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Genel Müdür’ün Mesajı

Değerli Müşterilerimiz ve Paydaşlarımız,
Petrol, döviz ve faizler açısından baktığımızda yılın ilk ayı
oldukça hareketli geçti, 2014'ün 2. yarısına hakim olan trendler
varlığını korudu. Petrol en önemli gündem maddesi olmaya
devam ediyor. Ocak ayında dip seviyeyi gördükten sonra yukarı
doğru hareket kazanması beklenti oluştursa da uzmanlara göre
çıkış hızlı olmayacak. Ülkemiz ve sektörümüz için ideal petrol
fiyatının 70 – 80 dolar civarında olduğunu belirtmekle birlikte
bu rakama ulaşmak için bir yıldan daha fazla zamana ihtiyaç
duyulacağını söyleyebiliriz.
Petrol fiyatlarının düşük seyretmesi ülkemiz cari açığının
azalması açısından olumlu sonuçlar sağlıyor. Ayda ortalama 2,5
milyar dolar daha az ithalat yapılıyor. Tüketiciye birebir
yansımasa da ülke ekonomisine pozitif katkı yapıyor. Ancak
önemli ihracat pazarlarımızın petrol üreticisi olması ise orta ve
uzun vadede etkisini gösterecek bir durum. Petrol üreten ülkeler
örgütü OPEC'in gelirleri düştü. Suudi Arabistan dışında diğer
OPEC ülkeleri zor durumda. Fakat OPEC'in fiyatlar üzerinde
eskisi kadar etkili değil.
Dünya para piyasalarının gözü üzerinde olan Amerikan Merkez
Bankası FED daha önceki toplantılarda yapılan açıklamaların
arkasında durduğunu beyan ederken geçen haftaki verilerde
ABD'de büyüme, tahminlerin altında kalırken maaş ve ücretler
de tahminlerin aksine düşüşe işaret etti. Buna rağmen ABD
ekonomisi gelişmiş ekonomiler arasında parlayan konumunu
sürdürüyor. Çin 2014 yılında % 7,4 büyüme ile son 24 yılın en
düşük büyümesini gerçekleştirdi. Dünyanın ikinci büyük
ekonomisinde gözlenen bu yavaşlamanın iki yıl daha devam
etmesi bekleniyor. Dünya Bankası Çin büyümesini bu yıl %7.1;
2016'da %7.0; 2017'de %6.8 olarak tahmin etti.

Türkiye'de Ocak ayı enflasyonu TÜFE bazında yüzde 1,10 artış
gösterirken yıllık bazda yüzde 8,17'den yüzde 7,24'e geriledi.
Bir başka deyişle yıllık enflasyonda düşüş 1 puanın altında kaldı.
Merkez Bankası iki hafta önce 0.50 baz puan indirime gittiği
politika faizini halen yüzde 7,75'te tutuyor.
Döviz cephesinde Amerikan Doları hem TL. hem de Euro'ya
karşı tarihi zirveleri yakaladı. USD/TRY 2,46'lara kadar
çıktıktan sonra bir miktar toparlanarak 2,41'li seviyelere kadar
indi. Önceki hafta 1,11'li seviyelere kadar gerileyen USD/EUR
paritesi de bir miktar düzeltme yaparak 1,14 seviyesini
gördükten sonra 1,1250 - 1,1350 bandına oturdu.
Sektörümüzü yakından ilgilendiren benzer birçok gelişme ebültenimizde yer alıyor.
Selam ve Saygılarımla,
Sadettin Korkut
Genel Müdür

Petkim Vizyon dergimizin son sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

http://issuu.com/petkimvizyon/docs/petk__m_en_son
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Yıllık Değişim %

Kişi Başı Aylık GSYH - TL
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TÜFE'de (2003=100) 2014 yılı Aralık ayında bir önceki
aya göre %0,44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%8,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,17 ve on iki aylık
ortalamalara göre %8,85 artış gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat
endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya
göre %0,76 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,36
artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,36 artış ve on iki
aylık ortalamalara göre %10,25 artış gösterdi.
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Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hâsıla tahmininde,
2014 yılı üçüncü çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre cari fiyatlarla %10,6'lık artışla 461.654 Milyon
TL oldu. 2014 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi
yurtiçi hasıla %11,9'luk artışla 1 trilyon 296 milyar
774 milyon TL oldu
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İhracat 2014 yılı Aralık ayında, 2013 yılının aynı
ayına göre %1,2 artarak 13 milyar 328 milyon dolar,
ithalat %5,6 azalarak 21 milyar 834 milyon dolar
olarak gerçekleşti ve dış ticaret açığı %14,6 azalarak 9
milyar 963 milyon dolardan 8 milyar 506 milyon
dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013
Aralık ayında %56,9 iken, 2014 Aralık ayında
%61,0'a yükseldi.
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2014
yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,4
azalarak %74,6 seviyesinde gerçekleşti. Kauçuk Plastik
kapasite kullanım oranı geçen seneye göre %1,5
oranında azalarak %72,8 seviyesinde gerçekleşti ve
kimyasal ürünlerin üretimi kapasite kullanım oranı geçen
yıla göre %4,4 azalış göstererek %74,2 olarak
gerçekleşti.

Kauçuk & Plastik Üretim Endeksi
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Sanayi Üretim Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre
İmalat Sanayi Endeksinde %7,5, Kauçuk ve Plastik
Üretim Endeksinde %9,0, Kimyasal Ürünlerin Üretim
Endeksi %8,8 oranında artış gösterdi. (Kasım ayında
İmalat Sanayi Endeksi 127,4, Kauçuk ve Plastik Üretim
Endeksi 121,0 ve Kimyasal Ürünlerin Üretim Endeksi
114,8 olarak gerçekleşti.)
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Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında bir önceki aya
göre %1,5 oranında azaldı. Kasım ayında 68,7 olan
endeks, Aralık ayında 67,7 değerine geriledi. Reel
Kesim Güven Endeksi (RKGE), Aralık ayında bir
önceki aya göre %1,5 oranında azalarak 101,2 olarak
gerçekleşti.
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Petrol fiyatlarında artış beklentisi ağırlık kazanıyor
Brent ve WTI petrol fiyatlarında, Haziran 2014 ayında başlayan
düşüş eğilimi devam ediyor. Ne zaman dip noktaya varacağı
sadece ilgili endüstrilerde değil, küresel ekonomik beklentilerde
de en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Petrol fiyatları yılın 4. haftasında ulaştığı en düşük seviye olan
(Brent) $45,5/Brl, yani Mart 2009 fiyatlarıyla aynı seviyede.
Fiyatlarda dip noktanın ne olabileceği konusunda çok çeşitli
yorumlar yer alırken, bu günlerde ortaya çıkan ve giderek yaygın
şekilde kabul görmeye başlayan yeni görüş ise bu seviyenin dip
nokta olabileceği ve fiyatların tekrar yükselebileceği yönünde.
Bu görüşü destekleyen piyasa etkenlerine bağlı olarak, çeşitli
faktörler öne sürülüyorve bunlardan en önemlisi arz yönlü
gelişmelere dikkat çekiliyor. Özellikle başta Çin olmak üzere,
büyük petrol tüketicisi ülkelerin talebindeki gevşemenin, en
azından kısa süre için bile olsa devam edeceği görüşü kabul
edilmekle birlikte, BP, Conocco, Total gibi küresel dev firmaların

Avrupa petrokimya üretimi daralıyor
Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (Cefic)'nin, Kasım 2014 ayı
raporuna göre, son yıllarda Euro Bölgesi'nde hüküm süren
ekonomik olumsuzluklardan en çok etkilenen sektörlerden biri
de kimya sektörü. Kimya sektörünün en çok etkilenen alt
sektöründe ise , geçen yılın aynı dönemine (Ocak-Kasım 2013)
göre petrokimyasallar arzında % 3,4'lük bir düşüş gerçekleşti.
Söz konusu rapora göre, zaten hammadde tedariki açısından
yetersiz olan bu bölgede yaşanan talep daralması karşısında
bölge üreticileri, genellikle kapasitelerini kısıp hazır stoklarını
asgari seviyelerde tutarak, küresel rekabet ve sürdürülebilirlik
açısından ciddi bir strateji değişikliğine gittiler.

Konseyin raporunda yer alan üsteki grafikte de görüleceği üzere,
2012 yılından itibaren Euro Bölgesinde hüküm süren mali ve
finansal sorunlardan kaynaklanan büyüme problemleri son 3
yılda farklı performanslar gösteriyor. Bununla beraber, diğer
önemli ekonomilere oranla düşük seyrettiği ve bu durumun en
önemli etkisinin bölgenin zaten en önemli sorunlarının başında
yer alan işsizlik oranına yaptığı katkı olduğu dikkat çekiyor.

üst düzey yetkilileri, son fiyat düşüşleri sonucu karşı karşıya
kaldıkları olumsuz marj koşulları karşısında, petrol ve hatta kaya
gazı çıkarımı ile ilgili kapasite artış ve hatta yeni yatırım
programlarında önemli kısıtlamalar yapmak zorunda kaldıklarını
özellikle vurguluyor.
Sözü edilen yöneticilerin bu öngörüleri paralelinde ilave ettikleri
bir diğer konu ise, OPEC'in fiyatlarda en sert düşüşl gösterdiği
Kasım 2014'te bile üretim kesintisine gitmezken, yatırımlardaki
kesintiler sonucu arzın başkaları tarafından zaten kesintiye
uğrayacağı ve bu durumun büyük ölçüde piyasalarda
fiyatlandırıldığı yönünde...
Uzun vadeli etkiyi ifade eden yatırım etkisi yanı sıra kısa vade
için, yaklaşan bahar mevsimine paralel olarak özellikle ciddi
talep artışı beklenen benzin ve dizel stoklarının, olumsuz talep ve
marj koşullarına paralel olarak, şu an ciddi seviyelerde düşük
tutuluyor., Bu nedenle olası bir mevsimsel talep artışına karşın
fiyatlarda daha sert bir artışın oluşması kaçınılmaz olacak.

Petrokimya ürün fiyatlarındaki düşüş
Körfez Bölgesi üreticileri
karlılığına darbe vurdu
Körfez Bölgesi petrokimya üreticileri, 2014 yılının özellikle son
çeyreği mali sonuçlarında ciddi düşüşler, ve hatta bazılarında
için zarar açıkladılar. Bu durum, küresel enerji fiyatlarının 2014
yılının Haziran ayından bu yana dramatik düşüşler kaydederek
ürün fiyatlarını aşağı çekmesine bağlandı. Şirket karındaki
düşüşün ürün fiyatlarındaki gerilemeye bağlanmasıyla birlikte,
bu yönde bir açıklama gerçekçi bulunmadı. Zira, Haziran-Aralık
2014 döneminde yaşanan fiyat düşüşleri incelendiğinde,
hammadde fiyatlarındaki düşüşün petrokimyasal ürün
fiyatlarındaki düşüşten daha yüksek olduğu, bu nedenle aslında
bunu destekleyecek bir marjlar daralmasının yaşanmadığı
anlaşılıyor.
Gerçek neden araştırıldığında ise bölge üreticilerinin önceki
dönemlerde elde ettikleri yüksek kar ve nakit akışı
doğrultusunda yapmakta oldukları yüksek yatırım giderlerini, bu
dönemde daralan nakit akımlarından karşılanamaması nedeniyle
ihtiyaç duydukları ilave fonların bilançolarına zarar olarak
yansımasından kaynaklandığı öne sürülüyor. Bir diğer neden
olarak ise, aslında bu firmaların entegre oldukları enerji
ünitelerinin segmentlerinden kaynaklanan kayıplar olduğu ancak
konsolide mali tablolarda birlikte yansıtıldığı da vurgulanıyor.
Konuya daha dikkatli bakıldığında ise; aslında bölge
üreticilerinin bu dönemdeki fiyat indirimlerinin Avrupalı
üreticilere oranla daha düşük kaldığı, bu nedenle net ciro kaybı
açısından bakıldığında, en yüksek fiyat düşüşlerinin başta Kuzey
Amerika ve ardından Avrupa Bölgesi'nde gerçekleştiği
görülüyor.
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Sentetik İnşaat Kağıt Filmlerinde
Yenilenebilir Bileşimlerin Kullanılması
Teknor Apex ve Arkema King firmaları arasında gerçekleşen
stratejik birlik birçok geçirgen film ürün çeşitlerini artırdı. Bu
çeşitlilik artışı, Terraloy biyoplastiklerinde kullanılan bileşenlerin
termoplastik elastomer (TPE) ile bir araya getirilmesi ile
gerçekleştirilecek.. Bu sayede inşaat kağıt film üreticileri ürün
sunumlarını ve sürdürülebilirlik sorumluğunu genişletecek.
Las Vegas'da NAHB International Home Builders Show'da
gerçekleşen bir Teknor sergisinde, ortak bitkisel kaynaklardan
türetilmiş PEBAX poli-eter-blok-amid TPE karışımını
Teknor'un Terraloy biyo-plastikleri ile beraber sundular. Teknor
Terraloy, biyopolimer oranlarını değiştirerek birçok sıvı
geçirgenliğe sahip olan ürün filmleri üretti . Bu tür filmler
dokunmamış kumaşlar ile beraber su buharını kolaylıkla geçiren
inşaat kağıdı haline getirilebilir.
TPE'ler termoplastiklerin üstünlüklerini ve kauçuğun esnekliğini
bir araya getiriyor. İnce film olarak ekstrüde edildiğinde veya
lamine edildiğinde, su buharına karşı çok iyi iletkenlik ve su
geçirmezlik sağlıyorlar. TPE'ler herhangi bir yapışkan veya
yapıştırıcı madde gerektirmiyor.
[Kaynak: http://www.ptonline.com/articles/teknor-arkema-team-up-on-broadrange-of-sustainable-housewrap-film-compounds]

Pentametilen Diizosiyanat
Poliüretilen üretiminde yer alan Bayer MaterialScience,
pentametilen diisosiyanat (PDI) geliştirdi. Bu üründeki
karbonun %70'i biyo-kütleden oluşuyor. Almanya'nın
Nüremberg kentinde gerçekleşen 2015 Avrupa Kaplama
Fuarı'nda Bayer yeni isosiynat ürününü sunacak.
Müşteriler, oldukça yenilebilir ham ürün talep ediyor ancak
çevresel uyumluluk piyasada bir gereksinim haline geldi. Bayer
MaterialScience ilk defa müşterilerine çevre-dostu olan bir ürün
sağladı. Kaplamalarda, yapışkanlarda ve diğer uygulamalarda
kullanılan PDI-bazlı ham ürünlerini değerlendirmek için
geliştiriliyor.
Bayer MaterialScience ilk PDI-bazlı ürününü Nisan 2015'de
piyasaya sunmayı hedefliyor. Bu ürünler var olan fabrikalarda
enerji tasarruflu gaz-fazında üretilecek.
Bu süreçte, Bayer MaterialScience gelecek yıl için Çin'in
Caojing kentinde yılda 50.000 ton heksametilen diisosiyanat
(HDI) üretmek için yeni fabrika kurmayı planlıyor. Firma ayrıca
Almanya'daki Dormagen tesislerinde poliüretan
dispersiyonlarının (PUD) kapasitesini artıracak. Gelecek yıllar
için PUD kapasite artışları ve isoforon diisosiyanat üretimi için
yeni bir fabrika kurulumu gerçekleşecek.
http://www.plastics-technology.com/news/id/3353
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Akılı Etiketler İçin Basılı ve Bellek
Devrelerin Yeni Seri İmalat Yöntemi
Norveç'deki Strateji ve Ticari Geliştirme İcra Kurulu Yardımcı
Başkanı Jennifer Ernst basılı ve bellek devrelerin üretiminin
Xerox'un Webster, New York biriminde olacağını açıkladı.
Modifiye olmuş Xerox ekipmanların üretiminin 2015 yılı
sonlarında gerçekleşmesi planlanıyor. Hızlı bir şekilde, yıllık 1
milyar adet akıllı etiket üretimi yapılacak . Bu tür bir imalat
oranının, birim fiyatların düşürülmesinde önemli bir payı olacak.
Eğer Xerox, elektronik baskı piyasasının büyümesini
hedefliyorsaThinFilm belleklerini de satmaya başlayacaktır. Bu
önemli küresel baskı firması ile beraber yapılan ortaklık
ThinFilm'in basılı bellek teknolojilerinin büyük bir piyasaya
sunulmasında ciddi bir ilerleme olarak görülüyor.
[Kaynak: http://www.semi.org/Industries/PlasticElectronics]

Soğuğa Dayanıklı Polimer
Rus bilim adamları ve mühendisleri tarafından Sibirya'da aşırı
hava koşullarına dayanıklı polimerler üzerine çalışmalar
yapılmaktadır. Bu Rus yapımı süper-polimer, korozyon ve
radyasyona çok dayanıklı ve düşük sürtünme katsayısına sahip
olacaktır. Malzeme eksi sıcaklıklarda kullanılabilecek ve böylece
kömür, kil ve kum gibi kuru ve ıslak malzemelerin taşınmasında
ortaya çıkan sorunların üstesinden gelebilecektir. Bu
malzemeyle kaplanmış vagon ile kömür taşınmasında
hammadde kaybını en aza indirmeye yardımcı olacaktır (0.4 ton,
sıradan bir vagon ile 4.5 ton). Geliştirilen bu teknoloji havacılık
alanında, gemi inşa sanayinde, kimya endüstrisinde, makine
mühendisliği gibi birçok alanda kullanılacaktır.
[Kaynak: http://www.plastics-themag.com/snapshots/a-cold-resistant-polymer]

Havada Süzülen Rüzgâr Türbini
Altaeros Enerjileri tarafından geliştirilen havada yüzen ilk rüzgâr
türbini, 300-600 metre arasında yükseklikte, helyum ile
şişirilmiş dev bir balon şeklinde ortaya çıkmıştır. 10 metre
çapında bulunan dairesel türbin, hava gemileri ve gemi
yelkenlerinde kullanılan çok yüksek performanslı plastiklerle
aynı malzemeden yapılmıştır. Bu sayede, rüzgârlar diğer rüzgâr
türbinlerinden daha güçlü ve düzenli yakalanarak iki kat daha
fazla enerji üretimi sağlanır. Kablolar ile yer istasyonuna bağlı,
anemometre ile donatılmış bu türbin (Buoyant Air Turbine) olası
en güçlü rüzgârları yakalamak için kendi yükseklik ve yönünü
ayarlayabilmektedir. Bu şekilde (30 kilovat kapasitesinde)
ü re t i l e n e l e k t r i k , k a b l o l a r ü z e r i n d e n i s t a s y o n u n a
aktarılmaktadır. 160 km/saat rüzgâr hızına dayanabilen bu
model, şiddetli çevre koşullarına uygun gibi görünmektedir.
[Kaynak:
http://www.plastics-themag.com/snapshots/a-wind-turbine-floating-in-the-air]
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PETKİM ÜRÜN GAMI
PETİLEN YY S 0464
S 0464 türü, YYPE ürün yelpazesinde en yüksek yüzde ile
üretilen ürün. Çeşitli kullanım alanına sahip bir homopolimer
türü ve kimyasal maddeler için büyük hacimli kaplar, bidonlar,
büyük boy oyuncaklar v.s. üretimi için şişirme ve kalıplama
uygulamalarında kullanılıyor.

PETİLEN YY S 0464 Ürün Özellikleri
Pellet halinde olan ürünün özellikleri şu şekilde:

DENEY ADI

BİRİMİ

DEĞERİ

METODU

g/10dak

0.25 - 0.45

ASTM D1238

Yoğunluk (23ºC)

g/cm3

0.959 - 0.963

ASTM D1505

Akmada Gerilme Dayanımı

MPa

23

ASTM D638

Kopmada Gerilme Dayanımı

MPa

31

ASTM D638

Kopmada Uzama

%

1115

ASTM D638

Bükülme Modülü

MPa

1000

TS EN ISO 178

İzod Darbe Dayanımı

J/m

590

ASTM D256

Çevresel Baskı Kırılma Dayanımı (F50)

saat

16

ASTM D1693

Erime Akış Hızı(MFR) (190°C,2.16 kg)

Kullanım Alanları*





Şişirme ile kalıplama
Kimyasal maddeler için büyük
hacimli kaplar
Gaz yağı bidonları
Büyük boy oyuncaklar

Depolama Şartları
Sıcaklığı 50ºC altında olan, güneş görmeyen
kapalı ve kuru yerlerde saklanmalı.
*Bu sayfada bahsi geçen kullanım alanları sadece tavsiye mahiyetindedir.
Petkim, ürünlerinin herhangi bir alanda kullanılması sonucunda ortaya
çıkacak hiçbir zarar ve kayıptan sorumlu tutulamaz.

Şahin SARRAFİ
Ar-Ge ve Kalite Sağlama Müdürlüğü
Uzman Mühendis

Petkim, ürün özelliklerini iyileştirmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyor
Petkim Ar-Ge Müdürlüğü, PVC Fabrikasında hammadde verimliliğini artıran ve ürün özelliklerinde iyileşme potansiyeli sunan bir
projeyi olumlu biçimde sonuçlandırdı. Projede, ürünün işlenmesi sırasında yapısal bozunmasını engelleyen bir tür katkı,
alternatifi ile değiştirildi. Alternatif katkı miktarı ürün özellikleri korunarak azaltıldığından ürünün etkinliği değişmeksizin ortama
geçebilecek katkı miktarı da azaltılmış oldu. Bu davranış ile PVC ürünümüz çeşitli uygulamalar için daha sağlıklı bir alternatif
olarak da iyileştirilmiş oldu. Söz konusu ürün ile ilgili patent alma çalışmalarına başlandı.
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Petkim Ar-Ge Merkezi
Petkim, 50 yıla yakın bilgi birikimini ve Ar-Ge insan kaynağını tek çatı altında toplayarak geleceğin ve rekabet
üstünlüğü sağlamanın farkındalığı ile Ar-Ge Merkezini yeniden yapılandırdı. T.C. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından verilen Ar-Ge Merkezi Belgesi, yeni binasında faaliyete başlayan Ar-Ge Merkezini taçlandırdı.
Petkim'in Kocaeli Yarımca'daki ilk kompleksinin kuruluş tarihi ile
başlayan Petkim Ar-Ge Merkezi, 1969 yılında küçük bir birim
olarak başladığı yolculuğuna her zaman Türkiye'nin sayılı ve saygın
Ar-Ge Merkezlerinden biri olarak devam etti.
Yarımca Kompleksinin Tüpraş'a devri ile 2003 sonunda Aliağa'ya
taşınan Ar-Ge birimi, burada yeniden yapılanma faaliyetlerine
başladı. 50 yıla ulaşan bilgi birikimi ve tecrübeli Ar-Ge insan
kaynağını tek çatı altında topladı. İnşaatına 2014'ün ikinci yarısında
başlanan ve 6 aydan kısa sürede tamamlanan Ar-Ge Merkezi, Türk
sanayiine katma değerli ürün sağlamaya devam edecek.
Türkiye'nin petrokimya alanında tek yerli hammadde üreticisi olan
Petkim'in, yeni Ar-Ge Merkezi belgelendirilmiş olarak 13 Ocak
2015 tarihi itibarıyla hizmete girdi.
1970'te Yarımca'daki kompleksinde araştırma merkezi oluşturarak
önemli bir sürecin öncülüğünü üstlenen Petkim, İzmir Aliağa'ya
geçtikten sonra farklı binalarda faaliyetlerine devam eden Ar-Ge
birimini, 350 metrekaresi pilot tesisler, 850 metrekaresi
laboratuvar ve ofislerden oluşan toplam 1.200 metrekarelik
kullanım alanlı yeni merkezine taşıdı. Ar-Ge Merkezi, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla resmen hizmet vermeye başladı.
Pe t k i m G e n e l M ü d ü r ü S a d e t t i n K o r k u t , ş i r k e t i n
özelleştirilmesinden sonra SOCAR Türkiye tarafından planlanan
yeni yatırımlar ve teknolojik gelişmeler paralelinde ortaya çıkan
beklentilerin, Ar-Ge faaliyetlerine duyulan ihtiyacı artırdığını
söyledi. “Ar-Ge Merkezi yatırımını bu nedenle başlattık” diyen
Korkut, şu bilgileri verdi:
“Çok kısa bir sürede tamamlayıp, Ar-Ge Merkezi statüsünü
Bakanlığımızın onayıyla aldığımız merkezimizin hizmete girmesiyle
Petkim'in katma değerli ürünler üretme süreci yeni bir ivme kazandı.
Petkim AR-GE Merkezi, Petrokimya, Malzeme, Metalurji ve Kimya,
Plastik ve Ambalaj sektörlerinde hizmet verecek . Ar-Ge Merkezi
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı, Ar-Ge
ve Kalite Sağlama Grup Müdürlüğü altında faaliyet gösteriyor.
Bünyesinde Ürün Geliştirme, Proses Geliştirme, Poliolefin
Uygulama ve Geliştirme, Proje Teşvik Yöneticilikleri bulunuyor.
Petkim Ar-Ge bünyesinde kuruluşundan bu yana ürün ve proses
geliştirme, enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve çevre faaliyetleri
kapsamında 18 adet TEYDEB/SANTEZ/TTGV destekli proje

tamamlanmış olup bir kısmı halen devam ediyor. Bu çalışmaları
planlamak ve yürütmek için uygun insan kaynağı ve teknolojik
altyapıya sahip olan Ar-Ge Merkezi'nde; Reoloji, Katalizör, Polimer
Karakterizasyon, Çevre ve Biyoteknoloji, Kimyasal Analiz ve
Kromatografi laboratuvarları bulunuyor. Ar-Ge Merkezi Pilot
Tesisi'nde ise polimer işleme, polimerizasyon ve kimyasal sentez
işlemlerinin yürütülmesine olanak sağlayacak teknolojiye sahip
güçlü bir cihaz parkuru bulunuyor.
Petkim Ar-Ge Merkezi'nde bugün itibarıyla 5 doktora, 8 yüksek
lisans, 23 lisans, 2 ön lisans, 4 meslek lisesi mezuniyet diplomasına
sahip; Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyolog, Malzeme Bilimi
Mühendisi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisi ve Fizik Bölümü mezunu
olmak üzere farklı disiplinlerden 42 tam zamanlı araştırmacı
çalışmakta olup her geçen gün nitelikli insan gücü artırılıyor.
Son yıllarda Ar-Ge yatırımlarına ve faaliyetlerine verilen önemi ve
desteği memnuniyetle karşılıyoruz. 2023 yılı için belirlenen yüzde
3'lük hedefi, Türkiye'nin Ar-Ge yatırımlarına en fazla önem veren
şirketlerinden biri olarak yürekten destekliyoruz. Petkim, Türk
sanayiine katma değeri daha yüksek ürünler kazandırma sürecinin
en önemli halkası olmaya devam edecek.
İhracatta yüksek katma değer sağlamanın sanayii kuruluşlarının ArGe çalışmaları ve inovatif faaliyetleriyle mümkün olacağına değinen
Korkut, “Bugün Almanya'da 4.1 Dolar olan ihracatın kilogram
değeri, ülkemizde 1.5 Dolar düzeyinde. Bu değeri ilk etapta 3
Dolara çıkarmak gerekiyor. Ar-Ge yatırım ve teşvikleri burada biz
sanayi şirketlerine önemli bir katkı sağlıyor.” dedi.
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Meltem Kimya MelPet Hot-Fill kavanozları
Salça ve turşuda katkı ve tuza ihtiyacı ortadan kaldırdı
Meltem Kimya, Akhisar OSB'deki yatırımıyla sıcak
doluma uygun pet ambalaj üretimine başladı. MelPet HotFill kavanozları sayesinde, öncelikle; salça, ketçap,
mayonez, sos, zeytin ve turşu gibi gıdaların üretiminde
benzoat ve sorbat bazlı katkı maddeleri ve tuz kullanımına
gerek kalmayacak. O-pthalate free plastfiyanı, hem orijinal
hem de geri dönüşümlü malzemeden üreten Meltem
Kimya, sektörde Reach belgesini alan ilk Türk şirketi. 19
Litrelik damacanalarda Polycarbonate (PC) yerine
kullanılabilecek ve Bisphenol-A içermeyen Pet-Resin ise
bir diğer ilklerden.

Adana Pet-Resin tesislerinde iki yıllık Ar-Ge ve
İnovasyon çalışmalarının neticesinde, pastörizasyon
sıcaklığı 94 C'ye dayanıklı Melpet Hot-Fill resini üretime
alan şirketin, preform ve kavanoz üretim teknolojisi de
kendisine ait. Salça sektörünün önemli oyuncuları ile
birlikte, titizlikle yürütülen deneme çalışmaları başarıyla
sonuçlanırken Akhisar'da üretime geçildi. 2015'te
yaklaşık 40 milyon USD yatırım planlayan grubun ambalaj
sektöründe hedefleri yüksek. Şirket, piyasa talepleri
doğrultusunda; değişik nitelik, hacim ve inovatif
tasarımlarla ürün gamını genişletmeyi amaçlıyor.

Değerli Müşterilerimiz;
Mevcut Kalite Yönetim Sisteminiz uyarınca yapılması gereken tedarikçi anketlerinizi oozkan@petkim.com.tr
(Ömer Özkan, Petkim Sistem ve Süreç Geliştirme Yöneticisi) adresine iletmeniz;
anketlerinizin hızlıca cevaplandırılıp, sizlere geri dönüşünü sağlaması açısından faydalı olacaktır.
İlgi ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla…
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MALZEME BİLGİSİ EĞİTİMİ
Eğitim Hedefi
Endüstride malzeme seçimi hakkında bilgi vermek, Fabrika ve işletmelerdeki malzeme seçimlerinde sıcaklık ve ürün nedeniyle
tasarımdaki değişiklikler hakkında detaylı bilgi vermek ve eğitime katılan fabrika ve işletmelerdeki uygulama ve iyileştirmeye açık alanları
tespit etmektir.
Eğitim İçeriği

Eğitim Süresi:

*Malzeme bilimine giriş
* Demir ve Çelik
* Malzemelerin sınıflandırılması
* Malzemelerin Isıl İşlemi
* Döküm
* Alaşım Element Etkileri
*Malzeme Analizi ve Sertlik
* Malzeme Muayene - Metalografi

1 gün
Eğitim Tarihi:
13 Şubat 2015 (09.00-16.30) saatleri arasında
Maksimum Katılımcı Sayısı:
15 Kişi
Eğitim Ücreti:
350 TL + KDV (öğle yemeği, ara ikramlar ve eğitim
dokümanları dahildir.)
Eğitim Yeri:
Petkim Akademi, Petkim-Aliağa-İzmir
Kayıt:
Petkim Akademi'den Hasan Ulvi Süer veya Nursel Keykubat
(e-mail: hsuer@petkim.com.tr - nkeykubat@petkim.com.tr akademi@petkim.com.tr) ile irtibata geçilmesini rica ederiz.

Eğitimin Adı

Eğitimci Ünvanı

Plastik Malzeme ve İçerdikleri
Katkı Maddelerinin Tanımlanması

Yönetici

Eğitimcileri

Eğitimci Ünitesi

Şubat

Mart

Ayhan Ezdeşir

Ar-Ge ve Kalite Sağlama Müd.

19

19

Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

Başhekim

Çağrı Ekmekçi

Revir

25-26

25-26

Sertifikalı İlkyardım Güncelleme Eğitimi

Başhekim

Çağrı Ekmekçi

Revir

18

18

Plastiklerin Temel Özellikleri:
Eriyik Akış Hızı ve Yoğunluk

Yönetici

Feridun Şenol

Ar-Ge ve Kalite Sağlama Müd.

18

18

Ambalaj üretiminde Gıda ile temas eden
Madde ve Malzemeler : AB,TGK Mevzuatı ve
Uygunluğun Sağlanması

Uzman
Mühendis

Duygu Öztürk

Ar-Ge ve Kalite Sağlama Müd.

25

25

Ambalaj Üretiminde GMP ve Gıda Güvenliği
Sistemleri : Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Eğitimi

Uzman
Mühendis

Duygu Öztürk

Ar-Ge ve Kalite Sağlama Müd.

19

19

Malzeme Bilgisi Eğitimi

Uzman
Mühendis

Mete Yılmaz

İmalat ve Kontrol Müd.

13

13

Plastikler ve Çevre

Yönetici

Erol Erbay

Ar-Ge ve Kalite Sağlama Müd.

25

25

Laboratuvar Güvenliği Eğitimi

Uzman
Mühendis

Özge Güvenir

Ar-Ge ve Kalite Sağlama Müd.

11

11

Bakım Yönetimi Sistemi Eğitimi

Yönetici

Tamer Eldemir

Mekanik İnşaat Destek Müd.

23-24-25

23-24-25

İş Güvenliği Eğitimi

Müdür

Yakup Uzun

İş Sağlığı ve Güvenliği Müd.

12

19

Uzman
Mühendis

Bike Öğünlü
Hakan Kaynak

Ar-Ge ve Kalite Sağlama Müd. /
Yardımcı İşletmeler Müd.

10

10

Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
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