinerisinin işletmeye açılmasını mütea¬ 
kip bu tesisin faaliyeti neticesinde elde edilen mahsul miktarla¬ 
rı Ticaret Bakanlığınca tahsis edilen ithal kotalarından tenzil 
ve tevzi şirketlerine mecburi tahsis suretiyle plase edildikten 
sonra mütebaki memleket ihtiyacı gene ithalât yoluyla karşılanmak¬ 
tadır. 

Bu durum topla,., kapasiteleri 4.200.000 ton olan 
Mersin ve İzmit Rafinerilerinin normal istihsal faaliyetine geçe¬ 
cekleri tarihe kadar devam edecektir. Rafinerilerin faaliyete ge¬ 
çerek, memleket akaryakıt ihtiyaçlarının dahilde tasfiye edilmiş 
mamuller halinde karşılanacağı devrede işlenecek ham petrol mikta¬ 
rını tespit ve ithaline müsaade Petrol Kanunu hükümlerine göü 



Petrol Dairesi Reisliği*nin selâhiyet çerçevesi içerisinde bulun a- 
çaktır. 3u suretle mamul Haddelerin ithalinde carî olan rejin ta¬ 
mamen dOgişecok ve potrdl konusunda ihtisas merciinin noil ok o t ih¬ 
tiyacına göre tespit edeceği esaslar dairesinde rafineriler faali- 
yette- bulunacaklardır. 

3u devrenin arzedecegi on mühim hususiyet iç tah¬ 
sis yoluyla rafineri mahsullerini satma mükellefiyeti memleketi¬ 
mizde müessese tevzi şirketlerine tahmil odiloıiiyecek ve hersin 
Rafinerisi kurucuları arasında bulunan Mobil Oil, Shell, 3.P ve 
tasfiye kapasitesinin % 14 ü nisbetind. hak tanıkmış olan Türk 
Petrol ve madenî Yağlar A... pek tabiidir ki bu rafinerinin mah¬ 
sullerini satacaklardır. 

3u şartlar altında İzmit ve yerli ham petrol im¬ 
leyen batman rafinerileri mahsullerinin tevzi ve satışlarını'temin 
edecek yegâne müessese olarak Petrol Ofisi ‘kalmaktadır. 

3ilindi0i üzere bu teşekkül fevkalade hallerde 
halk ve killi Savunma ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle 1941 
senesinde 103 sayılı Koordinasyon Rey'eti miran ile kurulmuş ve 
ithale müteallik tahsislerin Ticant bakanlığınca yapıldığı devre¬ 
de kurulu.:, gayesinin tahakkuku maksadı ile faaliyetleri bilhassa 
1951 - 1952_ye kadar devam eden devre zarfında miisbet neticeler 
vermiştir. 1952 sen osindo Caltox firması ile yapmış olduğu mukave¬ 
lede ihtiyaçlarının tamamını eksiltmeye çıkarmadan bu firmadan te¬ 
min edeceği nükmü vazedilmiş ve binnotice bundan sonra pstrol son¬ 
ra Petrol OfiS akaryakıt piyasasında bir muvazene unsuru olmak ve 
fiatları memİokot ekonomisi lehine'dûn bir seviyede tutmak imkânı¬ 
nı kaybet..iş ve Caltox şirketi'nin bir tevzi organı haline gelmiş¬ 
tir . 

îlitekim petrol mahsullerinin Ticaret Bakanlığı 
tarafından tahdidi ,’larak ithaline müsaade eden kotanın 1959 
senesinde global kotalara çevrilmesi neticesinde Petrol Ofisin 
mendi satış kapasitesinde 10 bir düşoıe kaydedilerek memleket 
çapındaki satış nisbeti c,o 39- lan % 29 a düşmüş bulunmaktadır. 3u 
netice dahî Devlet iştiraki olan kurumların birbirinden alış verim¬ 
lerinde 2490 sayılı kanun hükümlor'in'in nazarı itibare alınmauasın'j. 
temin eden 795 sayılı koordinasyon kararının Petrol Ofisine Sağla¬ 
dığı avantajlarla ancak tahassüi edebilmiştir. 

Yukarıda açıklanan sebepler dışında bu duruma, 
Ofisin diğer tevzi şirketleri gibi hareket serbestisine sahip 
olmaması, idaresine muhtelif makamların ehil olmayan kimselere 
politik ve digor tesirlerle acenta ve bayilik verilmesine kadar 
inen müdahaleleri ve organizasyon yetersizliği sebep olmuştur. 
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Halihazırdaki durum şöyledir s T.P.A.O istihsal 
ve tasfiye- mapasitol erini, mahsullerin mile t ar ve evsafını satış 
imkânları ile on iyi bir şekilde koordine odor ek bütün bu faaliyet 
sahalarında ha„arıyla vazife .örmek imkânına sahip bulunmamakta, 
Petrol Ofisi i so şovkli ve --nerjik rekabet sahasındaki mevkiini 
gittikçe kaybetmekte olup, birleşik kapasiteleri Türkiye'nin hali¬ 
hazır sivil istihlâkini h'emorr hemen karşılayabilecek vaziyetteki 
İKİ Devlet rafinerisinin ( D a t man ve İ.P. .. A.ş ) tasfiye olunmuş 
mahsullerini satmaya memur edilmiştir. Di0or taraftan, sivil is¬ 

tihlâk toplamının iki misli kapasiteye sahip bir rafineri ile teç¬ 
hiz edilmiş olan ( Mersin ) ve piyasadaki satışların a/° 70 ini de¬ 
ruhte eden dört- rakip şirket, piyasadaki durumlarını,petrol Ofisi 
aleyhine yükseltmek için bütün hünerlerini gbstorocoklordir> Du 
neyfiyet açıkça , Devlet rafinerilerinin imletme zararları ile 
istihsal yapmaya mecbur olacakına işaret etmektedir. İlave olarak 
Devlet rafinerileri istihsallerini Petrol Ofisin benzin satışları¬ 
na yöre ayarlamak mecburiyetinde olduklarından orta distilâsyon- 
lu mahsuller ( gaz. yaöı ve motorin ) ve Puel oil'in orantılı is¬ 
tihsali çok düşük olacak ve Betrol Ofisi bu sebeple bu gibi mah¬ 
sulleri rakip rafinerilerdin satın al ma-s: zorunda kalabilecektir. 
Petrol Ofisinin halihazır piyasa durumu ve önüm zdoki üç yıl için¬ 
deki satışlarının tahmini durumuna istinaden, İ.P.d.A.Ş rafineri¬ 
sinin, rafineri azami kapasitede istihsale başlayıncaya kadar so¬ 
nede iki ilâ ikibuçuk milyon dolarlık imletme zararı olacağı tah¬ 
min edilmektediı. 

hu sebeple Petrol Ofisi piyasadaki durumunu kay¬ 
betmeye devam ettiği ve rakip şirketler mevki kazandığı müddetçe-, 
Devlet rafinerilerinin imletme zaruri irinin art 'ibileceği tabiidir- 

Di^er taraftan ve özellikle Batıan rafinerisi ba¬ 
kımından bu durum Petrol Kanununun 6ş37 sayılı kanunla değiştiri¬ 
len ve metni aşağıda yazılı bulunan 2 nei maddesi ile de bağdaş¬ 
tır ilamaz ; 

" hadde 2 t tu kanonun maksadı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynak- 
larının hususi teşebbüs eli ve yatırımlarıyla süratle, fasılasız 
ve verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesin! ve bu 
maksada uygun olduğu nisbett,; Türkiye dahilinde yabancı menşeli 
petrol ile yapılan, petrol ameliyatının ayni surette inkişafini 
saklamaktır. " 

2.3. Tavsiyeler s 

d) Benzin, gazyağı,.vo Dotorin istihlâkinin' 
artması milli gelir, hayat seviyesi, ve iktisadi konjonktürün 
canlılık kazanması gibi faktörlere ballıdır. Duna mukabil fuel 
oil için durum farklıdır. Buol oil memlekette yeni bir yakıt tipi¬ 
dir. Bir çok sahalarda kömüre vc oduna ikame edilebilir. 
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0zelliki3 Ulaştırma ve Sanayi sektörlerinin enerji ihtiyaçları 
büyüle ölçüde fuel oil le karşılanabilir. Dunun yanında büyük şe 
birlerin teshin ihtiyaçlarının fuel oil'o istinat ettirilmesi 
yolunda gerekli tedbirler alınmalıdır. Bugün Avrupa da bilhassa 
İngiltere, Almanya ve Lollanda da halka ucuz akaryakıt temini 
hususunda evlerde ve sanayide merkezî teshin sisteminde kullanıl 
mak üzere satılan akaryakıtın gümrük resmini Kümümet rafinerici- 
ye iade etmek gibi bir tedbir tatbik etmektedir. Rafinerici, ma¬ 
liyet fiyatına, çok cüz'i olan rafinaj masrafı ilavesiyle çok 
ucuz ve âdeta maliyet fiyatına halka ve sanayicilere fuel oil 
satmaktadır. Esasen İkinci Demir Çelik tesislerinin faaliyete 
geçmesinden itibaren Ta gk o ürürümüz metalürji Sanayiine tahsis 
edileceğinden dicer sanayiin, .ve teshir ihtiyaçlarının fuel oil' 
kaydırılması gerekecektir. 

Dunun yanında memleket dahilindeki istihlâk im¬ 
kânlarının tamamından istifade o .ebilmek için askerî ihtiyaçlar¬ 
da Türkiye'deki rafinerilerdin karşılanmalıdır. Du imkân yerli 
ham petrolün kıymetlendirilmesi ve devlet- bağlı satış teşkilâ¬ 
tının kifayetsizliğinden dolacak işletme zararlarının önlenmesi 
bakımından kısa vadedeki çözüm yollarından biri olabilir. 

b) Petrol;, arama, istihsal, rafinaj tevzi 
ve satış olmak üzere zincirleme faaliyetleri e müstehlikin eline 
geçen bir maldır. Du safhalar birbirinden ayrı mütalsa edilemez. 
İstihsalin idamesi ve miktar, evsaf ve fiyat bakımımdan piyasa¬ 
nın şartlarına uyacak şekilde yürütülmesi için istihsal organıy¬ 
la satış organı a arsında tam bir koordinasyonun bulunması gerek¬ 
lidir. Dünyada di ,er petrol şirketlerinin muvaffakiyet amilini 
esas itibariyle bu entegre sistem temin etmektedir. 

Du itibarla Devlet malı petrolle ilgili 
bilcümle arama, istihsal , rafinaj , tevzi ve satış işlerinin 
bir tek karar organının otoritesi altında yürütülebilmesi için 
Petrol Ofisi tesislerinin yeni kurulacak ve Ticaret Kanunu hü¬ 
kümlerine göre faaliyette bulunacak bir tevzi şirketindeki ortak¬ 
lık hissesine tekabül etmek üzere T.P.A.O na devri gereklidir. 

Diğer taraftan Petrol Kanunu hükümleri 
muvacehesinde yerli ham petrol istihsal ve tasfiye faaliyetle¬ 
rinin inkişafının inkıtaa uğratılmaması için İzmit ve Mersin 
Rafinerilerinde ithal ham petrolü, Datman Rafin-risinde yerli 
ham petrol işlendiği müddetçe Batman rafinerisi mamullerinin 
sarfın • öncelik verilmeli, şirketler arasındaki yıkıcı rekabet 
önlenmelidir. 
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11. v Devlete l'aLlı İstihsal Organının özel Meselesi: 

1. İdarî ve Hukukî Bünye : 

6326 sayılı Petrol kanununun yürürlüğe girdigi 
14 Mart 1954 tarihine kadar memleketteki petrol ameliyatı Devlet 
eliyle yürütülmekteydi. " Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynakları¬ 
nın süratle,fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirilip kıy¬ 
metlendirilme sini saklamak-" ama©iyie petrol ameliyatının husu¬ 
si teşebbüs eli vc yatırımlariyıe icrası zikredilen kanunun 2 nci 
maddesinde derpiş olunmuş ve bu husus aynı kanunun 121 nci mad¬ 
desiyle şu şekilde teyit edilmiştir: 

" halen Maden Tetkik ve Arama Lnstitüsü tarafın¬ 

dan yapılmakta olan petrol ameliyatı bu kanunun yürürlüce girdi¬ 
ği tarihten itibaren 150 gün içinde hükümet tarafından kurulacak 
bir hükmî şahsa dovrolunur. -3u suretle kurulucak lıükraî şahıs bu 
kanun muvacehesinde diğer hükmî şahıslarla aynı haklara sahip 
ve mükellefiyetlere maliktir. " 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının kuru¬ 
luş kanunu olan 6327 sayılı kanun 6326 sayılı Petrol Kanununun 
işaret etmiş bulunduğu bu esaslara ve petrol sanayiinde faaliyet¬ 
te bulunan şirketlerin statülerine paralel olarak hazırlanmıştır. 
Bundan gaye, petrol ameliyatına iştirak edecek Devlet Organına 
aynı faaliyet kolundaki benzerlerinin sahip olduğu seyyâliyot 
ve imkânları bahşetmekti. Ancak Şirket bütün faaliyetlerinde 
6326 sayılı kanunun koyduğu kontrollara tabi olmuş, Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre murakıpları bulunmuş, kendi kuruluş ka¬ 
nunu olan 6327 sayılı kanunda Maliye Bakanlığının idare ve mura¬ 
kabe üstünlüğünü sağlamıştır. 

Ortaklı,_m kuruluşundan bu yana aldığı neti¬ 
celerin genel leğorlendirilmesi yapılır ve bu, noticelir Devlet 
sermayesi kullanan ve 3460 sayılı kanuna tabi diğer işletmeler¬ 
le mukayese edilirse, kendisine bu imkânların tanınmış olmasının 
çok isabetli olduğu görül ir. Bsason 3460 sayılı kanunda İktisa¬ 
di Devlet Teşebbüslerininibasiretli bir tacir gibi hareket etme¬ 
leri derpiş olunmuş ve hatta 39 ncu maddesinde müessese¬ 
ler Hükümetin teklifi ve Umumi Hey’etin karariyle hissedarların 
Türk ol Ması ve -hisse- senetlerinin nama muharrer bulunması şartiy- 
le Limitet veya Anonim şirket haline konulabilir. " denmiştir. 

Bu itibarla, hisse senetlerinden bir kısmı 
hususi şahısların elinde bulunan ortaklık 3460 sayılı kanunun 
tatbikatına nazaran ileri bir merhaleye erişmiş bulunmaktadır 
ve 3460 sayılı kanuna tabi kılınması bu ileri merhaleden rücu 
etmek olaeaöı gibi, bu kanunun 39 uncu maddesinde gösterdiği is¬ 
tikamete de aykırı olacak, murakabe'mükerrerliği, fazla masraf 
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v3 zaman kaybını do0urucaktır. Nitekim sermayesinin yarıdan faz¬ 
lasına Savletin sahip olduğu İtalyan D.N.İ petrol şirketi aynı 
esaslara göre çalışmaktadır. 

Si^er taraftan yine yukarıdaki sebeplerle 
Ortaklık 23 sayılı kanuna tabi tutulmamalıdır. İdare Meclisi sis¬ 
temi esas itibariyle uygundur, ancak kuruluş kanunundaki 7 kişi¬ 
lik üye sayısı 5 e indirilmelidir. 

2. Personel ve Ücret Politikası ; 

Devljte bağlı istihsal organı esasen kali¬ 
fiye personel talebinin yüksek bulunduğu petrol sanayiinde, ku¬ 
ruluş kanununun sakladığı imkânlar sayesinde yetişmiş personeli 
elinde tutabilmektedir. Memleketimizde faaliyette bulunan yaban¬ 
cı petrol şirketleri kendi mütehassıs işçi, usta ve mühendisle¬ 
rini getirmektense, aynı ihtisası yapmış Türk personelini istih¬ 
dam etmekte, en iyilerini seçip aldıkları mütehassıslarımıza 
mahallî ücretlerimizin çok fevkinde ücret vermekle beraber ken¬ 
di ücret seviyelerine nazaran mühim tasarruf sulamaktadırlar. 

İhtisasın herkes tarafından ayni süratle 
iktisab edilmemesi dolayısıyla mütehassıs personel için ihtisas¬ 
larının derecesi, ifa edilen vazifenin ehemmiyeti vo bu vazife¬ 
lerin muadillerinin memleketimizde faaliyette bulunan yabancı 
petrol şirketleri nazarındaki itibar dereceleri Ön plânda' tutul¬ 
ması gereken birer unsur teşkil ettiğinden Ortaklımın kadro, üc¬ 
ret sistemi.ve Devlet Personel Dairesi kurulması hakkındaki 160 
sayılı kanuna tabi tutulmaması icab eder. 

3. Malî Dünye s 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklısının iş¬ 
letme, ve yatırım faaliyetlerinin aksamaması bakımından:Petrol 
Ofise ve diğer iktisadi Devlet Teşebbüslerine yaptığı satışla¬ 
rı sebebiyle tahakkuk eden alacaklarının normal ödeme vadelerin¬ 
de tasfiye edilmesi icabcder. 

III. Devlet Kontrolü ; 

6326 sayılı kanunla kurulmuş bulunan petrol Daire¬ 
si Peisligi bu kanunun tatbikatiyle görevlendirilmiştir. Yapı¬ 
lan müracaatlarla ilöili işlemler,’ şirketler tarafından yürütü¬ 
len petrol ameliyatının- petrol sanayiinde müesses usullere uy¬ 
gun olarak yürütülüp yürütülmedigini, mükellefiyetlerin zamanın¬ 
da yerine getirilip getirilmediğini vo faaliyetlerin memleket 
yararına olup olmadıkını kontrol ve lüzumu 'halinde şirketler nez- 
dinde gerekli ikazlarda bulunmak dairenin başlıca görevlerindendir 

Ancak halihazırda kanunla bu daireye verilmiş bulu¬ 
nan kadroların çoğu boştur. Teşkilâtta 1 Teknik Müşavir dışında 
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“başkaca Petrol Mühendisi yoktur. Rafineri Mühendisi, Jeofizik 
Mühendisi, Petrol Jeologu yoktur. Daire Reisinin ihtisası pet¬ 
rol sahasında değildir. Teknik Reis Muavinliği kadrosü “boştur. 
İdarî personel noksandır. Bu itibarla daire kanunla kendisine 
verilen vazifeleri ifa edecek durumda görülmemektedir. 

Yabancı memleketlerdeki bu tip teşkilâtların 
kadroları daha geniş olup, bütün ihtisas kadroları meslekten 
yetişmiş elemanlara verilmiştir. 

Petrol Dairesi Reisliği Teşkilâtı lâyıkı veçhi¬ 
le takviye edilmeli, Dairenin çalışmaları Ankara dışında fiilî 
çalışma sahalarınada teşmil edilmelidir. 

IV. Sektörün Kalifiye İnsan gücü İhtiyaçları : 

Petrol sanayiimizde kalifiye ve sektördeki faaliyet 
kollarının gerektirdiği mütehassıs eleman bulmakta güçlük çekil¬ 
mektedir. Bunun başlıca sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1. Petrol sanayii memlekette çok yenidir. 

2. Petrol araması, istihsali vo rafinasyonu konu¬ 
sunda ihtisas yapmış Yüksek Mühendisler ve Mühendislerle jeolog¬ 
lar ve Jeofizikçilerin adetleri mahdutdur. 

3. Diğer kademelerdeki teknik elemanlarda meslek 
gurupları henüz yeni yeni teşekkül etmektedir. Bunlar ancak ve 
mahdut bir sayıda olmak üzere işyerinde ve güçlükle yetiştirile- 
bilmektedirlor. Bu konuda Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ve 
T.P.A.O adeta bir okul vazifesi görmüş ve görmektedir. Bu itibar¬ 
la mesala petrol aramacılığını kendine meslek olarak seçmek zo¬ 
runda kalan bir san'at enstitüsü mezunu.için saha çalışmalarına 
intibak çok güç gelmektedir. Bu gibi elemanlar yetiştirilme tarz¬ 
ları ve tahsil müessoselorinde bu istikamette yapılan telkinle¬ 
rin noksanlığı yüzünden büyük şehirlerdeki işleri tercih etmek¬ 
tedirler . 

4. . ;tr 1 s .n '.yii . t eknik almayın kisi-.il ir m da da \ 
b'u konuda özellik göstermektedir. Meselâ muhasebe sistemleri, 
satın alma malzemesi çeşitleri, personel yetiştirme imkânları 
diğer müessese ve ioletmelerdekinden farklıdır. Memleketimizde 
okumuş olupta h'alejj. bu iğlerde çalışan elemanlar işin özellik¬ 
lerine ancak bilfiil çalıştıkça adepts olmaktadırlar, bu da 
lui.Ç) . z ı. ,:ı il d elir. 

5. xetrol sanayii memleketimizde yeni olmakla be¬ 
raber süratle gelişmektedir. Hor bakımdan geniş imkânlara salıip 
büyüle yabancı petrol şirketleri , bu sanayiin hemen her sahasın 
da, memleketimizde faaliyette bulunmaktadırlar._Bunların eleman- 
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larının ancak bir kısmı ecnebidir. Dikerleri Türk personelidir. 
Bu durum, ecnebi eleman ücretlerinin dahildekilere nazaran çok 
yüksek olması sebebiyle, sayı bakımından esasen yetersiz olan 
elemanlar konusunda taraflar arasında rekabetlere ' sebep olmaktadır. 

Bu münasebetle yukarıda " personel ve ücret politi¬ 
kası " başlığı altında açıklanan hususlara tekrar işaret etmek 
faydalı olacaktır. 

Eğitim konusuna gelince, İstanbul Teknik-Üniversite¬ 
sinde bir petrol kürsüsü açılmıştır. İki yıldır faaliyette bu¬ 
lunan bu kürsü ilk mezunlarını iki sene sonra verecektir, fakat 
eğitim için gerekli öğretmen kadrosu takviye edilmelidir.Hali¬ 
hazırda Türkiye de mevcut petrol mühendisi sayısı 20 nin altın¬ 
dadır. Bu duruma göre her şirkete bir petrol mühendisi bile isa¬ 
bet etmemektedir. Yetişenlerden bir kısmıda yabancı memleketlere 
gitmektedir. Eğitim ve yetişmiş personeli memlekette tutabilme 
konularına önem verilmelidir. 

6326 sayılı Petrol Kanununun 119 ve 120 nci maddele¬ 
ri konu ile ilgisi dolayısiyle aşağıda gösterilmiştir : 

Madde 119 s " Bir petrol hakkı sahibinin, petrol ameliyatının 
ifası için kendisine lüzumlu olabilecek yabancı idarîve mesle¬ 
kî personelle mütehassıs işçileri Türkiye'de istihdamına Veki¬ 
lin tasvibiyle Petrol Dairesince müsaade c-dilebilir." 

Madde 120- ( 6558 sayılı kanunla değiştirilmiş şekli): 

" İşletmeciler vc bölge sahipleri 119 uncu madde mu¬ 
cibince istihdam ettikleri ecnebi şahıslar adedinin $15 inden 
aşağı adette olmamak üzere Türk vatandaşlarının petrol ameliya¬ 
tının her safhasında ihtisas kazanmaları için yabancı memleket¬ 
lerde veya Petrol Dairesince uygun görüldüğü nisbette Türkiye' 
deki İlmî veya meslekî müessese veya işlitrıelerde eğitim ve staj 
görmelerini masraflarını deruhte ederek sağlarlar. " 
120 nci madde uyarınca hak sahipleri tarafından 1959 yılı sonu¬ 
na kadar 19,1960 yılı içinde do 4- Türk personeli eğitim ve staj 
görmek üzere yabancı memleketlere gönderilmiştir. 

V. NATO Pipe - line'ı : 

Askerî üslere petrol mahsulleri temin etmek maksadiylc 
NATO müşterek savunma sistemi çerçevesinde 1955 yılında bir 
Pipe-line'm döşenmesine başlanmış vc bir kısmı 1961 de faali¬ 
yete geçmiştir. Halihazırda Petrol Ofisi namına bir müteahhit 
firma tarafından işletilmekte olan beru şebekesi kapasitesinin 
ancak $ 30 u askerî maksatlar için kullanılmaktadır. 
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Şebekeden sivil vc ticarî maksatlarla akaryakıt sovki 
yolunda bir süredir yapılan çalışmaların, hem Pipe-line kapasi¬ 
tesinden tam olarak istifade etneüf,hemde işletme masraflarını 
hafifletmek için süratle tamamlanması uygun olur. 

Bunun yanında askerî ve sivil maksatların aynı zaman¬ 
da temin edebildiği ölçüde mevcut sistem diğer istihlâk merkez¬ 
lerine de uzatılmalıdır. 



PROJE ÖNCESİ ÇALIŞMALARI 
I. GENEL P - I 

1. a) 
/ 

1. Petrol Kimyası 

2. L.P.G. ( Mayi petrol gazi ) 

3. Kâhta Ham Petrolü 

4. Tabii Asfaltlar 

5v Bitümlü Şistler 

b) Priöritehin gerekçesi : 
Petrol kimyasl dalındaki yatırımların önemi 

açıktır * 

L.P.G. , evler ve diğer sosyal binalardaki mut¬ 
fak ve ısıtma ihtiyaçları bakımından gazyağı, havagazı, kömür, 
odun ve tezek olarak halen kullanılmakta olan maddelerin ye¬ 
rine ikame od'.lebilir. Eşdeğer kalori vasıfları bakımından 
yapılan ilk hesaplara göre meselâ 12.000'Ton civarındaki bir 
yıllık istihsal, carî havagazı istihsalinin yarısına tekabül 
edecektir. Mevcut rafinerilerimizden sadece İzmit Rafinerisin¬ 

de L.P.G. istihsal tesisi mevcut olup, ilgililer tarafından 
ifade edildiğine göre , başka türlü kıymetlendirilmediği tak¬ 
dirde bacadan uçup giden rafineri gazlarından L.P.G. istihsal 
etmek için ilâve edilecek tesis için gerekli yatırım miktarı 
çok cüz'i bir seviyededir. Ancak; Mersin Tasfiyehanesinin ha¬ 
lihazır tasfiye usulünün L.P.G. istihsaline müsait hale geti¬ 
rilmesi için ayrıca munzam bir yatırım yapmak icabedecektir. 
Bunun yanında mevzu kısa vadeli olarak düşünülürse, mevcut 
rafinerilerin kapasiteleri ve akaryakıt gpnel istihlâk tale¬ 
bi arasındaki ahenksizlik sebebiyle tahminen 1965-1966 yılı¬ 
na kadar rafineriler tam kapasitelerinin altında çalışacakla¬ 
rından işlenecek ham petrolden elde edilecek mahsullerden 
gazyağı memleket ihtiyacının altında olacak ve şimdiye kadar 
olduğu gibi, kısmen ithali cihetine gidilecektir. Bu bakım¬ 
dan L.P.G., ithalâtı ikame edici bir yakıt hüviyetinde görün¬ 
mektedir . 

Kahta Ham Petrolü, "American Overseas Petroleum 
Ltd.,f şirketinin, Adıyaman Vilâyetinin Kâhta kazasında açtı¬ 
ğı üç kuyudan istihsal edilen petrolü ifade etmektedir, is¬ 
tihsal için teçhiz edilen bu kuyuların beherinden yılda 63.500 
ten ham petrol çekileceği plânlanmış, 1959 ve 1960 yılların¬ 
da sırasiyle 16.738 ton ve 12.687 ton çekilerek Devlet Kara¬ 
yollarına satılmıştır. Ancak talepsizlik sebebiyle bu kuyu¬ 
lardaki istihsal durdurulmuştur. Özelliği itibarile çok ağır 
-asfaltla yakın- bir petrol olan Kahta ham petrolünden Kara¬ 
yolu inşaatında veya yakıt olarak istifude edilebilir. 
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Elde mevcut bilgilere göre Batman Rafinerisi dı¬ 
şındaki rafinerilerin istihsal programına asfalt istihsali 
dahil bulunmamaktadır. Bu bakımdan memlekette mevcut Tabii 
Asfalt Yatakları dikkate alınabilir* 

Galeri sürülmek suretiyle işletilmesi mümkün bu¬ 
lunan Bitümlü şistler Tabii Asfaltlara nazaran daha fazla ya¬ 
tırımı gerektirmesi itibariyle en sona alınmıştır. 

2. Komisyon üyelerinin gerek konuya tahsis ede¬ 
bildikleri zamanın mahdut bulunması, gerek elde mevcut bilgi¬ 
lerin kifayetsizliği sebebiyle yukarıda gösterilen proje ön¬ 
cesi konularının ” proje öncesi çalışmalar hakkında soru kal¬ 
gıdı,, nda sorulan soruların tam karşılığının ifade edeceği mü¬ 
kemmellikte işlenmesi mümkün olmamıştır. 

Bunlardan sadece Tabii Asfalt ve Bitümlü Şişti¬ 
ler hakkında MıT.A. Enstitüsü arşivinden çıkarılan bazı lü¬ 
zumlu bilgiler ve (P-2) ve (P-3) katagorisine giren sorular¬ 
dan kabil olduğu ölçüde cevaplandırilanlar aşağıda verilmiş¬ 
tir : 

A. Tabii Asfalt : 

Mevkii Rezerv (Ton) 
Görünür Muhtemel Mümkün 

1) Cizre-Karbol 1.500.000 1.300.000 

2) Antakya—Şenköy - 62.500 12.500 

3) Finike-Alacadağ 500.000 2.000.000 

4) Finike-Çamdağ 10.000 200.000 - 

5) Bursa:Inegöl-Kocaköy 3- 6.000 

B. Bitümlü Şistler: 

l) Bolu bitümlü şistleri: 
* 

a) Mengen suyu vadisinde . 15 Km. uzunlukta ve 
takriben 100 m. kalınlıktadır. Şist’in ihti¬ 
va ettiği yağ % 16.75 - 7,5 dur. Galeri ile 
işletilecektir. Asgari rezrv 6 milyon tondur. 
(1933 tahmini) 1 Kg. kilin taktiri şöyle ol¬ 
maktadır . 

Su.    26.50 Gr. 

Yağ. .   .......... 167.50 

Sabit Karbon.... ........ 114.00 " 

Sülfür...   5.10 " 

Bakiye    686 .90 " 

Muhtemel rezerv 7,5-12,5 Milyon ton dur. 
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« 

NOT: 

b) Bolunun 61 Km. XuSeydogusundadir. 
Rezerv : 300.000.000 tan dur. 

2) Ulukışla civarında Çakmakdağ bitümlü şistleri: 
Rezerv : 30.000.000 ton. 

3) Manisa - Demirci bitümlü şistleri: 
Rezerv 64.000.000 ton, tenor % 6.32 dir. 
Muhtemel rezerv 140.800.000 ton dur. 

4) Amasya - Batı Suluova ve Çeltek bitümlü şistleri: 
Rezerv : 4.800.000 ton dur. 

5) Van - Kürzot Petrol Madeni: 

üzlük ağırlığı 19.6° API yani 0.9681 dir. 
Ruslar tarafından galeri sürülmek suretiyle iş¬ 
letilmiştir. Kalınlığı 130-140 M., dir. 

1) Yukarıda gösterilenler dışında Gölpazarı-Göynük 
ve Antalya- Doyran mevkilerinde de bitümlü şist 
vardır . 

2) Tabii asfalt ve bitümlü şistler hakkında verilen 
rezerv rakamları eski senelerde yapılan tahminle¬ 
re ait rakamlardır. 
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2. 6 

2. 7 

2. 8 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

2.17 

2.18 

2.19 

2.21 

II - OZEL 

P-2 

Bir buçuk sene 

Bir sene 

Devlet sektörünün imkânları daha müsait 
görülmektedir. 

Yabancı memleketlerde tatbikatı vardır. 
Amerikadaki Colorado bitümlü şistleri. 

Lojman, Enerji santralı, idare binaları, 
manipülasyon, taktir tesisleri. 

İktisadî .-işletme 
P-3 

Tabii Asfalt: Karayolu inşaatında, boru izo¬ 
lasyonunda, diğer asfalt mamullerinde kulla¬ 
nılır . 

Bitümlü Şistler : Taktir edilmek suretiyle 
Ham petrol ve müştakları elde edilir. 

Yukarıdaki (2.14) sarf yerlerindeki geliş¬ 
meye bağlıdır. 

Evet 

Dinamit, Maden direği, dekapaj işleri için 
demir mamulleri tabii asfaltta eritici sı- 
çaklık için, Bitümlü Şistte distilasyon için 
kömür veya akaryakıt. 

Kapasiteye , elde edilecek mahsullere bağlıdır. 

(2.14'e bakınız ) 

Tabii asfalt: 1961 CİF: 32.41 #/Ton 
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