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Kafkaslar’ın parlayan yıldızı Azerbaycan
Qafqazın parlayan ulduzu: Azərbaycan

EDİTÖR’DEN
REDAKTORDAN

Artık okurlarımız biliyor…
Petkim Yaşam’ın, dünyanın en önemli petrol ve gaz
fuarlarından biri olan Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı
için hazırladığımız özel sayısı ile karşınızdayız yine…
5-8 Haziran 2012 tarihleri arasında 19. kez düzenlenecek
dünya buluşmasında, Türkiye’nin tek yerli petrokimya
üreticisi Petkim de yerini alıyor. Kardeş ülke
Azerbaycan’ın topraklarında olmanın, merhum
Heydar Aliyev’in “Bir Millet, İki Devlet” ülküsünü
duyumsamanın, kendi evimizde olmanın verdiği huzur
bir yana; artık bir dünya şehri olan Bakü’nün eşsiz
güzelliklerine tanık oluyoruz.
Bu yıl Eurovision yarışmasına ev sahipliği yaparak,
dünyanın beğenesini kazanan Bakü, ilk kez ağırladığı
konuklarını şaşırtıyor, hayrete düşürüyor.
Petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Hazar Bölgesi’nin
zenginlikleri, Azerbaycan halkının refahına ve
kalkınmasına hizmet ediyor.
Her geçen gün, bir önceki günden daha çok...
★★★
Günümüz dünyasında sihirli sözcük, kuşkusuz “enerji”.
Enerji kaynaklarına sahip ülkeler, doğru ve halklarının
çıkarına politikalarla bu zenginliklerini katma
değere dönüştürerek, halklarına refah ve zenginlik
sağlayabiliyorlarsa; siyasi ve ekonomik istikrarın da
simgesi oluyorlar.
İşte Azerbaycan, dünyada bu tanıma giren ender ülkeler
arasında.
Kafkaslar Bölgesi’nde bir “istikrar abidesi” olarak
yükselen ve yıldızı parlayan Azerbaycan, sadece kardeş
Azerbaycan halkı için değil, bizler için de Türk halkı için
de enerji güvenliğimizin simgesi konumunda.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR),
Petkim’i satın almasından sonra belirlediği ve adına
“Value-Site” adını verdiği heyecan verici vizyon, Türk
ekonomisi ve sanayisi için “onsuz olmaz önemde”
yatırım hedeflerini içeriyor…
25 Ekim 2011’de Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan STAR
Rafinerisi, Petkim Limanı, Petkim’in kapasite artırıcı ve
yeni fabrika yatırımları, STEP Enerji Santrali ve Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile birlikte 2017
yılına kadar 17 milyar Dolarlık yatırım gerçekleştirecek
SOCAR, ülkemizin en büyük yabancı yatırımcısı
konumuna yükselecek.
İki bölgesel güç olan Türkiye ve Azerbaycan; Türklük
şuurunun birleştirdiği kardeşler olarak geleceklerine olan
güvenlerini her geçen gün daha da kökleştiriyorlar…
Azerbaycanlı kardeşlerimizin dediği gibi, “Eşk olsun
bele dostluga ve gardaşlıga”!

Artıq oxucularımız bilir…
“Petkim Yaşam” jurnalının, dünyanın əhəmiyyətli neft-qaz
sərgilərindən biri olan Caspian Oil & Gas (COG) sərgisi üçün
hazırladığımız xüsusi nömrəsi ilə bir daha qarşınızdayıq...
2012-ci ilin iyunun 5-8 tarixləri arasında 19-cu dəfə keçiriləcək
bu əhəmiyyətli sərgidə Türkiyənin tək yerli neft-kimya
istehsalçısı Petkim də iştirak edəcək. Bu çərçivədə qardaş
ölkə Azərbaycan torpağında olmağın, ümummilli lider Heydər
Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” şüarını hissetməyin,bir növ
öz evimizdə olmağın verdiyi dincliklə yanaşı, artıq bir dünya
şəhərinə çevrilmiş Bakının bənzərsiz gözəlliklərinin şahidi
oluruq.
Bu il Avroviziya mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi edərək
dünyanın diqqət mərkəzinə çevrilmiş Bakı ilk dəfə gələn
qonaqlarını heyran edir.
Bu heyranlığa dəfələrcə şahid olmuş biri kimi deyə bilərəm
ki, Avropanın paytaxt şəhərlərindən fərqli olmayan Bakı
dənizkənarı bulvarı, geniş küçələri, tarixi abidələri, qonaqsevər
insanları və ləziz yeməkləri ilə dünyanın ən əhəmiyyətli turizm
yerləri arasında göstərilir...
Neft və təbii qaz ehtiyatlarına malik Xəzər bölgəsində yerləşən
Azərbaycanın inkişafında və xalqın rifahının yüksəlməyində bu
sərvətlərin rolu vardır.
Gün keçdikcə hiss olunur ki, ...
★★★
“Enerji” – dövrümüzün gündəmindən düşməyən sehirli
kəlimədir.
Enerji qaynaqlarına sahib ölkələr bu imkanları xalqın
mənafeyinə uyğun və doğru siyasi qərarlarla əlavə dəyərə
çevirərək rifah halını yüksəldə bilirsə siyasi və iqtisadi
istiqrarın olduğu ölkə halına gəlirlər. Bu prizmadan
baxıldığında Azərbaycan stabilliyin olduğu nadir ölkələrdən
biridir.
Qafqaz bölgəsində bir “istiqrar abidəsi” olaraq inkişaf
edən və bir ulduz təki parıldayan Azərbaycan sadəcə qardaş
Azərbaycan xalqı üçün deyil, eyni zamanda bizim üçün də türk xalqı üçün də enerji təhlükəsizliyinin təminatçısıdır.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ)
Petkimi satın alaraq “Value-Site” adı ilə həyata keçirməyə
başladığı layihə Türkiyə iqtisadiyyatı və sənayesi üçün “onsuz
olmaz” əhəmiyyətində investisiya hədəfləyir...
2011-ci ilin 25 oktyabrında Azərbaycan Respublikası prezidenti
İlham Əliyev və baş nazir Recep Tayyip Erdoğan tərəfindən
təməlləri atılmış “Star” neft emalı zavodu, Petkim limanı,
“Step” enerji stansiyası və Trans-Anadolu Təbii qaz Kəməri
ilə yanaşı 2017-ci ilə qədər 17 milyard dollarlıq sərmayə
yatıracaq ARDNŞ ölkəmizin ən iri xarici sərmayədarı
olacaqdır.
İki regional güc olan Türkiyə və Azərbaycan türk soykökündən qaynaqlanan qardaşlar olaraq gələcəklərinə olan
zəmanətlərini gün keçdikcə daha da dərinləşdirirlər...
Azərbaycanlı qardaşlarımızın dediyi kimi : “Eşq olsun belə
dostluğa və qardaşlığa!”

Serkan Aksüyek
Kurumsal İletişim Yöneticisi
İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə Menecer
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
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Petkim “Value-Site” vizyonumuz
yolunda emin adımlarla ilerliyoruz
“Petkim” yarımadasında planlaşdırılan
“Value-Site” layihəsinin reallaşması üçün
uğurla addımlayırıq...
Petkim Yarımadası, Türkiye tarihinin en büyük özel sektör yatırımlarına ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor. STAR Rafinerisi, Petkim Limanı, STEP Enerji Santrali, Rüzgar Enerji Santrali ve
Petkim’in yeni yatırımları ile, Türk sanayisinin rekabet gücünü artırma yolunda hızla ilerliyoruz
Petkim yarımadası Türkiyənin özəl sektor tarixində ən böyük sərmayə qoyuluşuna ev sahibliyi etməyə
hazırlaşır. STAR Neft Emalı Zavodu, Petkim limanı, STEP Enerji Stansiyası, Külək Enerji Stansiyası
və Petkimin yeni layihələri ilə Türkiyə sənayesinin rəqabət qabiliyyətini artırma istiqamətində sürətlə
irəliləyirik

PETKİM 2012
SOCAR Türkiye’nin
Petkim Yarımadası için
belirlediği 2015, 2023 ve
2030 yıllarını kapsayan
ve “Value-Site” olarak
tanımlanan vizyonun
yatırım adımları birer
birer hayata geçiriliyor.
Ham petrolden başlayarak
nihai ürüne uzanan bu
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değer zinciri RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
dikey entegrasyonundan
oluşuyor. Bu entegrasyon
aynı zamanda ülkemizin en
kapsamlı yerlileştirme ve
kümelenme konseptini de
hayata geçirerek, Petkim
Yarımadası’nı dünyada pek
çok örneği olan bir ‘Super

SOCAR Türkiyə Petkim
yarımadası üçün planlaşdırdığı 2015, 2023 və
2030-cu illəri əhatə edən
və “Value-Site” adlandırdığı layihəsini hissə-hissə
həyata keçirir. Xam neftdən
son məhsula qədər olan bu
prosses Neft Emalı Zavodu – Neft-kimya – Enerji

– Loqistika inteqrasiyası
zəncirindən ibarətdir. Bu
layihə ilə yanaşı “Qruplanma” məfhumu reallaşaraq
Petkimi dünyada çoxlu
nümunəsi olan sənayə
mərkəzi halına gətirəcək,
Türkiyə neft-kimya sənayesi
sektorunun, kiçik və orta
sənayə müəssisələrinin

PETKİM “VALUE-SITE” 2023

PETKİM “VALUE-SITE” 2030
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Site’ konumuna taşıyacak
ve Türk petrokimya sanayisinin ve binlerce Kobi’nin
rekabet gücünü artıracak.
Türk ekonomisinin ve
dolayısıyla kimya sanayisinin en önemli sorunlarının
başında gelen “ithalata bağımlılık ve üretimde katma
değer” sorununa önemli
ölçüde çözüm bulmak için
bu entegrasyonun adımları
olan yatırımlar büyük önem
taşıyor.
“Türkiye’nin petrokimya
sektöründe kalma kararı
ile eş anlamlı” olan 2008
yılı Mayıs ayında yapılan
özelleştirilme operasyonu
sonrasında, Azerbaycan
Devlet Petrol Şirketi’nin
(SOCAR) çatısı altında
süratle yatırım kararlarını
uygulamaya başlayan Petkim, üzerinde bulunduğu
yarımadanın Türkiye’nin
en önemli üretim üslerinden biri olması hedefinde
“amiral gemisi” rolünü
üstleniyor.
// 2012 YILINDA
YATIRIMLARA
177 MİLYON DOLAR
AYRILACAK
Özelleştirme sürecinin
tamamlandığı 2008 yılı
Mayıs ayından 2011 yılı
sonuna kadar 280 milyon
Dolar yatırım harcaması
yapan Petkim, kapasite ve
verimlilik artışı yatırımlarına 2012 yılında toplam
177 milyon Dolar yatırım
yapmayı planlıyor. Buna
göre 25 MW gücündeki
Rüzgar Enerji Santrali
yatırımının temeli bu yıl
içinde atılacak ve bir yıl
içinde devreye alınacak.
100 bin ton/yıl kapasiteli,
2015 yılında devreye alınması planlanan Bütadien
Ekstraksiyon (BDX) ve 30
bin ton/yıl kapasiteli, 2014
yılında devreye alınması
planlanan Çapraz Bağlanabilir Polietilen (XLPE)
fabrikalarının yatırımlarına
ise bu yıl içinde başlanacak. Yeni yatırımların yanı
sıra; Etilen, Ftalik Anhidrit
(PA) ve Saf Tereftalik Asit
(PTA) Fabrikalarında kapasite artışı yatırımları da
sürüyor. PA Fabrikası’ndaki
kapasite artışı yatırımı bu
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yıl içinde tamamlanacak ve
34 bin ton/yıl olan üretim
49 bin ton/yıl’a çıkacak.
// 2023’E KADAR
PETKİM’E
BİR PETKİM DAHA
EKLENECEK
Türkiye’nin, petrokimya sektöründe mutlaka
üretimini artırması, üretim
yapmak isteyen girişimcilere yerli üretimin gücü
ve güvenilirliği ile destek
olması gerekiyor. Petkim, hem kendisinin hem
de SOCAR’ın yapacağı
milyarlarca Dolar yatırım
sonrasında 2023 yılında
pazar payını bugünkü yüzde 25 seviyesinden, yüzde
40’a çıkarmayı hedefliyor.
Türkiye’de petrokimyasal
ürünlere olan talep ise milli
gelirin en az iki katı kadar,
yaklaşık yüzde 10-15 büyüyor. %40’lık pazar payı
hedefi, Petkim’in bugünkü
üretimini iki katından fazla
artırması; mevcut Petkim’e
bir Petkim daha eklenmesi
anlamına geliyor.
Petkim Yaşam’ın Bakü’de
yapılacak 19. Casipan
Oil&Gas Fuarı için hazırladığımız bu özel sayımızda,
geçen yıldan bu zamana
yaptığımız ve planladığımız yatırımlarda hangi
noktada olduğumuzun da
bir yol haritasını
veriyoruz.

rəqabət qabiliyyətini artıracaq.
Nəticə etibarilə qeyd
etmək lazımdır ki, Türkiyə
iqtisadiyyatının, kimya
sənaye sektorunun çətinlik
çəkdiyi idxalatdan asılılıq və istehsalda əlavə
dəyər problemini həll
etmək üçün bu layihənin
həyata keçirilməsi böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Türkiyənin neft-kimya
sektorunda davam etmək
qərarıyla 2008-ci ilin may
ayında özəlləşdirilərək
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
nəzarətinə keçən Petkim
gün keçdikcə Türkiyənin
“flaqmanı” olmaq
istiqamətində əmin addımlarla irəliləyir.
2012-ci İLDƏ
LAYİHƏLƏRİN
TİKİNTİSİ ÜÇÜN 177
MİLYON DOLLAR
AYRILACAQ
Özəlləşdirildiyi May, 2008ci il tarixindən 2011-ci ilin
sonuna qədər 280 milyon
dollarlıq sərmayə qoymuş
Petkim, 2012-ci ilin axırına
qədər istehsal gücü və
məhsuldarlığın artırılması
üçün 177 milyon dollarlıq
yeni sərmayə qoymağı
planlaşdırır. Bu çərçivədə
bu il 25 MVt gücündə olan
külək enerjisi stansiyasının təməli qoyularaq və
bir il içərisində istifadəyə
veriləcək.
2014-cü ildə istifadəyə
veriləcək illik 30 min ton
həcmli Çarpaz Baölanan
Polietilen (XLPE) və illik
100 min ton tutumlu Bütadien Ekstraksiyası (BDX)
zavodlarının tikintisinə də
bu il başlanılacaq. Bunlarla yanaşı etilen, ftal anhidridi (PA) və saflaşdırılmış
tere-ftal turşusu (PTA) zavodlarında məhsuldarlığın
artırılması üçün qoyulan
sərmayələr də davam edir.
Ftal anhidridi zavodundakı
yenidənqurma işləri bu il
tamamlanaraq illik 34 min
tonluq gücü 49 min ton/ilə
cıxarılacaq.

2023-cü İLƏ QƏDƏR
PETKİMƏ YENİ BİR
“PETKİM” ƏLAVƏ
EDİLƏCƏK...
Türkiyənin neft-kimya
sektoruna sırmayə qoymaq istəyən investorlara
bu sahədə bir əminlik
hiss etdirilməsi lazımdır.
Petkim həm özünün, həm
də SOCAR-ın 2023-cü ilə
qədər qoyduğu kapitaldan
sonra bazar payını 25%dən 40%-ə qədər artırmağı düşünür. Türkiyədə
neft-kimya məshullarına
olan tələbin milli gəlirdən
ən az iki dəfə çox olduğunu və getdikcə 10-15%
böyüyəcəyini nəzərə alsaq,
Petkimin istehsalını 40%
səviyyəsinə çıxarılması
əlavə bir “Petkimin” qurulması mənasına gəlir.
“Petkim Yaşam” jurnalının
Bakıda keçiriləcək 19cu “CasipanOil & Gas”
sərgisi üçün hazırladığımız
bu xüsusi buraxılışında
keçən ildən indiyədək gördüyümüz və planlaşdırdığımız işlərin hansı səviyyədə
olduğunu da nəzərinizə
çatdırmış olduq.

STAR Rafinerisi’nde hafriyat
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
STAR Neft Emalı Zavodunun sahə
düzənləmə işləri sürətli şəkildə davam edir
STAR Rafinerisi’nin geçen aralık ayında başlayan hafriyat çalışmaları bütün hızıyla sürüyor
“STAR” neftayırma zavodunun keçən ilin dekabrında başlamış tikinti işləri sürətli şəkildə davam edir

25 Ekim 2011 tarihinde
Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılan muhteşem
bir törenle temelleri atılan
STAR Rafinerisi’nin geçen
Aralık ayında başlayan
hafriyat çalışmaları bütün
hızıyla sürüyor.
Petkim Aliağa Kompleksi
içindeki yaklaşık 1400
dönüm alanda kurulacak
STAR Rafinerisi’nin inşaat

alanında başlayan çalışmalar toplam 14 ay sürecek.
Hafriyat çalışmalarını
üstlenen Yenigün–Cesaş
Ortaklığı ile STAR Rafineri
A.Ş. arasında İstanbul’daki
SOCAR merkez binasında imzalanan protokolün
ardından rafineri sahasında
bir tören düzenlendi. Kurbanların kesildiği törende, bu zorlu çalışmaları
sırasında herhangi bir kaza
olmaması için dualar edildi.
Çalışmalar hakkında bilgi

25 Oktyabr 2011-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və baş nazir Recep
Tayyip Erdoğanın iştirakı
ilə təntənəli şəkildə təməli
qoyulmuş STAR Neft Emalı
Zavodunun keçən ilin
dekabrında başlamış sahə
düzənləmə işləri sürətli
şəkildə davam edir.
Petkim Aliağa Kompleksinin 140 hektarlıq
ərazisində qurulacaq STAR
Neft Emalı Zavodunun sahə

düzənləmə işləri 14 aya
tamamlanacaq.
SOCAR-ın İstanbuldakı
mərkəzi binasında tikinti
işlərini aparan YenigünCesaş Əməkdaşlığı ilə
STAR Rafineri A.Ş. arasında imzalanmış protokolun
ardınca tikinti ərazisində
qurbanlar kəsildi, iş
qəzasının olmaması üçün
dualar edildi.
Görülən işlər barədə
məlumat verən SOCAR
Türkiyənin Rəhbəri və
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veren SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Türkiye’nin en
büyük özel sektör yatırımında hafriyat çalışmalarının
7 gün 24 saat esasına göre
planlandığı şekliyle sürdürüldüğü belirterek, “Yaklaşık üç yıl süren zorlu süreci
başarıyla atlattık. ÇED ve
lisanslandırma aşamalarının ardından muhteşem bir
törenle STAR Rafinerisi’nin
temellerini attık. Şimdi ise
rafinerimizin inşaatının
hızla tamamlanması için
çalışmalarımız sürüyor. Bu
sahada 2015 yılı başında
Türkiye’nin gurur abidesi
olacak yatırımın devreye
alınmasına inşallah hep
birlikte tanık olacağız. Ben
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ve çalışma arkadaşlarımın
gelecek nesillere bırakacağı
en anlamlı miras bu rafineri
olacak.” dedi.
// 20 TONLUK
KAMYONLAR
TOPLAM 350.000
SEFER YAPACAK
Türkiye’de halen bu ölçekte
bir yatırım projesi bulunmadığını hatırlatan Kenan
Yavuz, Türkiye-Azerbaycan
kardeşliğinin en önemli
simgelerinden biri olacak STAR Rafinerisi’nin,
Azerbaycan’ın da yurt
dışındaki en büyük yatırımı olma özelliği taşıdığı
bilgisini verdi. Bu yönüyle
sadece istihdamda değil,
yaratacağı katma değer ile
başta Ege Bölgesi olmak
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Petkim İdarə Heyətinin
Üzvü Kenan Yavuz Türkiyə
özəl sektorunun ən böyük
sərmayəsinin tikinti işlərinin
həftədə 7 gün, 24 saat
əsasında həyata keçirildiyini
qeyd edərək, “təxminən 3 illik
bir müddəti müvəffəqiyyətlə
başa vurduq. ƏMTQ və lisenziyalaşdırılmanın ardından möhtəşəm bir tədbirlə
STAR Neft Emalı Zavodunun

təməlini atdıq. Hal-hazırda isə
bu zavodun tikintisinin qısa
zamanda başa çatması üçün
çalışırıq. Bu sahədə 2015-ci
il etibarilə Türkiyənin qururu
olacaq bu sərmayənin uğurlu
nəticələrinə inşallah hamılıqla
şahidi olacağıq. Mənim və
birlikdə fəaliyyət göstərdiyimiz
yoldaşların gələcək nəsillərə
verəcəyimiz ən mənalı miras
olacaqdır” dedi.

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, rafineri hafriyat sahasına sık
sık gelerek yetkililerden çalışmalar
hakkında bilgi alıyor.
SOCAR Türkiyənin Rəhbəri və Petkim
idarə Heyətinin Üzvü Kenan Yavuz
neft emalı zavodunun tikinti sahəsinə
tez-tez baş çəkərək işin gedişi haqqında
məlumat alır.

üzere Türk ekonomisine çok
önemli bir ivme ve moral
kazandıracağını sözlerine
ekleyen Yavuz, şöyle devam
etti: “Teraslı modelde
gerçekleşecek rafinerimiz
dünyada az rastlanır mühendislik çalışmalarından
biri olacak. Halen hafriyat
işlemlerimiz büyük bir hızla
ilerliyor. Toplam 10 milyon
500 bin metreküp toprak
yer değiştirecek. Bu rakam,
inşaat sahasındaki coğrafyanın tümden değişmesi
anlamına geliyor. Her biri
20 ton yük taşıyabilen kamyonlar, toplam 350 bin sefer
yaparak bu hafriyatı tamamlayacaklar. Yıllık 10 milyon
ton kapasiteye sahip olacak

rafinerimiz, Petkim’in ana
hammaddesinin yanı sıra
Türkiye’nin net ithalâtçı
olduğu jet yakıtı, ultra düşük kükürtlü motorin, LPG,
petrokok ve ksilen gibi mamuller üreterek Türkiye’nin
cari açığının milyarlarca
Dolar azalmasına katkı
sağlayacağız.”
// STAR AİLESİ
PETKİM İLE EL ELE
GÜNDEN GÜNE
BÜYÜYOR…
Petkim Yarımadası’nı
2023 yılına kadar RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu temel mantığı
çerçevesinde, hammadde
güvenilirliği sağlayacak ra-

20 TONLUQ YÜK
MAŞINLARI CƏMİ 350
MİN DƏFƏYƏ TORPAĞI
DAŞIYACAQ.
Türkiyədə hal-hazırda
bu böyüklükdə investisiya layihəsi olmadığını
xatırladan Kenan Yavuz
Türkiyə-Azərbaycan
qardaşlığının əhəmiyyətli
göstəricilərindən biri
olacaq STAR Neft Emalı
Zavodunun eyni zamanda
Azərbaycanın xaricdə ən
böyük investisiyası olduğunu da qeyd etdi. Bu
mənada sadəcə iş yerləri
etibari ilə deyil, yaradacağı
əlavə dəyərlə, başda Ege
bölgəsi olmaq üzrə, Türkiyə
iqtisadiyyatında canlan-

ma meydana gətirəcəyini
sözlərinə əlavə edərək :
“Terraslı formada tikiləcək
neftayırma zavodumuz
dünyada nadir mühəndislik
əsərlərindən biri olacaq.
Hal-hazırda qazma işlərimiz
sürətli şəkildə davam edir.
10 milyon 500 min kubmetr torpaq tamamilə yer
dəyişdirəcək. Bu rəqəm
tikinti ərazisinin tamamilə
dəyişməsi mənasına gəlir.
20 tonluq yük maşınları 350
min dəfəyə bu yerdəyişmə
işini tamamlayacaqlar. İllik
10 milyon ton həcmə malik
olacaq neft emalı zavodunda Petkimin əsas xammalı
ilə yanaşı Türkiyənin
tamamilə ixrac etdiyi avia-
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14 AY SÜRECEK ÇALIŞMADA NELER
YAPILACAK?
n STAR Rafineri A.Ş. ile Yenigün–Cesaş Ortaklığı
arasında imzalanan protokol ile başlayan çalışmalar
toplam 14 ay sürecek.
n Yenigün–Cesaş Ortaklığı, STAR Rafinerisi’nin
kurulacağı sahada hafriyat, geri dolgu ve saha yağmur
sularını toplamak amacıyla genel drenaj gibi işlemler için
hizmet verecek.
n Yaklaşık 1400 dönüm alanda yapılacak çalışmada belli
kotlarda (+15 metre ile +80 metre elevasyonlar arasında)
ünite ve tankların yer alacağı teraslamalar bitmiş olacak.
n Yapılacak çalışmada hafriyat miktarının 10,5 milyon
metreküp olması ve bu miktarın 1,5 milyon metreküpünün
geri dolgu olarak kullanılması öngörülüyor.

fineriye sahip, 6 milyon ton
petrokimyasal üretebilen, en
az 1,5 milyon TEU kapasiteli konteyner terminali
ve entegre liman ve lojistik
alana sahip, yarımadanın
enerji ihtiyacının fazlasını
üretebilen, yerli-yabancı
yatırımcıların yer aldığı
kümelenme modelini hayata
geçirmiş, Avrupa’nın en
önemli üretim ve lojistik
merkezlerinden biri haline
dönüşmeyi hedeflediklerini
kaydeden SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz,
projenin ilerleme süreciyle
ilgili şu bilgileri verdi:
“Bizden başka geleceği
tanımlayan, bizim kadar
çok projesi olan şirket yok
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Türkiye’de. Yani bu kadar
fazla sayıda projeyi aynı
anda yürütmeye çalışan,
proje portföyü çok fazla
yüklü olan ve daha kafamızda olan, ama pratiğe
yansıtma imkânı bulamadığımız sayısız projemiz
var. Bunların hepsi insanla
olacak şeyler. Her şeyden
önce insan kaynağımızı çok
iyi tanımlamamız ve çok iyi
insan yetiştirmemiz gerekiyor. STAR ailesi olarak sürekli büyüyoruz. Şu anda
rafinerimizde 54’ü mavi
yakalı olmak üzere yaklaşık
85 kişi istihdam ediyoruz.
Petkim yaklaşık yarım
yüzyıldır bir okul görevi
üstlenmiş ve her kademeden
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14 AY ƏRZİNDƏ BAŞA ÇATDIRILMAĞI
DÜŞÜNÜLƏN LAYİHƏDƏ HANSI İŞLƏR
GÖRÜLƏCƏK?
n STAR

Rafineri A.Ş. ilə Yenigün–Cesaş Ortaklığı
arasında imzalanmış protokolla başlıyan torpaq
düzənləmə çalışmaları 14 ay davam edəcək;
n Yenigün–Cesaş Ortaklığı STAR Neft Emalı Zavodunun
qurulacağı sahədə qazma, təmir və drenaj işlərini
görəcək;
n 140 hektarlıq sahədə görüləcək işlərdə müəyyən
yüksəkliklərdə (+15 metrə ilə +80 metrə yüksəkliklər
arasında) qurğuların və tankların yer alacağı terrasların
tikintisi tamamlanmış olacaq;
n Görüləcək işlərdə qazılacaq və daşınacaq torpaq
miqdarının 10,5 milyon kubmetr olduğı və onun da 1,5
milyon kubmetrinin də yenidən tikintidə istifadə edilməsi
düşünülür.

yanacaq (kerosin), ultraaşağı kükürdlü dizel, LPG,
neft koksu və ksilol kimi
məhsullar istehsal edərək
Türkiyənin cari açığının
milyardlarca dollar azalmasına səbəb olacaqdır”, dedi.
STAR AİLƏSİ PETKİM
İLƏ BİRLİKDƏ GÜNDƏN
GÜNƏ BÖYÜYÜR...
Petkim Yarımadasını
2023-cü ilə qədər Neftayırma – Neft-kimya – Enerji - Lojistik Inteqrasıyası
məntiqi çərçivəsində,
xammal təminatına zəmanət
verən neft emalı zavoduna
sahib, 6 milyon ton neftkimya məhsulu istehsal edə
biləcək, ən azı 1,5 milyon

TEU həcminə malik konteyner terminalı və inteqrasiya
olunmuş limana ve lojistik
əraziyə sahib, yarımadanın
enerji ehtiyacını artıqlaması
ilə qarşılayacaq, yerli və
xarici investorların daxil
olduğu Qruplanma modelini
həyata keçirmiş Avropanın
ən əhəmiyyətli istehsal və
loqistika mərkəzlərindən
biri olmağı planlaşdırdıqlarını qeyd edən SOCAR
Türkiyənin Rəhbəri Kenan
Yavuz layihənin həyata
keçirilməsi ilə bağlı davam
edərək: “Türkiyədə bizdən
başqa gələcəyi planlaşdırmış bizim qədər layihəsi
olan bir şirkət yoxdur. Yəni
eyni vaxtda bir çox layihəni

insan gücünün yetişmesine
katkıda bulunmuştur. Rafineri için istihdam ettiğimiz
54 teknisyenimizi Petkim’in
çeşitli birimlerinde eğitim
vermek suretiyle geleceğe
hazırlıyoruz. Rafineri projemizde başta finans danışmanımız olmak üzere sigorta,
vergi, hukuk, SEÇ, teknik
değerleme ve pazar araştırma konularında toplam
sekiz danışman firma ile
çalışıyoruz. Danışman firmalarımızı seçerken konularında dünyanın en iyileri
olmasına özen gösteriyoruz.
Rafineri projemizle ilgili
olarak danışmanlarımız dışında beş-altı lisansör firma,
proje yönetim müşavirlik
(PMC) işlerinde bir firma,
fizibilite çalışmalarında iki
firma, iki EPC kontraktörü,
saha hazırlama işlerinde iki
firma, iskele tasarımlarda
uzman iki firma olmak üze-

re toplam on dört alanında
uzman firma ile birlikte
çalıyoruz. Böylesine
büyük bir projenin yaratacağı ekosistem de büyük
olacaktır. Rafinerimizin
inşaat aşamasında 10 bin
kişilik istihdam öngörüyoruz. Finans danışmanımız
Unicredit, Proje yönetim
müşavirimiz Fluor firmasıdır. En büyük temennimiz
ve duamız, 2015 yılına
kadar devam edecek bu
kapsamlı çalışmayı en küçük bir iş kazası yaşamadan
tamamlamak...
Bunun için hem kendi çalışanlarımızın, hem de bizlere
hizmet verecek firmaların
çalışanlarının iş sağlığı ve
güvenliğine azami dikkat
gösterecek ve bunun için en
küçük bir taviz vermeyeceğiz.”

Rafineri inşaat sahasında düzenlenen törende
kurbanlar kesilirken, çalışmaların iş kazası olmadan
tamamlanması için dua edildi.
Neft emalı zavodunun tikildiyi ərazidə qurbanlar
kəsildi, ardınca da iş qəzası olmadan tikintinin başa
çatdırılması üçün dua edildi.

həyata keçirməyə çalışırıq.
Eyni zamanda düşündüyümüz, ancaq icrasına başlamaq imkanı tapmadığımız
saysız layihələrimiz də
var. Bütün bunların həyata
keçirilməsi insanla olacaq
işlərdir.
Hər şeydən əvvəl
yüksək səviyyədə insan
yetişdirməyimiz lazımdır.
STAR ailəsi olaraq davamlı
böyüyürük. Hal-hazırda
neftayırma zavodumuzda
54-ü texniki işçi olmaqla
85 nəfər işləyir. Petkim
təxminən yarım əsrdir bir
məktəb vəzifəsi görərək hər
səviyyədə insanın – işçi
qüvvəsinin yetişməsində rol
oynamışdır.
Neftayırma zavodu üçün
işə götürdüyümüz 54
texnikimizə Petkimin
müxtəlif sahələrində təlim
verərək gələcəyə hazırlayırıq.
Neftayırma zavodu
layihəmizdə başda maliyyə
məsləhətçimiz olmaqla
yanaşı sığorta, vergi,
hüquq, SƏTƏM, texniki
qiymətləndirmə və bazarın
tədqiqi məsələləri ilə bağlı
səkkiz konsaltinq firması ilə
əməkdaşlıq edirik. Konsaltinq firmalarını seçərkən
onların sahələrində
dünyanın ən yüksək

səviyyədə olmasına diqqət
yetiririk. Neftayırma zavodu layihəmizlə əlaqədar
məsləhətçi firmalarımızdan
başqa beş-altı lisenziyalaşdırma şirkəti, layihələrin
idarə olunması (PMC)
məsələləri ilə bağlı bir
şirkət, iqtisadi səmərəlilik
ilə bağlı iki şirkət, iki EPC
kontraktçısı, sahə hazırlığı
işləri ilə bağlı iki şirkət və
estakadaların tərtibi üzrə
mütəxəssis iki şirkət olmaqla on dörd müxtəlif sahədə
mütəxəssis şirkətlərlə
əməkdaşlıq edirik.
Bu cür böyük layihənin
meydana gətirəcəyi ekosistem də iri masştablı olacaqdır. Neft Emalı Zavodunun tikintisində 10 min
nəfərə iş imkanı olacaqdır.
Maliyyə məsləhətçimiz
Unicredit, layihələrin idarə
olunması üzrə müşavirimiz
Flour firmasıdır.
Ən böyük arzumuz və
duamız 2015-ci ilə qədər
davam edəcək bu geniş
layihəni heç bir iş qəzası və
problem olmadan başa çatdırmaqdır. Bunun üçün də
həm öz işçilərimizin, həm
də əməkdaşlıq etdiyimiz
şirkətlərin işçilərinin əmək
təhlükəsizliyinə həssas
yanaşaraq heç bir güzəştə
getməyəcəyik”, dedi.
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STEP Enerji Santrali Petkim
Yarımadası’nın kuzey bölgesindeki bu
arazide inşa edilecek.
STEP Enerji Stansiyası Petkim
Yarımadasının şimalındakı bu ərazidə
tikiləcək.
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PETKİM YARIMADASI’NA 1 MİLYAR DOLARLIK
DEV BİR YATIRIM DAHA...

STEP (SOCAR Power Energy
Plant) Enerji Santrali, temiz kömür
teknolojisinde Türkiye’nin yüz akı olacak
PETKİM YARIMADASINA 1 MİLYARD DOLLARLIQ
YENİ BİR NƏHƏNG SƏRMAYƏ...

“STEP” (SOCAR Power Energy Plant)
Enerji stansiyası təmiz kömür
texnologiyasında Türkiyənin
qüruru olacaq

Petkim Yarımadası’nda inşa edilecek STEP Enerji Santrali, 612 MW kurulu güce sahip olacak ve
1 milyar Dolara mal olacak. Bu maliyetin içinde çevre yatırımlarının tutarı 300 milyon Doları buluyor
Petkim yarımadasında tikiləcək STEP Enerji Stansiyası 612 MWt gücə sahib olacaq və 1 milyard
dollara başa gələcək. Bu sərmayənin içərisində ətraf mühitin mühafizəsinə sərf edilmiş vəsaitin
miqdarı 300 milyon dollardır
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Dünyadan Örnekler, Almanya
DUISBURG – WALSUM WESTFALEN SANTRALİ, 600 MW

Türkiye’nin dünya ölçeğinde üretim üssü olmaya
hazırlanan Petkim Yarımadası, STAR Rafinerisi
ve Konteyner Limanı’ndan
sonra dev bir yatırıma
daha ev sahipliği yapmaya
hazırlanırken, RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu zincirinin en
önemli halkalarından biri
daha gerçekleştiriliyor.
SOCAR Power Enerji
Yatırımları A.Ş. tarafından
yapılacak STEP (SOCAR
Power Energy Plant) Enerji
Santrali için düzenlenen
Halkın Katılımı Toplantısı
Aliağa Ticaret Odası’nda
gerçekleştirildi.
Enerji yatırımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan
SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) Kenan Yavuz, Petkim Yarımadası’nda yeşil
ekonomi konseptini hayata
geçirmeyi hedeflediklerini
belirterek, “Yaptığımız ve
yapmayı planladığımız tüm
yatırımlarda çevre ve enerji
verimliliği kavramlarını
ön planda tutuyoruz. Son
on yılda Petkim’in çevreye
yaptığı yatırımlara 200
milyon Doların üzerinde
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kaynak ayırdık. Çevreye
yapılan yatırımları hiçbir
zaman maliyet unsuru
olarak görmedik. ‘ValueSite’ hedefimiz çerçevesinde, çevreyi ve insanı
merkeze alan bölge ve ülke
ekonomisine rekabet gücü
kazandıracak ve üreten bir
ekonomi olmamızı sağlayacak projelerimizi birer birer
hayata geçireceğiz.” dedi.
STEP Enerji Santrali’ni,
Rafineri-PetrokimyaEnerji-Lojistik
Entegrasyonu’nun “olmazsa olmaz bir parçası” olarak niteleyen Kenan
Yavuz, santralde, STAR
Rafinerisi’nin yan ürününü
hammadde olarak kullanarak Enerji Entegrasyonu
sağlayacaklarını vurguladı.
612 MW kapasiteli STEP
Enerji Santrali’nde, tesisin
çevreye etkilerini en aza indirmek için AB normlarında mevcut en iyi teknik kabul edilen arıtma sistemleri
kullanılacağını kaydeden
Yavuz, “Bu yatırımın maliyeti dünya uygulamalarında 700 milyon Dolar iken,
biz 1 milyar Dolar bütçe ile
çevre için ilave 300 milyon

Türkiyənin dünya miqyaslı istehsal bazası olmağı
hədəfləyən Petkim yarımadası STAR Neft Emalı
Zavodu və konteyner
limanından sonra yeni bir
nəhəng sərmayəyə ev sahibliyi etməklə yanaşı Neft
Emalı–Neft Kimya–EnerjiLocistika İnteqrasiyası
zəncirinin əhəmiyyətli halqalarından biri də həyata
keçirilmiş olur.
SOCAR Power Enerji
Yatırımları A.Ş. tərəfindən
qurulacaq “STEP” Enerji
stansiyası ilə bağlı Aliağa Tocaret Odasında
ictimaiyyətlə görüş təşkil
edilmişdir.
Enerji sektoruna qoyulmuş investisiya haqqında
fikir bildirən SOCAR-ın
Türkiyə üzrə rəhbəri Kenan
Yavuz, Petkim yarımadasında “yaşıl iqtisadiyyat”
ideyasını həyata keçirməyi
planlaşdırdıqlarını qeyd
edərək : “Qoyduğumuz və
planlaşdırdığımız bütün
investisiyalarda ətraf mühitin qorunması və enerji
səmərəliliyini ön planda tuturuq. Son on ildə Petkimin
ətraf mühitin mühafizəsi

üçün qoyduğu sərmayəyə
200 milyon dollardan artıq
maliyyə vəsaiti ayırdıq.
Ətraf mühitin mühafizəsin
üçün çəkilən xərcləri heç
vaxt əhəmiyyətsi sərmayə
olaraq qiymətləndirmədik.
“Value-Site” hədəfimiz
çərçivəsində ətraf mühitin mühafizəsini və insanı
mərkəzdə tutan, regionun
və ölkənin iqtisadiyyatında
rəqabət gücünü daha da
artıracaq və ümumiyyətlə
istehsal edən bir iqtisadiyyat olmağımızı təmin
edəcək bu layihələri tək-tək
həyata keçirəcəyik” dedi.
STEP Enerji Stansiyasının Neft Emalı–Neft
Kimya–Enerji-Locistika
İnteqrasiyası zəncirinin vaz
keçilməz hissəsi olduğunu vurğulayan Kenan
Yavuz stansiyada STAR
Neft Emalı Zavodunun
yan məhsullarını xammal kimi istifadə edərək
enerji inteqrasiyasını təmin
edəcəklərini qeyd etdi. 612
MWt gücündə STEP Elektrik Stansiyasındakı qurğuların ətraf mühitə zərərini
minimuma endirmək üçün
AB standartlarına uyğun

Dolar harcayacağız. Herkesin içi rahat olsun.” yorumunu dile getirdi.
“Petkim Yarımadası’nda
Türkiye’nin en çevreci
santralini inşa edeceğiz.
Santralimizin toplam yatırım
bedelinin %30’unu çevre
yatırımları oluşturuyor.”
diyen SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz,
Petkim Yarımadası’ndaki çalışanların büyük çoğunluğu
aileleriyle birlikte yıllardır
tesislerin hemen yanındaki
lojmanlarda yaşadıklarını
hatırlatarak, “Bizim çevre
duyarlılığını ihmal etmemiz
demek, önce kendi çalışanlarımızı, kendi çocuklarımızı
riske atmamız demektir.
Bu santrali yapacak arkadaşlarımız Aliağa’da ikamet
edecekler. İnsan ve çevre
bizim olmazsa olmaz önceliğimizdir.” şeklinde konuştu.
// “İTHALAT LOBİSİ
YATIRIMLARIMIZDAN
RAHATSIZ”
STAR Rafinerisi ve
Petkim’in ilave buhar ve
enerji ihtiyacını karşılamak
için, rafineri ile entegre
olacak STEP Enerji Santrali
projesini gerçekleştirmek zorunda olduklarına işaret eden
Kenan Yavuz, aksi halde
yatırımların realize edilemeyeceğine dikkat çekti.
Yavuz, “Biz rafinerimizi
Petkim’e göre dizayn ettik.
Bu nedenle benzin yerine
nafta üreteceğiz. Seçtiğimiz
bu proses zorunlu olarak
petrokok üretiyor. Ekonomik
değeri olmayan bu ürünü
enerji entegrasyonunda kullanarak hem Petkim’e hem
de rafineriye rekabet gücü
kazandıracağız. Bizi dünya
ölçeğinde söz sahibi yapacak
yatırımlarımızı gerçekleştirmemizden rahatsız olan
ithâlat lobisinin gayretlerini
boşa çıkaracağız.” dedi.
// “ENERJİ
ÜRETİMİNDE
KAYNAK
ÇEŞİTLİLİĞİ
YARATMAK
ZORUNDAYIZ”
Santralin; 2015 yılında
devreye girmesi planlanan STAR Rafinerisi’nin,
Petkim’in ve yarımadada
kısa vadede gerçekleştirecek-

leri diğer yatırımların enerji
ihtiyacını karşılayacağının
altını çizen Yavuz, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Türkiyemiz bugün enerji
ihtiyacının %73’ünü ithâl
ediyor. Dünyada doğal gaz
kaynaklı enerji üretiminin
payı %21 düzeyinde iken, ülkemizde üretilen enerjinin
%50’si doğal gaz kaynaklı… Buna karşılık Türkiye,
Avrupa’nın enerji talebi
en hızlı büyüyen ülkesi…
Enerji talebindeki büyümeyi
karşılamak için yeni enerji
yatırımlarının yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk. Ülkemizde enerji maliyetleri
Amerika ve Çin’in iki katı
seviyede. Türkiye’nin endüstriyel üretimi, maliyetlerini düşürmeden uluslararası
pazarda rekabet edemez.
Büyük çaplı yatırımlar, ancak yeni enerji yatırımları ile
birlikte gerçekleştirebilir. Biz
kurumsal enerji politikalarımızı Türkiye sanayisini
enerjide ithâlat bağımlılığından kurtulmasına katkıda
bulunmak; çevreci, verimli
ve rekabetçi enerji üretimi
gerçekleştirmek üzerine inşa
ediyoruz.
Ülkemiz yenilenebilir enerji
potansiyelini de sonuna kadar kullanmalıdır. Biz de bu
kapsamda 25 MW kapasiteli
rüzgâr enerji santralimizin
temelini bu yıl içinde atacağız ve 2013 yılı içinde rüzgâr
güllerimiz dönmeye başlayacak. Ülkemizin bağımsız,
insanımızın ise iş ve aş
sahibi olması için enerji çeşitliliği ve üretimi en önemli
konudur. Çevre konusuna en
yüksek derecede hassasiyet
göstererek, rekabetin gereklerini de göz ardı etmeden
enerji çeşitliliği yaratmak,
yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra nükleer,
kömür gibi diğer kaynakları
da kullanmak zorundayız.
Hiç şüphe yok ki sanayileşmek ve çocuklarımıza
istihdam yaratmak zorundayız. Nitekim santralimizin
inşası sırasında yaklaşık
1000 kişiye, devreye alındıktan sonra da yaklaşık 300
kişiye istihdam yaratacağız.
Rafinerimizin yan ürünlerini en çevreci ve ekonomik
şekilde değerlendirerek
Petkim Yarımadası’nın enerji

mövcud olan ən yaxşı
təmizləmə qurğularından
istifadə ediləcəyini diqqətə
çatdıran Yavuz, “ətraf
mühitin mühafizəsi üçün
tələb olunan maliyyə dünya
praktikasında təxminən
700 milyon dollar olmasına
baxmayaraq biz 1 milyardlıq ümumi kapitaldan
əlavə 300 milyon dollar
xərcləyəcəyik. Heç kim
narahat olmasın”, açıqlamasını verdi.
“Petkim yarımadasında
Türkiyənin ekoloji cəhətdən
ən səmərəli stansiyasını
tikəcəyik. Stansiyamızın
ümumi kapitalının 30%lik miqdarı ətraf mühitin
mühafizəsinə ayrılmış
hissəni təşkil edir” deyən
SOCAR Türkiyə üzrə direktoru Kenan Yavuz Petkim
yarımadasındakı işçilərin
əksəriyyətinin uzun illərdir
ki, ailəsi ilə birlikdə bu
müəssisələrin yaxınlığındakı mənzillərdə yaşadığını
xatırladaraq, “bizim ekoloji kirliliyə məsuliyyətsiz
yanaşmağımız birinci
növbədə öz işçilərimizi, öz
uşaqlarımızı riskə atmağımız deməkdir. Bu stansiyanın tikintisində çalışan
yoldaşlarımız “Aliağada”

məskunlaşacaqlar. İnsan və
ətraf mühitin qorunması bizim birinci dərəcədə diqqət
göstərdiyimiz məsələdir”,
deyə sözünə davam etdi.
“İDXALATDA MARAQLI
DAİRƏLƏR QOYDUĞUMUZ İNVESTİSİYALARDAN NARAHATDIR”.
STAR Neft Emalı Zavodunun və Petkimin əlavə
buxar və enerji ehtiyacını
qarşılayacaq STEP Elektrik
Stansiyası layihəsini həyata
keçirmək məcburiyyətində
olduqlarını deyən Kenan
Yavuz əks halda qoyulmuş
sərmayənin planlaşdırılan
səviyyədə reallaşmayacağını qeyd etdi.
Yavuz: “Biz neft emalı
zavodumuzu Petkimə görə
planladıq. Bu səbəblə də
benzin yerinə nafta istehsal
edəcəyik. Seçdiyimiz bu
üsuldan qaynaqlanaraq
məcburi şəkildə neft koksu
istehsal ediləcəkdir. İqtisadi dəyəri yüksək olmayan
bu məhsulu enerji inteqrasiyasında istifadə edərək
həm Petkimin, həm də neft
emalı zavodunun rəqabət
qabiliyyətliyini artıracağıq. Bizi dünya miqyaslı
müəssisəyə çevirəcək
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Dünyadan Örnekler, Almanya
VÖLKLİNGEN TERMİK SANTRALİ, 460 KW

gereksinimini STEP Enerji
Santrali ile sağlayacağız.”
STEP ENERJİ
SANTRALİ’NDEN
SATIR BAŞLARI
n SOCAR Power Enerji
Yatırımları A.Ş tarafından
inşa edilecek STEP Enerji
Santrali’nin temelinin
2013 yılında atılması
ve 2015 yılında STAR
Rafinerisi ile eşzamanlı
olarak devreye alınması
planlanıyor.
n İnşa aşamasında yaklaşık 1000 kişilik istihdam yaratacak. Devreye
alınmasından itibaren
300 kişiye kalıcı istihdam
sağlayacak.
n STEP Enerji
Santrali’nin 1 milyar
Dolarlık toplam yatırım
maliyetinin 300 milyon
Doları çevre kirliliğini
önleyici yatırımlardan
oluşuyor.
n Temiz kömür teknolojisinin kullanılacağı
santralin çevreye etkilerini
en aza indirmek için AB
normlarında mevcut en iyi
teknik kabul edilen arıtma
sistemleri kullanılacak.
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n 612 MW kurulu güçteki
santral, öncelikli olarak STAR Rafinerisi ve
Petkim Yarımadası’nda
yapılması planlanan
yeni yatırımların enerji
ihtiyacını karşılayacak.
Tesiste üretilecek elektrik
enerjisi, Türkiye’nin artan
elektrik ihtiyacının da
karşılanmasında önemli
bir rol oynayacak. Sağlanacak sürekli, güvenilir ve
kaliteli elektrik, yabancı
yatırımları Türkiye’ye
çekerek ülkenin endüstriyel açıdan gelişmesine
katkıda bulunacak; özel
sektörde yeni iş alanları
yaratılarak kişi başına
düşen gelirin artmasında
rol oynayacak.
n Elektrik üretiminde
yaklaşık 120 ton/saat kömür, 80 ton/saat petrokok
kullanılacak. Kullanılacak
kömürün ortalama kalorifik değeri 6.200 (+/-%10)
kcal/kg olacak. Proje
kapsamında santralin çalışma süresi 7.200 saat/yıl;
projenin lisans süresi ise
49 yıl olarak öngörülüyor.
n Yaklaşık ısıl gücü
1.534,5 MW olacak sant-

layihələrimizdən narahat
olan idxalatda maraqlı
dairələrin planlarını alt-üst
edəcəyik”, dedi.
“ENERJİ İSTEHSALINDA QAYNAQ
MÜXTƏLİFLİYİ
ƏHƏMİYYƏTLİDİR”
Stansiyanın 2015-ci
ildə fəaliyyətə başlaması planlaşdırılan STAR
Neft Emalı Zavodunun
Petkimin və yarımadada
qısa müddətdə həyata
keçiriləcək layihələrin
enerji ehtiyacını qarşılayacağını vurğulayan Yavuz,
sözlərinə davam edərək:
“Türkiyəmiz bu gün enerji
ehtiyacının 73%-ni idxal
edir. Dünya üzrə istehsal
edilmiş təbii qaz enerjisi
21% səviyyəsində olmasına
baxmayaraq ölkəmizdə
istehsal olunan enerjinin
50% təbii qaz mənşəlidir.
Eyni zamanda Türkiyə
enerji tələbatı sürətlə
artan bir ölkədir. Enerjiyə
olan tələbatı qarşılamaq
üçün enerji sektoruna
investisiyaların qoyulması
əhəmiyyəlidir.
Ölkəmizdə enerji xərcləri

ABŞ və Çindən iki dəfə
artıqdır. Türkiyənin sənaye
sektoru bu xərcləri azaltmazsa beynəlxalq bazarlarda rəqabət qabiliyyətli
olmaz.
Bu mənada biz də
şirkətimizin enerji siyasətini Türkiyə
sənayesinin enerji üzrə
idxaldan asılılığının
azaldılmasında iştirak
etmək, ekoloji cəhətdən
təmiz, səmərəli və rəqabət
qabiliyyətli enerji istehsal
etmək prinsipləri əsasında
qururuq.
Bu çərçivədə bu il
içərisində gücü 25 MWt
olan külək eletrik stansiyasının təməlini qoyacağıq.
Bu layihəmiz də 2013-cü il
üçün reallaşmış olacaq.
Ölkənin müstəqil, insanların işsiz qalmaması
üçün enerji qaynaqlarının
müxtəlifliyi və istehsalı
əhəmiyyətlidir. Şübhəsiz
ki, biz də sənayeləşməliyik,
vətəndaşımıza yeni iş
yerləri açmalıyıq. Necə ki,
Petkim olaraq stansiyamızın tikintisi əsnasında
təxminən min nəfərə,
fəaliyyətə başladıqdan son-

Dünyadan Örnekler, Almanya
Herne Enerji Santrali, 950 MW

ra da təqribən 300 nəfərə
yeni iş imkanı vermiş
olacağıq. Eyni zamanda
neft emalı zavodumuzun
yan məhsullarını ekoloji
cəhətdən zərərsiz, iqtisadi
cəhətdən səmərəli formada
qiymətləndirərək STEP
Elektrik Stansiyası ilə Petkim yarımadasının enerji
ehtiyacını qarşılayacağıq”,
dedi.
STEP ELEKTRİK STANSİYASI HAQQINDA
CÜMLƏ XƏBƏRLƏR.
SOCAR Power Enerji
Yatırımları A.Ş. qurulacaq
STEP Elektrik Stansiyasının təməlinin 2013-cü ildə
qoyulması və 2015-ci ildə
STAR Neft Emalı Zavodu
ilə paralel fəaliyyətə başlaması planlaşdırılır;
n Bu layihənin tikinti
mərhələsində 1000 nəfərə
iş imkanı, fəaliyyətə başladıqdan sonra da 300 nəfərə
sabit iş imkanı yaranacaq;
n STEP Elektrik Stansiyasının 1 milyard dollarlıq
ümumi kapitalının 300
milyon dollarlıq hissəsi
ekoloji kirliliyin qarşısının
alınmasına yönəldilmişdir;
n Təmiz kömür texnologiyasının istifadə ediləcəyi
stansiyanın ətraf mühitə
zərərlərini minimuma
endirmək üçün AB standartlarında mövcud ən
yaxşı təmizləmə qurğularını
istifadə ediləcək;
n 612 MWt gücə sahib
stansiya ilk növbədə “Star”
neftayırma zavodu və
“Petkim” yarımadasında
həyata keçirilməsi planlaşdırılan layihiələrin enerji
ehtiyacını təmin edəcək.
İstehsal ediləcək elektrik
enerjisi Türkiyənin artan
elektrik tələbatının qarşılanmasında əhəmiyyətli rol
alacaq. İstehsal ediləcək
zəmanətli və yüksək
keyfiyyətli elektrik enerjisi eyni zamanda xarici
investorların diqqətini
Türkiyəyə yönəldərək
sənayenin inkişafına təsir
edəcək, özəl sektorda yeni
iş imkanları yaranacaq
və nəticədə adam başına
düşən gəlirlərin artımı baş
verəcək;
n

Dünyadan Örnekler, Almanya
Schwarze Pumpe Enerji Santrali, 1600 MW

ralin, yıllık ortalama brüt
üretimi 4.320 GWh olarak
planlanıyor.
n Santralde ana üniteler
olarak; buhar kazanı, buhar türbini ve jeneratörü,
ana ve yardımcı soğutma
sistemleri ile Endüstriyel
Atık Depolama alanı yer
alacak. Yardımcı üniteler
olarak ise yakıt hazırlama,
su hazırlama ve arıtma,
ESF (Elektrostatik Filtre
Sistemi), BGD (Baca Gazı
Desülfürizasyon Ünitesi),
kül taşıma sistemleri, şalt
sahası ve bakım atölyeleri
bulunacak.
n STEP Enerji Santrali,
termal verimin en üst
noktalarda yakalanabildiği
süperkritik olarak adlandırılan, buharın doygun
su halinden direk olarak
kızgın buhara dönüştüğü,
tek geçişli ve pulverize
yakıtla beslenen kazanlara
sahip olacak. Bu kazanlar
daha yüksek basınç ve
sıcaklıkta çalışan ultrasüperkritik kazanlardan
biraz daha düşük basınç
ve sıcaklıkta çalışacak.
Süperkritik kazanlarda
doygun buharın kalite-

sinin dengelendiği bir
“dom” tankı olmaksızın,
doygun su ilgili basınç ve
sıcaklıkta direkt olarak
kızgın buhara geçebilmesi
nedeniyle kazana beslenen
suyun yaklaşık olarak aynı
basınçla kızgın buhara
dönüşümünü sağlayacak.

Elektrik istehsalında təxminən 120 ton/
saat kömür və 80 ton/
saat neft koksu istifadə
ediləcək. İstifadə ediləcək
bu kömürün istilik dəyəri
təqribən 6200 (+/- 10%)
kcal/kq olacaq. Layihə
çərçivəsində stansiyanın
fəaliyyət intensivliyinin
ildə 7200 saat, amortizasiyasının isə 49 il olacağı
düşünülür;
n Təxminən istilik gücü
1534,5 MWt olacaq stansiyanın illik ümumi istehsalının 4320 GWh olacağı
planlaşdırılır$
n Stansiyada əsas olaraq
buxar qazanı, buxar turbini
və generatoru, əsas və
köməkçi soyutma sistemləri
ilə sənaye tullantılarının
yığılması sahəsi yer alacaq.
Köməkçi qurğular olaraq
da yanacağın hazırlanması,
su hazırlama və təmizləmə,
ESF (Elektrostatik Filtr
Sistemi), BGD (Baca Gazı
Desülfürizasyon Ünitesi),
külün daşınması qurğusu,
şalt sahəsi və təmir emalatxanaları planlaşdırılıb;
n STEP Elektrik Stansiyası
istilik verimliliyinin ən
yüksək parametrlərdə ola
bilən superkritik adı verilən
buxarın doymuş su baxarı
halından birbaşa olaraq
qızmış buxara çevrildiyi,
bir keçidli və toz halında
püskürdülən yanacaqla
bəslənən qazanlara sahib
olacaqdır. Bu qazanlar
daha yüksək təzyiq və temperaturlarda çalışan ultra
superkritik qazanlardan
fərqli olaraq bir az daha
aşağı təzyiq və temperaturlarda çalışacaqdır. Süperkritik qazanlarda doymuş
buxarın keyfiyyətinin
tənzimləndiyi bir “dom”
tankının olması vacibdir ki,
bu da doymuş suya dayalı
təzyiq və temperaturlarda birbaşa olaraq qızmış
buxara çevrilə bilməsi üçün
qazana bəslənən suyun
təxminən eyni təzyiqlə
qızmış buxara çevrilməsini
təmin edəcəkdir.
n
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PETKİM VE HOLLANDA DEVİ APMT ORTAK
LİMAN YATIRIMA BAŞLIYOR

Türkiye’nin lojistikte kaderini
değiştirecek imzalar atıldı
PETKİM VƏ HOLLANDİYA NƏHƏNGİ APMT ORTAQ LİMAN
LAYİHƏSİNİ HƏYATA KEÇİRİRLƏR

Türkiyənin logistikada qədərini
dəyişdirəcək imzalar atıldı
Petkim Limanı’nda 1,5 milyon TEU başlangıç kapasitesiyle konteyner terminali operasyonlarını
başlatacak yatırımın ilk imzaları atıldı. Bu tarihi adım ile Türkiye limanlarında yeni bir çığır açılıyor
Petkim Limanında 1,5 milyon TEU başlanğıc həcmiylə konteyner terminalı əməliyyatlarını başladacaq
investisiyanın ilk imzaları atıldı. Bu tarixi addım ilə Türkiyə limanlarında yeni bir cığır açılır
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(Soldan) Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, APM Avrupa Liman Yatırımları Direktörü John Trenchard, APM Terminals
Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Martin Poulsen, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı ve SOCAR Uluslararası Yatırımlar
Sorumlusu Vagif Aliyev
‰
(Soldan) Petkimin Baş Direktoru Hayati Öztürk, APM Avropa Liman İnvestisyaları Direktoru John Trenchard, APM Terminalı
Sədr Müavini və Avropa Bölgəsi Prezidenti Martın Poulsen, SOCAR Prezidenti Rövnəq Abdullayev, SOCAR Türkiyə Rəhbəri
(CEO) və Petkim İdarə Heyətinin Üzvü Kenan Yavuz, Petkim İdarə Heyətinin Sədri və SOCAR Sərmayələr İdarəsinin Rəisi Vaqif
Əliyev

SOCAR’ın Petkim
Yarımadası için belirlediği
“Value-Site” vizyonunun
en önemli adımlarından
biri olan Petkim Limanı
yatırımı için tarihi bir adım
atıldı. Petkim, Petkim’in
%100 hissedarı olduğu
Petlim Limancılık A.Ş ve
Hollanda’nın konteyner
terminali operasyonlarında
ve yönetiminde dünya
lideri APM Terminals
şirketi arasında; Petkim,
Petlim ve kurulacak bir
APM Terminals iştiraki
arasında görüşülerek nihai
anlaşma imzalanmak
üzere bir ön anlaşma
imzalandı. Petkim Aliağa

Kompleksi’nde kurulacak
konteyner limanının APM
Terminals tarafından
işletilmesi, Petkim ve APM
Terminals arasında uzun
süreli bir işletme anlaşması
imzalanması konusunda
mutabık kalınırken, iki
şirket arasındaki görüşmeler
devam ediyor.
İstanbul Four Seasons
Oteli’nde 13 Şubat 2012
tarihinde düzenlenen törenle
imzalanan anlaşmaya,
Petkim ve Petlim adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev, SOCAR
Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz; APM

SOCAR-ın Petkim
Yarımadası üçün təyin etdiyi
“Value-Site” vizyonunun ən
əhəmiyyətli addımlarından
biri olan Petkim Limanı
layihəsi üçün tarixi bir addım
atıldı. Petkim, Petkimin
100% səhmdarı olduğu
Petlim Limancılık ASC və
Hollandiyanın konteyner
terminalı əməliyyatlarında
və rəhbərliyində dünya
lideri APM Terminals
şirkəti arasında Petkim,
Petlim və qurulacaq bir
APM Terminals ortaqlığı
arasında görüşülərək
son muqavilə üçün bir ön
müqavilə imzalandı. Petkim
Aliağa Kompleksində

qurulacaq konteyner
limanının APM Terminals
tərəfindən istifadə edilməsi,
Petkim və APM Terminals
arasında uzun müddətli
bir işlətmə müqaviləsi
imzalanması haqqında razılıq
əldə edilərkən, iki şirkət
arasındakı əlavə danışıqlar
da davam edir.
İstanbulun Four Seasons
Otelində 13 Fevral 2012ci il tarixində təşkil edilən
tədbirdə müqaviləni Petkim
və Petlim adına İdarə
Heyətinin Sədri Vaqif Əliyev,
SOCAR Türkiyə Rəhbəri
(CEO) və Petkim İdarə
Heyətinin Üzvü Kenan Yavuz,
APM Terminals adına Sədr
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(Soldan) APM Terminals Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Martin Poulsen ve SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev tarihi
anlaşmanın imza törenini bu fotoğraf ile ölümsüzleştirdi.
(Soldan) APM Terminal Sədr Müavini və Avropa prezidenti Martın Poulsen və ARDNŞ prezidenti Rövnəq Abdullayev tarixi müqavilənin
imza mərasimini bu foto şəkil ilə əbədiləşdirdi.

Terminals adına Başkan
Yardımcısı ve Avrupa
Başkanı Martin Poulsen ile
Avrupa Liman Yatırımları
Direktörü John Trenchard
imza koydu.
Petkim Yarımadası’nın,
“Türkiye’nin en kapsamlı
kümelenme örneği olma”
hedefinin en önemli
lojistik adımlarından biri
olan Konteyner Limanı
yatırımının, 2014 yılında
tamamlanması hedefleniyor.
Konteyner terminali
operasyonlarında dünya
lideri APM Terminals
şirketinin işletileceği
limanın kapasitesi,
Alsancak Limanı’nın
bugünkü kapasitesinden
yaklaşık %50 daha fazla
olacak. Yıllık 1,5 milyon
TEU kapasiteli konteyner
limanının, toplam 53
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hektar lojistik destek sahası
olacak. “Petkim Limanı’nın
geliştirilmesi ve
Türkiye’nin en büyük
limanlarından bir
haline getirme” hedefi
çerçevesinde, limanın bir
bölümünün konteyner
limanına dönüştürülmesini
sağlayacak projede,
Hollanda’nın dünyaca
ünlü APM Terminals şirketi
28 yıl süre ile işletmeci
olarak yer alacak.
// “VALUE-SITE”
VİZYONUMUZ
ÇERÇEVESİNDE
LOJİSTİK TARAFTA
ÇOK ÖNEMLİ BİR
ADIM ATIYORUZ…
İmza töreninde Petkim
Yarımadası için
belirledikleri “ValueSite” vizyonunun lojistik

Müavini və Avropa Bölgəsi
üzrə Prezident Martın
Poulsen ilə Avropa Liman
Sərmayələri Direktoru John
Trenchard imzaladılar.
Petkim yarımadasının,
“Türkiyənin ən geniş
qruplanma nümunəsi
olma” hədəfinin ən mühüm
logistik addımlarından biri
olan Konteyner Limanı
layihəsinin 2014-ci ildə
tamamlanması hədəflənir.
Konteyner terminalı
əməliyyatlarında dünya
lideri APM Terminals
şirkətinin istifadə
edəcəyi limanın tutumu,
Alsancak Limanının
bu günkü tutumundan
təxminən 50% daha çox
olacaq. İllik 1,5 milyon
TEU tutumlu konteyner
limanının 53 hektarlıq
logistika dəstək sahəsi

olacaq. “Petkim Limanının
inkişafı və Türkiyənin ən
böyük limanlarından bir
halına gətirilməsi” hədəfi
çərçivəsində, limanın
bir hissəsinin konteyner
limanına çevrilməsini
təmin edəcək layihədə,
Hollandiyanın dünyaca
məşhur APM Terminals
şirkəti 28 il müddətində
Adminstrator olaraq iştirak
edəcək.
“VALUE-SITE”
VIZYONUMUZ
ÇƏRÇIVƏSINDƏ
LOGISTIKA
BAXIMINDAN ÇOX
MÜHÜM BİR ADDIM
ATIRIQ ...
İmza mərasimində Petkim
Yarımadası üçün təyin
olunan “Value-Site”
vizyonunun logistika

Bugün

2014

Bugünden Yarına

PETKİM Limanı

ayağında çok önemli
bir adım attıklarının
altını çizen Azerbaycan
Devlet Petrol Şirketi
(SOCAR) Başkanı
Rövnag Abdullayev “Biz
Petkim Yarımadası için
vizyonumuzu ‘RafineriPetrokimya-LojistikEnerji Entegrasyonu’
olarak tanımladık. STAR
Rafinerisi inşaatımıza
hepinizin bildiği gibi 25
Ekim 2011’de gerçekleşen
tarihi tören ile başladık.
Petkim bünyesinde yeni
petrokimyasal ürünler
üretmek için yatırımlarımız
sürüyor. Rafinerimiz
başta olmak üzere yeni
yatırımlarımızın artan
enerji gereksinimini
karşılayabilmek için

çalışmalarımız devam
ediyor. Bir dünya devi ile
yaptığımız bu işbirliğiyle
Petkim Yarımadası için
belirlediğimiz ‘Value-Site’
vizyonumuz çerçevesinde
lojistik tarafta çok önemli
bir adım attık. Böylece
söz verdiğimiz gibi
2015 yılında bu dikey
entegrasyonu büyük ölçüde
tamamlamış olacağız.
Lojistik hedeflerimize
ilerlerken konteyner
terminali işletmeciliğinde
dünya lideri APM
Terminals ile işbirliği
yapıyoruz.
Petkim Konteyner Limanı
projesi kaybedenin
olmadığı bir projedir.
APM Terminals’a
ve küresel terminal

qismində çox mühüm
bir addım atdıqlarını
qeyd edən Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin
(SOCAR) Prezidenti
Rövnəq Abdullayev
“Biz Petkim Yarımadası
üçün vizyonumuzu “Neft
Emalı-Neft Kimya-EnerjiLogistika İnteqrasiyası”
olaraq təyin etdik. STAR
Neftayırma Zavodunun
inşasına hamınızın bildiyi
kimi 25 Oktyabr 2011ci ildə reallaşan tarixi
mərasim ilə başladıq.
Petkimin tərkibində yeni
neft-kimya məhsulları
istehsal etmək üçün
investisiyalarımız
davam edir. Nef
Emalı Zavodumuz
başda olmaqla yeni

yatırımlarımızla artan
enerji ehtiyacını qarşılaya
bilmək üçün işlərimiz
davam edir. Bir dünya
nəhəngi ilə apardığımız
bu əməkdaşlıqla Petkim
Yarımadası üçün təyin
olunan “Value-Site”
vizyonumuz çərçivəsində
logistika baxımından çox
mühüm bir addım atdıq.
Beləcə, söz verdiyimiz
kimi, 2015-ci ildə bu
şaquli inteqrasiyanı
böyük ölçüdə tamamlamış
olacağıq. Logistika
hədəflərimizə doğru
gedərkən konteyner
terminalı operatorluğunda
dünya lideri olan
APM Terminals şirkəti
ilə əməkdaşlıq edirik.
Petkim Konteyner Limanı
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“NEMRUT LİMANLAR BÖLGESİ, EGE VE AKDENİZ’İN
LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK”
İmza töreninde yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Türkiye’de liman kapasitesinin aynı oranda artamadığını belirterek,
“Petkim Limanı’nı Türkiye’nin en büyük entegre limanı haline getirme vizyonumuzu uygulamaya dönüştürmek için bugün çok
önemli stratejik adımlardan birini daha atıyoruz. Bu vizyonumuz çerçevesinde konteyner limanı işletmeciliğinde dünya lideri
olan APM Terminals firmasını Türkiye’ye kazandırıyoruz. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu işbirliğinin hayırlı olmasını
diliyorum.” dedi. Kenan Yavuz, Petkim Limanı’na yapılacak bu önemli yatırımla, başta Ege ve Akdeniz Bölgesi olmak üzere
Türkiye’nin liman kapasitesine, dolayısıyla dış ticaret hacmine çok önemli bir ivme kazandıracaklarının altını çizdi. Petkim
Limanı’nın geliştirilmesi, daha ekonomik olarak işletilebilmesi ve Türkiye’nin en büyük entegre limanı haline getirmek amacıyla
Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.’yi kurduklarını anımsatan Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bir yandan elleçleme kapasitemizi
yarımadamızın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlar yaparken, APMT ile uzun süreli bir işletme
anlaşması imzalanması yönünde mutabık kalarak limanımızda konteyner operasyonlarını başlatmak üzere bugün ilk adımı
atıyoruz. Liman ve lojistik yatırımlarımız ile ülkemizin en stratejik sanayi bölgelerinden biri olan Aliağa’yı, diğer limanlarıyla
birlikte ülkemizin en büyük entegre lojistik merkezi olma noktasına taşımayı hedefliyoruz. Nemrut Limanlar Bölgesi, Türkiye’nin
Avrupa’ya en yakın noktası konumunda. Ayrıca Akdeniz ile Ege’nin birleştiği yerde, Türkiye’nin sanayi merkezinde bulunuyor.
Biz Petkim Limanı’nı Alsancak Limanı da dahil bölgenin en büyük entegre limanı ve lojistik merkezi haline dönüştürmeyi
hedefliyoruz. Yapacağımız yatırım, Aliağa ve Nemrut Limanlar Bölgesi’nin de dünyanın sayılı lojistik merkezlerinden biri
olmasını sağlayacak.”

“NƏMRUD LIMANLAR BÖLGƏSİ EGEY VƏ
ARALIQ DƏNIZININ LOGİSTIKA BAZASI OLACAQDIR “
İmza mərasimində investisiya ilə əlaqədar fikirlərini bölüşən SOCAR Türkiyə Rəhbəri və Petkim İdarə Heyətinin Üzvü Kenan
Yavuz, dünyanın ən sürətli böyüyən iqtisadiyyatlarından biri olan Türkiyədə liman tutumunun eyni nisbətdə arta bilmədiyini ifadə
edərək, “Petkim Limanını Türkiyənin ən böyük inteqrasiya limanı halına gətirmə vizyonumuzu həyata keçirmək üçün bu gün çox
mühüm addımlardan birini daha atırıq. Bu Vizyonumuz çərçivəsində konteyner limanı operatorluğunda dünya lideri olan APM
Terminals firmasını Türkiyəyə qazandırırıq. Özlərinə xoş gəldiniz deyərək bu əməkdaşlığın xeyirli olmasını diləyirəm”, dedi.
Kenan Yavuz Petkim Limanına qoyulacaq bu əhəmiyyətli investisyaya, başda Egey və Aralıq Dənizi Bölgəsi olmaqla, Türkiyənin
liman tutumuna, buna bağlı olaraq xarici ticarət həcminə çox önəmli bir güc qatacağını vurğuladı. Petkim Limanının inkişaf
etdirilməsi, iqtisadi baxımdan daha səmərəli istifadə edilməsi və Türkiyənin ən böyük inteqrasiya limanı halına gətirilməsi
məqsədilə Petlim Limancılık Ticarət ASC-ni qurduqlarını xatırladan Yavuz, sözlərinə belə davam etdi:
“Bir yandan potensialımızı artırmaq, yarımadamızın bu günkü və gələcəkdəki ehtiyaçlarını ödəmək istiqamətində investisiyalar
qoyarkən, APMT ilə uzun müddətli bir işlətmə müqaviləsinin imzalanması yönündə razilaşaraq limanımızda konteyner
əməliyyatlarını başlatmaq üçün bu gün ilk addımı atırıq. Liman və Logistika yatırımlarımız ilə ölkəmizin ən strateji sənaye
bölgələrindən biri olan Aliağanı digər limanlarla birlikdə ölkəmizin ən böyük inteqrasiya-logistika mərkəzi olmaq nöqtəsinə
daşımağı planlaşdırırıq. Nəmrud Limanlar Bölgəsi Türkiyənin Avropaya ən yaxın nöqtəsi mövqeyindədir. Ayrıca Aralıq dənizi
ilə Egenin birləşdiyi yerdə, yəni Türkiyənin sənaye mərkəzində yerləşir. Biz Petkim Limanını, Alsancak Limanı da daxil olmaqla,
bölgənin ən böyük inteqrasiya limanı və logistika mərkəzi halına çevirməyi planlaşdırırıq. Qoyacağımız investisiyalarla Aliağa və
Nəmrud Limanlar Bölgəsinin dünyanın azsayılı logistika mərkəzlərindən biri olmasını təmin edəcəyik”.

operasyonlarındaki geniş
tecrübelerine hoş geldiniz
diyor, bu işbirliğinin
ülkelerimize hayırlı olmasını
diliyorum.” dedi.
// “TÜRKİYE
SÜREKLİ BÜYÜYEN
ÇOK ÖNEMLİ BİR
PAZAR”APM
Terminals CEO’su Kim
Fejfer ise, gerçekleşen
işbirliği ile ilgili yaptığı
değerlendirmede,
Türkiye’nin sürekli büyüme
gösteren çok önemli bir
pazar olduğuna dikkat
çekti. “Bu önemli pazara
alanında kendini kanıtlamış,
kuvvetli ve saygın bir iş
ortağı olan SOCAR ile
birlikte girmekten dolayı
çok mutluyuz. Yaptığımız
işbirliğinin uzun seneler
boyunca devam edeceğini
umuyoruz” diyen Fejfer,
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Petkim Konteyner
Limanı’nın Türkiye’deki
ilk işbirlikleri olmasından
mutluluk duyduklarını ifade
etti. İmza töreninde
konuşan APM Terminals
Avrupa Bölgesi
CEO’su Martin Poulsen
de, Petkim Limanı’nın
lojistik konumu, pazarlara
ulaşılabilirliği ve doğal
su derinliği özellikleri ile
Türkiye’nin
önde gelen limanlarından
biri olma özelliklerine sahip
olduğunu söyledi.
Petkim ile işbirliği yapmanın
kendilerine büyük heyecan
verdiğini söyleyen
Poulsen “Petkim Limanı’nı,
Türkiye’nin ve bölgenin
ekonomik büyümesine
sürekli katkı sağlayan
bir işletme yapısına
dönüştürmek için elimizden
geleni yapacağız.” dedi.

layihəsi heç kimsənin
uduzmadığı bir layihədir.
APM Terminalsa və qlobal
terminal əməliyyatlarındakı
geniş təcrübələrinə xoş
gəlmisiniz deyir, bu
əməkdaşlığın ölkələrimizə
xeyirli olmasını diləyirəm”,
dedi.
“TÜRKİYƏ DAVAMLI
BÖYÜYƏN, ÇOX
ÖNƏMLİ BİR
BAZARDIR”
APM Terminals CEO-su
Kim Fejfer isə, reallaşan
əməkdaşlıq ilə əlaqədar
çıxışında, Türkiyənin
davamlı böyümə göstərən
çox önəmli bir bazar
olduğuna diqqət çəkdi. “Bu
önəmli bazara sahəsində
özünü sübut etmiş, güclü
və hörmətli bir iş ortağı
olan SOCAR-la birlikdə
iştirakçi olmağımıza görə
çox sevinirik. Etdiyimiz

əməkdaşlığın uzun illər
boyunca davam edəcəyinə
ümid edirik” deyən Fejfer,
Petkim Konteyner Limanının
Türkiyədə əməkdaşlıq
etdikləri ilk qurum
olmasına görə çox məmnun
olduqlarını ifadə etdi. İmza
mərasimində danışan APM
Terminals Avropa Regionu
CEO-su Martin Poulsen
də, Petkim Limanının
logistika mövqeyi,
bazarlara yaxınlığı və təbii
su ehtiyatlarının olması kimi
xüsusiyyətləri ilə Türkiyənin
öndə gələn limanlarından
biri olduğunu söylədi.
Petkim ilə əməkdaşlıq
etmənin onlara böyük
həyəcan verdiyini söyləyən
Poulsen “Petkim Limanını
Türkiyənin və bölgənin
iqtisadi böyüməsinə davamlı
töhvə verən müəssisə halına
gətirmək üçün əlimizdən
gələni edəcəyik”, dedi.

Kenan Yavuz, APM Avrupa Liman Yatırımları Direktörü John Trenchard
ile Petkim Yarımadası’nın 2023 vizyonunu inceledi.
Kenan Yavuz, APM Avropa Liman İnvestisyaları Direktoru John Trenchard
ilə Petkim yarımadasının 2023-cü il vizyonunu araşdırdı.

PETKİM - APM TERMINALS
TARİHİ ANLAŞMASINDAN
SATIRBAŞLARI

PETKIM-APM TERMINALS
TARİXİ MÜQAVILƏSINDƏN
SƏTİRBAŞLARI

➊ Petkim ve konteyner limanı işletmeciliğinde dünya lideri
APM Terminals Türkiye’nin en büyük konteyner ve genel kargo
limanlarından birini yapacaklar.
➋ Petkim Konteyner Limanı, Türkiye’yi dünya pazarlarına
bağlayacak Ege’nin dünyaya açılan kapısı olacak.
➌ Konteyner Terminali’ne 2014 yılına kadar 350-400 milyon Dolar
mertebesinde yatırım yapılacak.
➍ Konteyner Limanı’nın kapasitesi 1,5 milyon TEU olacak. Bu
kapasite, Alsancak Limanı’nın bugünkü kapasitesinden yaklaşık %50
daha fazla olacak.
➎ Liman kapasitesinin pazar talebine bağlı olarak 3 milyon TEU’ya
çıkarılması planlanıyor.
➏ APM Terminals, Petkim Konteyner limanında 28 yıl süre ile
işletmeci olarak yer alacak ve bu süre tarafların mutabık kalması
halinde 2046 yılına kadar uzatılabilecek.
➐ Konteyner terminalinin temel özellikleri:
n 10.000 TEU kapasiteli konteyner gemilerinin yanaşabileceği
700 metre uzunluğunda ve 16 metre su derinliğine sahip rıhtım.
n 42 hektar denize doğrudan bağlantılı ana liman ve 11 hektar
liman arka hizmet sahası olmak üzere, konteyner elleçleme,
depolama, demiryolu terminalinden oluşan toplam 53 hektar
hizmet sahası.
n Konteyner Limanı rıhtımının ilk 350 metresinin 1.Faz
inşaatı 2013 yılında tamamlanacak. Kalan 350 metrelik rıhtımın
ise 2. Faz inşaatında 2014’de tamamlanması planlanıyor.
n Limanda Post Panamax STS tipi vinçler kullanılacak.
➑ APM Terminals, konteyner terminalinin yanında genel
kargo terminalinin operasyonlarını da üstlenecek. Genel kargo
işletmeciliğine bu yılın sonlarında başlayacak.

➊ Petkim və konteyner limanı operatorluğunda dünya lideri
olan APM Terminals Türkiyənin ən böyük konteyner və yük
limanlarından birini quracaqdır;
➋ Petkim Konteyner Limanı Türkiyəni dünya bazarlarına
bağlayacaq və Egeyin dünyaya açılan qapısı olacaqdır;
➌ Konteyner Terminalına 2014-cü ilə qədər 350-400 milyon dollar
dəyərində investisiya qoyulacaqdır;
➍ Konteyner Limanının tutumu 1,5 milyon TEU olacaq. Bu tutum,
Alsancak Limanının bu günkü tutumundan təxminən 50% daha
çoxdur;
➎ Limanın tutumunun bazarın tələbinə bağlı olaraq 3 milyon TEUya çıxarılması planlaşdırılır;
➏ APM Terminals Petkim Konteyner limanında 28 il ərzində
Administrator olaraq iştirak edəcək və bu müddətdə tərəflərin razı
qalması halında müqavilə 2046-ci ilə qədər uzatılabiləcəkdir.
➐ Konteyner terminalinin əsas xüsusiyyətləri:
n 10.000 TEU tutumlu konteyner gəmilərinin yanaşabileceği 700
metr uzunluğa və 16 metr su dərinliyinə sahib sahil;
n 42 hektar dənizə birbaşa əlaqəli ana liman və 11 hektar
liman arxa xidmət sahəsi olmaqla, konteyner elleçleme, yığma,
dəmiryolu terminalından ibarət olan cəmi 53 hektar xidmət
sahəsi;
n Konteyner Limanı ilk 350 metrinin 1-ci Fazasının inşaatı
2013-cü ildə tamamlanacaq, qalan 350 metrlik sahilin 2-ci Faza
inşaatının isə 2014-cü ildə tamamlanması planlaşdırılır;
n Limanda Post Panamax STS tipli qaldirici və yük boşaltıcı
krandan istifadə ediləcək;
➑ APM Terminals, konteyner terminalı ilə bərabər, ümumi yük
terminalinin əməliyyatlarını da öz üzərinə alacaqdır. Ümumi yük
operatorluğu bu ilin sonlarında başlayacaq.

PETLİM LİMANCILIK
TİCARET A.Ş.

PETLİM LİMANCILIK
TİCARET S.C.

APM TERMINALS

APM TERMINALS

PETKİM Limanı’nın geliştirilmesi, daha
ekonomik şartlarda işletilebilmesi, gelir
artırıcı faaliyetlerin daha etkin bir şekilde
yapılabilmesi ve sonuç olarak Türkiye’nin
en büyük entegre limanlarından biri haline
getirmek amacıyla, PETLİM Limancılık
Ticaret A.Ş PETKİM’in %100 iştiraki olarak
Kasım 2010 tarihinde kuruldu. Petkim
Yarımadası’nda gerçekleştirilecek liman ve
lojistik yatırımları ülkemizin en stratejik
sanayi bölgelerinden biri olan Aliağa’yı diğer
limanlarıyla birlikte ülkemizin en büyük
lojistik entegre merkezi olma noktasına
taşıyacak.
APM Terminals, merkezi HollandaHauge’da bulunan dünyanın önde gelen
uluslararası konteyner işletmeciliği yapan
firmalarından biri. Liman ve konteyner
terminali işletmeciliğinde dünyanın en iyisi
olmayı hedefleyen APM Terminals, beş
kıtada, 36 ülkede hizmet veriyor. APM
Terminals, konteyner liman işletmeciliğinin
yanı sıra; 46 ülkede 154 noktada konteyner
taşımacılığı, yönetimi, bakımı ve tamiri gibi
iç hizmetler de veriyor.
Uluslararası ticareti istihdam yaratan,
ekonomileri kalkındıran ve dünyanın her
yerinde yaşayan insanların yaşam standardını
yükselten bir ekonomik büyüme lokomotifi
olarak gören APM Terminals, %90’ını deniz
yolu ile yapılan uluslararası ticarete sağladığı
katkıyı sürekli artırmayı hedefliyor.
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Petkim Limanının inkişaf etdirilib, iqtisadi
cəhətdən daha səmərəli şərtlərdə istifadə
edilməsi, gəlir artırıcı fəaliyyətlərin daha
məhsuldar bir şəkildə həyata keçirilməsi
və Türkiyənin ən böyük inteqrasiya
limanlarından biri halına gətirilməsi
məqsədilə, PETLİM Limancılık Ticarət
ASC Noyabr, 2010-cu il tarixində quruldu.
Petkim Yarımadasında reallaşdırılacaq liman
və logistika investisiyalarının ölkəmizin
ən strateji sənaye bölgələrindən biri olan
Aliağanı, digər limanlarıyla birlikdə,
ölkəmizin ən böyük logistika inteqrasiya
mərkəzi olma nöqtəsinə daşıyacaqdır.
APM Terminals, mərkəzi HollandiyaHaugeda olan və dünyanın öndə gələn
beynəlxalq konteyner ticarəti edən
firmalarından biridir. Liman və konteyner
terminalı operatorluğunda dünyanın ən
yaxşısı olmağı hədəfləyən APM Terminals,
beş qitədə, 36 ölkədə xidmət göstərir. APM
Terminals, konteyner liman işlətməciliyinin
yanında, 46 ölkədə 154 nöqtədə konteyner
daşımaları, rəhbərliyi, qulluğu və təmiri kimi
daxili xidmətlər də verir.
Beynəlxalq ticarəti, məşğulluq yaradan,
iqtisadiyyatı inkişaf etdirən və dünyanın hər
yerində yaşayan insanların həyat standartını
yüksəldən bir iqtisadi böyümə lokomotivi
olaraq görən APM Terminals 90 %-i dəniz
yolu ilə aparılan beynəlxalq ticarətə verdiyi
töhfəni davamlı olaraq artırmağı hədəfləyir.

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, imza töreni sonrasında Türk basın
mensuplarıyla bir sohbet toplantısı düzenledi.
ARDNŞ Prezidenti Rövnəq Abdullayev, imza mərasimindən sonra Türkiyənin
mətbuat nümayəndələriylə söhbət-konfransı təşkil etdi.		
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“Value-Site” vizyonu çerçevesinde
2011 ‘En Büyük İlk’in yılı oldu…

“Value-Site” vizyonu çərçivəsində
2011-ci il “Ən Böyük İlk”in ili oldu…
SOCAR’ın Petkim Yarımadası’nda ham petrolden başlayarak nihai ürüne giden değer zincirini
oluşturma vizyonu ile Türkiye’nin Kimyasal Endüstri Parkı rüyasını gerçekleştirme yolunda adımlar
atılmaya başlandı.
SOCARın Petkim Yarımadasında xam neftdən son məhsula qədər davam edən zəncirin ortaya qoyulması
vizyonu ilə Türkiyənin Kimya Sənaye Parkı röyasını gerçəkləşdirmə yolunda addımlar atılmağa başlandı

Nilüfer YALÇIN
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
Teknik Danışmanı
SOCAR Türkiyə Rəhbərinin Texniki Köməkçisi
E-posta: nyalcin@petkim.com.tr
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LOJİSTİK Eentegrasyonu
temel mantığı çerçevesinde
hammadde güvenilirliği
sağlayacak rafineriye sahip,
6 milyon ton petrokimyasal üretebilen, en az
1.5 milyon TEU kapasiteli konteyner limanı,
entegre liman ve lojistik
alana sahip, yarımadanın
enerji ihtiyacının fazlasını
üretebilen, yerli-yabancı
yatırımcıların yer aldığı kümelenme modelini hayata
geçirmiş, Avrupa’nın en
önemli üretim ve lojistik
merkezlerinden biri olmayı
hedefliyoruz.

SOCAR’ın Petkim Yarımadası için oluşturduğu
“Value-Site” vizyonuna
doğru giden yolda 2011
yılında çok önemli adımlar
atıldı. Petkim Yarımadası üzerinde kümelenme
modeli ile “Value-Site”
projesinin uygulamaya
dönüştürülmesinin ilk ve en
önemli adımı, AzerbaycanTürkiye ekonomik işbirliğinin en önemli adımlarından
biri olan ve Azerbaycan’ı
Türkiye’de doğrudan
yatırımcı konumuna getiren
Petkim’in özelleştirilmesidir.
SOCAR’ın Petkim
Yarımadası’nda ham
petrolden başlayarak nihai
ürüne giden değer zincirini oluşturma vizyonu
ile Türkiye’nin Kimyasal
Endüstri Parkı rüyasını
gerçekleştirme yolunda
adımlar atılmaya başlandı.
“Value-Site” vizyonumuz
çerçevesinde, Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yılı
olan 2023 yılına kadar,
Petkim Yarımadası’nın
RAFİNERİPETROKİMYA-ENERJİ-

// 2011’DE HAYALLERİ
GERÇEĞE
DÖNÜŞTÜREN
ADIMLAR ATILDI
2011, hayallerimizi gerçeğe
dönüştüren en önemli
adımların atıldığı, kâğıt
üzerindeki projelerin uygulamaya dönüştürüldüğü
bir dönüm yılı oldu. Artık
Petkim Yarımadası “ValueSite” tablosunu daha net
görebiliyor ve bu hayalin
gerçekleşeceğine inancımız gün geçtikçe artıyor.
Petkim’in özelleştirmesi
gerçekleştirildiğinde sadece
bir hedef olarak baktığımız “Value-Site” bugün,
uzansak elimizle tutabileceğimiz kadar gerçek.
2011 yılında bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz en
önemli ilk, 25 Ekim 2011
tarihinde Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev
ve Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın
teşrifleriyle gerçekleştirilen
STAR Rafinerisi’nin temel
atma töreniydi. Ana ürünü
hâlihazırda %90 oranında
dışa bağımlı olduğumuz
petrokimyanın temel hammaddesi olan nafta olacak
şekilde konfigüre edilen
10 milyon ton kapasiteli
STAR Rafinerisi, RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu’nun olmazsa olmazı, en temel
basamağı. Türkiye’de
Rafineri-Petrokimya
Entegrasyonu’nu yeniden
sağlayan yatırım projesi.
Biz 25 Ekim tarihinde
sadece rafinerinin değil,

SOCAR-ın Petkim Yarımadasında həyata keçirdiyi
“Value-Site” vizyonuna
doğru gedən yolda 2011-ci
ildə çox əhəmiyyətli addımlar atıldı. Petkim Yarımadasında Qruplanma modeli
ilə “Value-Site” layihəsinin
gerçəkləşdirilməsinin ilk
və ən əhəmiyyətli addımı Azərbaycan-Türkiyə
iqtisadi əməkdaşlığının
ən vacib mərhələlərindən
biri olan və Azərbaycanı
Türkiyədə həqiqətən də
yatırımçı edən Petkimin
özəlləşdirilməsidir.
SOCARın Petkim Yarımadasında xam neftdən son
məhsula qədər davam edən
zəncirin ortaya qoyulması
vizyonu ilə Türkiyənin Kimya Sənaye Parkı röyasını
gerçəkləşdirmə yolunda addımlar atılmağa başlandı.
“Value-Site” vizyonumuz
çərçivəsində Cumhuriyyətin
Quruluşunun 100-cü İli
olan 2023-cü ilə qədər
Petkim Yarımadasının Neft
Emalı-Neft Kimya-EnerjiLocistika İnteqrasiyası
təməl məntiqi baxımından
xammal təminatını saxlayan neft emalı zavoduna
sahib, 6 milyon ton neftkimya məhsulları istehsal
edə bilən, ən az 1.5 milyon
TEU tutumlu konteyner
limanı, inteqrasiya olunmuş
liman və locistika sahəsinə
malik, yarımadanın enerji
ehtiyacının tələbatından da
artığını hasil edən, yerlixarici sərmayədarların yer
aldığı Qruplanma Modelini
həyata keçirmiş Avropanın
ən əhəmiyyətli istehsal və
locistika mərkəzlərindən
biri olmağı qarşıda hədəf
olaraq görürük.
// 2011-Cİ İLDƏ
XƏYALLARI HƏQİQƏTƏ
ÇEVİRƏN ADDIMLAR
ATILDI
2011-ci il, xəyallarımızı
həqiqətə çevirən ən
əhəmiyyətli adımların
atıldığı, kağız üzərində
olan layihələrin həyata
keçirildiyi, bir dönüş ili
oldu. Artıq Petkim Yarımadasının “Value-Site
tablosunu daha tam və
dolğun görə bilirik və bu
xəyalın gerçəkləşəcəyinə

inamımız günbəgün artır.
Petkimin özəlləşdirilməsi
gerçəkləşdirildiyində
sadəcə bir hədəf olaraq
gördüyümüz “Value-Site”
bu gün, uzatsaq əimizlə
tuta biləcəyimiz qədər,
həqiqətdir.
2011-ci ildə bu çərçivədə
gerçəkləşdirdiyimiz ən
əhəmiyyətli ilk, 25 Oktyabr 2011-ci il tarixində
Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Hörmətli İlham
Əliyev və Türkiyənin Baş
Naziri Hörmətli Recep
Tayyip Erdoğanın iştirakı
ilə baş tutmuş, STAR Neft
Emalı Zavodunun təməl
atma tədbiri idi. Əsas
məhsulu hal-hazırda 90%
xaricdən asılı olduğumuz
və neft-kimyanın ən vacib
xammalı olan Naftanın
istehsalı olaraq qurulan,
10 milyon ton illik gücə
malik STAR Neft Emalı
Zavodu, Neft Emalı-Neft
Kimya-Enerji-Locistika
İnteqrasiyasının qaçınılmaz, ən əhəmiyyətli
mərhələsidir. Türkiyədə
Neft Emalı-Neft Kimya
İnteqrasiyasını yenidən önə
çıxaran yatırım layihəsidir.
Biz 25 Okityabr tarixində
sadəcə neft emalı zavodunun deyil, eyni zamanda
“Value-Site”ın da təməlini
atmış olduq. Çünki, Kimya
Sənaye Parkında istehsal
etməyi düşündüyümüz yeni
neft-kimya məhsullarının
əldə edilməsi, əlavə dəyəri
yüksək məhsul yatırımlarının xammal təminatı
saxlanılmadan həyata
keçirilməsi mümkün deyildir. Neft Emalı Zavodunda
yalnız nafta deyil, həm də
Türkiyənin tam olaraq idxalçısı olduğu kerosin, ultra
az kükürdlü dizel yanacağı,
LPG və yarımadanın bu
gün və gələcəkdə enerjiyə
olan ehtiyacını qarşılamaq
üçün quracağımız Enerji
Stansiyamızın xammalı
olan neft koksu da istehsal
olunacaqdır.
// PETKİM YARIMADASININ YATIRIM
GÜNLÜYÜ
Neft Emalı Zavodunun inşa
ediləcəyi sahənin hazırlanması çərçivəsində torpaq
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Value-Site‘ın da temelini
atmış olduk. Çünkü Kimyasal Endüstri Parkı bünyesinde üretmeyi hedeflediğimiz yeni petrokimyasal,
katma değeri yüksek ürün
yatırımlarının hammadde
güvenilirliği sağlanmadan
gerçekleştirilmesi mümkün
değildi. Rafineride sadece
nafta değil, Türkiye’nin
net ithalatçı olduğu jet
yakıtı, ultra düşük kükürtlü
motorin, LPG ve yarımadanın bugünkü ve gelecekteki
enerji ihtiyacını karşılamak
için inşa edeceğimiz enerji
santralimizin hammaddesi
olan petrokok üretilecek.
// PETKİM
YARIMADASI’NIN
YATIRIM AJANDASI
Rafinerinin inşa edileceği
sahanın hazırlanması çerçevesinde hafriyat çalışmaları
büyük bir hızla devam ediyor. 10 milyon ton toprağın
yer değiştireceği hafriyat
çalışmalarında günde 200
kamyonun rafineriye ayrılan yaklaşık 1400 dönüm
sahadan toprak çıkardığına
şahit oldukça, “Value-Site”
projesinin gerçekliğini daha
iyi hissediyorsunuz.
2011 yılında kümelenme
metodolojisi ile rekabetçi üretim yapan küresel
kimyasal endüstri parklarında yaygın olarak
kullanılan Plug&Play (Tak
ve Kullan) uygulamasının ilk adımlarını Petkim
Yarımadası’nda bulunan
Hava-Azot Fabrikamız
28 Eylül 2011 tarihinde
ilave yatırım yapma, yeni
teknoloji ve operasyonel
verimlilik yaratma koşulu
ile Air-Liquide firmasına
devredildi. “Air Liquide”
bugün Petkim’in hava azot
ihtiyacını karşılıyor, yarın
Petkim Yarımadasındaki
tüm ünitelerin ihtiyacını da
karşılayacak.
2011 yılı “Value-Site” projemizin temel tohumlarının
atıldığı yıldı. Yatırım planlarımızın birinci fazı olarak
kabul ettiğimiz 2015 yılına
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kadar zorlu ve heyecan
dolu bir süreç bizi bekliyor.
Önümüzdeki üç yıl doludizgin koşmamız gerekiyor.
25 MW kapasiteli Rüzgâr
Enerji santralimizin temeli
bu yıl içinde atılacak ve
2013 yılında rüzgâr gülleri
yarımada üzerinde dönmeye başlayacak. Kapasite
artışı yatırımlarının yanı
sıra, 2015 yılına kadar
devreye alınması planlanan
yeni BDX, XLPE üniteleri
ile ilgili çalışmalara büyük
bir hızla devam ediliyor.
Petkim Yarımadası’nda
planlanan tüm yatırımların
tamamlayıcı unsuru olan
liman, lojistik ve enerji
yatırımlarımızla ilgili süreç
hızla ilerliyor. STAR
Rafinerisi ve Petkim’in
bugünkü ve gelecekteki
enerji ihtiyacını karşılamak
için rafineri yan ürünü
olan petrokoku hammadde
olarak kullanacak STEP
Enerji Santrali yatırımı da
2015 yılına kadar tamamlanacak. Petkim limanında
1,5 milyon TEU başlangıç
kapasitesi ile konteyner
terminali operasyonlarını
başlatacak yatırımın ilk
imzaları Şubat, 2012’de
atıldı. Konteyner terminali
operasyonlarında dünya
lideri APM Terminals şirketinin işletmesini yapacağı
konteyner limanının temel
atma töreninin bu yıl içinde
atılması hedefleniyor.
2015 yılına kadar üç tanesi
rafineriye ait, bir tanesi
enerji santraline ait olmak
üzere dört yeni iskele daha
devreye girecek. 2023
yılına kadar da Petkim’e
bir Petkim daha eklenecek.
Bugün gelinen nokta bizi
“Value-Site” gerçeğine koşar adımlarla yaklaştırıyor.

işləri böyük sürətlə davam
etməkdədir. 10 milyon ton
toprağın daşınacağı torpaq
işlərində gündə 200 yük
maşını neft emalı zavodu
üçün ayrılan 1350 hektar
sahədən torpaq daşındığının şahidi olduqca,
“Value-Site” layihəsinin
həqiqiliyini daha aydın hiss
edirsiniz.
2011-ci ildə Qruplanma metodologiyası ilə
rəqabətçi istehsal həyata
keçirən dünya kimya
sənaye parklarında geniş
olaraq istifadə olunan
Plug&Play (Tax və İstifadə
et) prinsipinin ilk addımlarının Petkim Yarımadasında olan Hava-Azot Seximizin 28 Sentyabr 2011-ci
il tarixində, əlavə sərmayə
qoyma, yeni texnologiya və
istehsal verimliliyi yaratmaq şərti ilə, Air-Liquide
firmasına satıldı. “Air
Liquide” bu gün Petkimin
hava və azota olan ehtiyacını qarşılayır, sabah isə
Petkim Yarımadasındakı
bütün qurğuların ehtiyacını
qarşılayacaqdır.
2011-ci il “Value-Site”
layihəmizin təməl toxumlarının atıldığı ildir.
Yatırım planlarımızın
birinci mərhələsi olaraq
qəbul etdiyimiz 2015-ci ilə
qədər ağır və həyəcan dolu
bir proses bizi gözləyir.
Önümüzdəki üç il olduqca
gərgin çalışmamız lazımdır. 25 MW gücündə Külək
Enerji Stansiyamızın təməli
bu il içində atılacaq və
2013-cü ildə külək fırlanğıcları yarımada üzərində
dönməyə başlayacaqdır.
İstehsal gücü artırma yatırımları ilə yanaşı 2015-ci
ilə qədər dövrəyə alınması planlanan yeni BDX,
XLPE qurğuları ilə əlaqəli
çalışmalar yüksək sürətlə
davam etdirilir. Petkim
Yarımadasında planlanan
bütün yatırımların tamamlayıcı elementi olan liman,
locistika və enerji yatırımlarımızla əlaqədar bütün
proseslər tam gücü ilə

davam etdirilir. STAR Neft
Emalı Zavodu və Petkimin
bu günkü və gələcəkdəki
enerji ehtiyacını qarşılamaq üçün neft emalınln yan
məhsulu olan neft koksunu
xammal olaraq istifadə
edəcək STEP Enerji Stansiyası yatırımı da 2015-ci
ilə qədər başa çatacaqdır. Petkim limanında
1,5 milyon TEU başlanğıç tutumu ilə konteyner
terminalı əməliyyatlarımızı
başladacaq yatırımın ilkin
imzaları 2012-ci ilin Fevral
ayında atıldı. Konteyner
terminalı əməliyyatlarında
dünya lideri APM Terminals Şirkətinin işlətməsini
yapacağı konteyner limanının təməlini atılması bu
il içində nəzərdə tutulur.
2015-ci ilə qədər, üç
dənəsi neft emalı zavoduna
aid, bir dənəsi isə enerji
stansiyasına aid olmaqla,
dörd yeni liman estakadası
işə salınacaqdır. 2023-cü
ilə qədər də Petkimə bir
Petkim daha əlavə olunacaqdır. Bu gün çatdığımız
nöqtə bizi “Value-Site”
həqiqətinə yürüyək addımlarla yaxınlaşdırır.

NİCE YILLARA TÜRK SANAYİSİNİN GURURU!

47. gurur yılımızı kutladık

NEÇƏ BELƏ İLLƏRƏ TÜRK SƏNAYESİNİN QÜRURU!

47-ci qürur ilimizi keçirdik

Türk ekonomisinin en önemli sanayi kuruluşlarından Petkim, “47. Kuruluş Yıldönümü ve Kalite
Günü”nü Aliağa Kompleksi’ndeki Kültür Merkezi’nde düzenlenen muhteşem bir törenle kutladı.
Türk iqtisadiyyatının ən önəmli sənaye quruluşlarından olan Petkim “47-ci ildönümü və Keyfiyyət
Günü”-nü Aliağa Kompleksindəki Mədəniyyət mərkəzində təşkil olunan tədbirlə keçirdi.

Petkim 47. yıl pastası, şirketin geçmiş ve bugünkü yöneticileri tarafından kesildi.
Petkimin quruluşunun 47-ci ildönümü üçün hazırlanan tort, şirkətin hazırkı və sabiq
rəhbərləri tərəfindən kəsildi.

Petkim, her yıl geleneksel
hale getirdiği “Kuruluş Yıldönümü ve Kalite Günü”
nü Aliağa Kompleksi’ndeki
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kutladı.
İzmir ve Aliağa iş dünyası temsilcilerinin yoğun
katılım gösterdiği törene
ev sahipliği yapan Petkim
Genel Müdürü Hayati
Öztürk, 47 yıl süren üretim
yolculuğunda gelinen

noktanın, tam anlamıyla bir
başarı öyküsü olduğunu belirterek, “Bu başarımızda,
şirketin kurumsal kültürü,
sağlam yapısı, çalışanları, paydaşları ve tüm iş
ortaklarımız çok önemli rol
oynamıştır.” dedi. Yaptığı
konuşmada yerli üretimin
ve sanayileşmenin önemine
vurgu yapan Genel Müdür
Öztürk, son 20 yılda dünyada çok önemli bir yapısal

Petkim “47-ci ildönümü
və Keyfiyyət Günü”-nü
Aliağa Kompleksindəki
Mədəniyyət mərkəzində
təşkil olunan tədbirlə keçirdi.
İzmir və Aliağa iş dünyası
təmsliçilərinin böyük maraqla
qatıldığı tədbirə təşkilatçılıq
edən Petkimin Baş Direktoru Hayati Öztürk 47 ildir
davam edən istehsal yolunda
gəlinən nöqtənin bir uğur
olduğunu bildirərək, “Bu

uğurumuzda şirkətin əsasını
təşkil edən mədəniyyəti,
sağlam bünövrəsi, işçiləri,
hissədarları və iş ortaqları çox
böyük rol oynamışdır”
dedi. Çıxışı zamanı yerli istehsalın
və sənayeləşmənin önəminə vurğu
edən Öztürk, son
20 ildə dünyada əsaslı struktur
dəyişikliyinin yaşandığını,
ancaq Türkiyənin bu prosesdə
aktiv rol oynamadığına diqqət
çəkdi: “Bazar və xammal
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Petkim, “47. Kuruluş Yıldönümünü ve Kalite Günü” nü Aliağa Kompleksi’ndeki
Kültür Merkezi’nde düzenlenen muhteşem bir törenle kutladı.
“Petkim”, “47-ci ildönümü və Keyfiyyət Günü”nü Aliağa Kompleksindəki Mədəniyyət
mərkəzində təşkil olunan möhtəşəm tədbirlə keçirdi.

dönüşüm yaşandığına,
Türkiye’nin ise bu süreçte
aktif rol alamadığına dikkat
çekti. Hayati Öztürk, “Pazar ve hammadde zengini
ülkeler, yatırım ve finansman noktasında yatırımcılara çok önemli teşvikler
sağlıyorlar. Plug&Play
olarak adlandırılan, tak
ve çalıştır olarak dilimize
çevirdiğimiz bu teşvik mekanizmaları ile ülkelerinin
üretim ve rekabet gücüne
büyük avantaj sağlıyorlar.
Üretim yaptığımız
petrokimya sektörü için en
önemli girdi enerji maliyetlerimiz. Petrol türevi olan
nafta ve doğalgazı
hammadde olarak kullanıyoruz. 10 yıl kadar önce
20-30 Dolar bandında olan
petrolün varil fiyatı bugün
120 Dolar seviyesine
yükselmiş durumda. Önümüzdeki 30-40 yıl boyunca
fosil yakıtlar yine enerjide
ana bileşenler olacak.”
dedi.
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// “VALUE-SITE”
VİZYONUMUZU
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZDE PETKİM
YARIMADASI
TÜRKİYE’NİN EN
ÖNEMLİ ÜRETİM VE
ENERJİ ÜSLERİNDEN
BİRİ OLACAK”
Enerji üretiminde kaynak
çeşitliliğinin önemine
işaret eden Hayati Öztürk,
Çin’den çok dikkat çekici
bir örnek verdi. 2006-2007
yıllarında Çin’de her hafta
bir termik santralin üretime
başladığı bilgisini veren
Öztürk, şu değerlendirmeyi
yaptı: “Almanya ve Çin,
enerji üretimine verdikleri büyük destekle dikkat
çekiyorlar. Özellikle güneş
enerjisi yatırımlarında
20 MW gücündeki bir
santrale yaklaşık 60 milyon
Dolarlık teşvik veriliyor.
Türkiye’de de son yıllarda
yeni yatırımların teşvik
edildiğini memnuniyetle
görüyoruz. Petkim olarak
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ehtiyatı olan ölkələr, investisiya və maliyyələşdirmə
nöqtəsində investorlara çox əhəmiyyətli təşviqlər təmin
edirlər. Plug&Play olaraq
adlandırılan və dilimizə
“Tax və İşlət” kimi tərcümə
olunan bu təşviq mexanizmlərı
ilə ölkələrinin istehsal və rəqabət
gücünə güc qatırlar.
İstehsalı ilə məşğul olduğumuz
neft-kimya sektoru üçün
ən önəmli gəlir enerji
maliyyətlərimizdir.
Neft məhsulu olan naftanı
(ilkin emal benzini) və təbii qazı
xammal olaraq istifadə edirik.
10 il əvvəl 20-30 dollara olan
neftin bir barreli indi 120 dollara qədərdir. Qarşıdakı 20-30 il
ərzində qalıq yanacaqlar yenə
enerjidə əsas birləşmələr olacaq”
// ”VALUE-SİTE” VİZYONUNU
REALLAŞDIRDIĞIMIZ
ZAMAN PETKİM YARIMADASI
TÜRKİYƏNİN ƏN ÖNƏMLİ
İSTEHSAL VƏ ENERJİ
MƏRKƏZLƏRİNDƏN BİRİ
OLACAQ”
Enerji istehsalında xammal və təbii

sərvət fərqliliyinin əhəmiyyətinə
işarə edən Hayati Öztürk,
Çindən çox diqqət çəkici bir misal
verdi. 2006/07-ci illərdə Çində hər
həftə bir istilik-elektrik stansiyasının istehsala başladığını bildirən
Öztürk, sözlərinə bu cür davam
etdi: “Almaniya və Çin, enerji istehsalına verdikləri böyük dəstəklə
fərqlənirlər. Xüsusilə günəş enerjisi
investisiyalarında 20 MW gücündə
bir stansiyaya təxminən
60 milyon dollar təşviq edilir. Son
illərdə Türkiyədə də yeni investisiyaların artdığını məmnuniyyətlə
izləyirik. Petkim olaraq
özəlləşdirmədən sonrakı 4 ildə və
bu il qoyulacaq investisiyalarla
birlikdə 400-450 milyon dollar
sərmayə gerçəkləşdirmiş olacağıq.
Şirkətin sahibi olan Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin
(ARDNŞ) açıqladığı və
“Value-Site” adlandırdığı bu
həyəcanverici layihə ilə Petkim yarımadası Türkiyənin
ən önəmli istehsal və enerji
mərkəzlərindən biri olacaq.
Bu mövzuda Sinqapurdakı Jurong adası bizə bir
örnəkdir. Ərazisi təxminən

(Soldan) SOCAR Türkiye Birinci Başkan Yardımcısı Samir Kerimli, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Bloomberg HT Genel
Yayın Direktörü Prof. Dr. Kerem Alkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, Petkim Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, SOCAR Türkiye
Başkanı ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz
(Soldan) SOCAR Türkiyə Rəhbərinin Birinci Müavini Samir Kərimli, Petkimin Baş Direktoru Hayati Öztürk, Bloomberg HT kanalının
yayım direktoru Prof. Kerem Alkın, Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təmsilçisi Metin Kılcı, Petkim İdarə Heyətinin Sədri Vaqif
Əliyev, EBSO Rəhbəri Ender Yorgancılar, Giresun Üniversiteti Rektoru, Prof. Aygün Attar, SOCAR Türkiyənin Rəhbəri və Petkim İdarə
Heyətinin Üzvü Kenan Yavuz

özelleştirme sonrasında son
4 yılda, bu yıl yapılacak
yatırımlarla birlikte 400450 milyon Dolar yatırım
gerçekleştirmiş olacağız. Şirketin sahibi olan
Azerbaycan Devlet Petrol
Şirketi’nin (SOCAR) belirlediği ve ‘Value-Site’ adını
verdiği heyecan verici yatırım projeksiyonu ile içinde
bulunduğumuz Petkim
Yarımadası Türkiye’nin
en önemli üretim ve enerji
üslerinden biri olacak.

Bu konuda Singapur’daki
Jurong Adası çok önemli bir örnektir. Hemen
hemen Petkim Yarımadası
büyüklüğündeki bir sahada
Türkiye’nin rafinaj kapasitesinin 2,5 katı, petrokimya
üretim kapasitesinin 5 katı
üretim yapılıyor. Böylesine rekabetçi bir üretim
modelini başaramayan
ülkeler küresel krizlerden
çok daha fazla yara alıyor.
Biz de üretim ve sanayi
dostu bir yatırım atmosferi

“SOCAR, TÜRKİYE’NİN EN
BÜYÜK DOĞRUDAN YATIRIMCISI”

Petkim’in 47. Kuruluş Yıldönümü ve Kalite Günü’nde
bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev ise, SOCAR’ın Türkiye’nin en büyük doğrudan
yatırımcısı konumuna geldiğini, Trans Anadolu Doğalgaz
Boru Hattı (TANAP) projesi ile birlikte 2017 sonuna
kadar yapılacak yatırım miktarının 17 milyar Dolar’a
ulaşacağını söyledi. Petkim’ deki yatırımların dışında Türk
ekonomisinin gelişimini sağlayacak çok önemli projeleri
hayata geçireceklerini müjdeleyen Aliyev, “Türkiye,
Azerbaycan için enerji kaynağı ihraç ettiğimiz bir ülke
değil. Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu Haydar Aliyev’in
deyimi ile ‘Bir Millet, İki Devlet’ ülküsüne dayanan
kardeşliğimize, ekonomik yatırımlarla destekleyerek
yeni anlamlar kazandırıyoruz.” dedi. 25 Ekim 2011’de
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı STAR Rafinerisi’nin
bu kardeşliğin simge yatırımlarından olacağına dikkat
çeken Aliyev, STAR Rafinerisi ile birlikte temeli atılan ve
Aliağa’da inşaatı büyük bir hızla süren Haydar Aliyev Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi’nin iki ülkenin kardeşlik ve birlik
duygusuna çok önemli katkı yapacağını vurguladı.

Petkim yarımadası qədər
olan bir ərazidə Türkiyənin
emal tutumundan 2.5 dəfə,
neft-kimya istehsalının
tutumundan isə 5 dəfə
çox hasilat əldə edilir.
Bu cür rəqabətçi istehsal
modelini mənimsəməyən
ölkələr iqtisadi böhranlardan daha çox zərər
çəkirlər. Biz də istehsal və
sənaye dostu bir investisiya atmosferi yaratmaq
məcburiyyətindəyik. Son
illərdə baş verən hadisələr

bu yöndəki ümidlərimizi
daha da artırır.”
// “6-7 İL ƏRZİNDƏ
“NÜVƏ ENERJSİNDƏN”
ALINAN ELEKTRİKDƏN
İSTİFADƏ EDƏCƏYİK”
Tədbirdə çıxış edən Enerji
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təmsilçisi Metin
Kılcı isə, Petkimin onun
həyatında vacib yeri olduğunu bildirib: “2003-cü
ildə Özəlləşdirmə İdarəsi
Rəhbəri təyin edildiyim

“SOCAR TÜRKİYƏNİN ƏN BÖYÜK
BİRBAŞA İNVESTORUDUR”

Petkimin 47-ci il tədbirində çıxış edən şirkətin İdarə Heyəti
Sədri Vaqif Əliyev, ARDNŞ-in Türkiyənin ən böyük birbaşa
investoru səviyyəsinə gəldiyini, Trans Anadolu Təbii Gaz
Boru Kəməri (TANAP) layihəsi ilə birlikdə 2017-ci ilin
sonuna qədər qoyulacaq investisiya miqdarının 17 milyard
dollara qədər yüksələcəyini dedi. Əliyev, Petkim-ə qoyulan
investisiyalardan əlavə Türkiyə iqtisadiyyatının inkişafını
sürətləndirəcək başqa layihələri də həyata keçirəcəklərini
bildirdi: “Türkiyə, Azərbaycan üçün enerji yatağı ixrac
etdiyimiz bir ölkə deyil. Müasir Azərbaycanın qurucusu
Heydər Əliyevin deyimi ilə “Bir millət, iki dövlət” idealına
söykənən qardaşlığımızı iqtisadi sərmayələrlə gücləndiririk”.
25 Oktyabr 2011-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
və Türkiyənin baş naziri Rəcəp Tayyip Ərdoğanın təməlini
qoyduğu STAR neft emalı zavodunun bu qardaşlığın simvol
investisiyalarından olacağına diqqət çəkən Əliyev, STAR neft
emalı zavodu ilə birlikdə təməli qoyulan və Aliağada tikintisi
davam edən Heydər Əliyev adına Texniki və Sənaye Peşə
www.petkim.com.tr
- 31 daha
Məktəbinin iki ölkənin qardaşlıq
və dostluq əlaqələrini
da gücləndirəcəyini qeyd etdi.

Petkim’in 47. Kuruluş yıldönümü töreninde, şirket çalışanlarından
oluşan halkoyunları ekibinin gösterisine SOCAR Türkiye Başkanı
Kenan Yavuz da eşlik etti.
Petkim-in quruluşunun 47-ci il tədbirində, SOCAR Türkiyə Rəhbəri
Kenan Yavuz şirkət işçilərindən təşkil olunan xalq oyunları rəqs
qrupunun çıxışı zamanı, onlarla bərabər rəqs etdi.

ile yaratmak zorundayız.
Son yıllardaki gelişmeler
bu yöndeki umutlarımızı
artırıyor.”
// “6-7 YIL İÇİNDE
NÜKLEER KAYNAKLI
ELEKTRİĞİ
KULLANIYOR
OLACAĞIZ”
Törende bir konuşma
yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı
Metin Kilci ise, Petkim’in
kendi hayatında çok önemli
bir rolü olduğunu belirterek, “2003 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanı
olarak atandığımda önümde
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Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
təmsilçisi Metin Kılcı

üç büyük hedef vardı.
Bunlar Tüpraş, Petkim
ve Tekel’in özelleştirilmesiydi. Uzun ve yorucu
çalışmalar sonucunda 2008
yılında Petkim’in özelleştirme işlemini tamamlamak bana nasip oldu.
Son olarak 30 Mart 2012
günü Petkim’deki yüzde
10.32’lik kamu hissesinin
de satışını tamamladık.
Kardeş ülke Azerbaycan’ın
petrol şirketi SOCAR’ın
Petkim için yatırım hedeflerini gördükçe bu özelleştirmeden beklediğimiz
faydaların hayata geçtiğini
müşahede ediyorum.” dedi.

47. yıl törenlerine basın mensuplarının ilgisi de yoğun oldu.
İhlas Haber Ajansı tarafından canlı olarak yayınlanan
törende, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev ve
SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz; Anadolu Ajansı ve
Bloomberg HT’nin canlı yayınlarına katıldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşarı Metin Kilci

47-ci il tədbirlərinə mətbuatın da marağı böyük oldu. İxlas
Xəbər Agentliyi tərəfindən canlı yayımlanan tədbirdə, Petkimin
İdarə Heyətinin sədri Vaqif Əliyev və SOCAR Türkiyə Rəhbəri
Kenan Yavuz, Anadolu Ajansı və Bloomberg HT-nin canlı
yayımlarına qatıldı.

PETKİM ÖZEL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Petkim’in her kuruluş yıldönümünde geleneksel hâle getirdiği özel ödüller, bu yıl da sahiplerini buldu. Petkim
yönetici ve çalışanlarından oluşan jürinin yaptığı titiz değerlendirmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı
Metin Kilci yılın “Enerji Özel Ödülü”ne layık görüldü. Kilci’nin ödül gerekçesi “Türkiye’deki enerji kaynaklarının
çeşitlendirilmesi, maden kaynaklarının katma değer yaratır hâle getirilmesi ve 21. yüzyılın en önemli projelerinden
olacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) projelendirilmesi konusundaki yaptığı çalışmalar”
olarak açıklandı. Petkim’in “Yılın İş Dünyası Başkanı” ödülü ise bu yıl Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender
Yorgancılar’ın oldu. Yorgancılar, “Petkim sahasında inşaatı süren STAR Rafinerisi başta olmak üzere bölge sanayisine
verdiği büyük destek ile Türkiye ve Ege Bölgesi’nin kalkınmasına ve refahına yaptığı katkılar nedeniyle” ödüle layık
görüldü. “Yılın Ekonomi Gazetecisi” ödülünün sahibi ise ekonomi kanalı Bloomberg HT’nin Genel Yayın Direktörü
Prof. Dr. Kerem Alkin oldu. Hem gazeteci hem de bir akademisyen olarak Türk sanayisinin üreten, istihdam yaratan,
ihracat yapan tüm unsurlarına eşit mesafede durması ve üretim ekonomisi anlayışını cesaretle savunması ile bu ödüle
layık görülen Alkin, SOCAR Türkiye Başkanı ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz’un elinden ödülünü aldı.
Bu yıl ilk kez verilen “Özel Ödül”ün sahibi ise, geçen hafta Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Azerbaycan
asıllı Prof. Dr. Aygün Attar oldu. Akademik kariyerini 26 yıldır Türkiye’de sürdüren Attar, Türk-Ermeni ilişkileri, Rus
ve Trans Kafkasya tarihi konularında Türkiye’nin en önde gelen akademisyenleri arasında yer alıyor.
Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Ömür Demir Kızılarslan, Petkim Jürisi
tarafından “Yılın Bürokratı” ödülüne layık görüldü. Kısa adı GİTES olan Girdi Tedarik Sistemi’nin mimarlarından
olan Kızılarslan, yurt dışı seyahati sebebiyle ödülünü almaya gelemedi.

PETKİMİN XÜSUSİ MÜKAFATLARI SAHİBLƏRİNƏ TƏQDİM EDİLDİ

Petkimin hər quruluş ildönümündə ənənə halına gətirdiyi xüsusi mükafatlar, bu il də sahiblərinə təqdim edildi. Petkimin rəhbərlərindən və çalışanlarından təşkil olunan Jüri, Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Metin Kılcı ilin “Xüsusi Enerji
Mükafatı”-na layiq gördü. Kılcı bu mükafata Türkiyədəki enerji yataqlarının çeşidləndirilməsi, mədən yataqlarının
uzun müddətli istifadə halına gətirilməsi və XXI əsrin ən önəmli layihələrindən olacaq Trans Anadolu Təbii Gaz Boru
Kəmərinin (TANAP) həyata keçməsində gördüyü işləri nəzərə alınaraq layiq görüldüyü bildirildi.
Bu il Petkimin “İlin İş Dünyası Rəhbəri” mükafatını isə Ege Bölgəsi Sənaye Palatasının rəhbəri Ender Yorgancılar
aldı. Yorgancılar, Petkimin nəzdində tikintisi davam edən STAR neft emalı zavodu başda olmaqla bölgə sənayesinə
verdiyi böyük dəstək və Türkiyənin Ege bölgəsinin inkişafı üçün gördüyü işlərə görə bu mükafata layiq görüldü.
“İlin İqtisadiyyat Jurnalisti” nominasiyasında isə iqtisadiyyat kanalı Bloomberg HT-nin yayım direktoru prof. Kerem
Alkın mükafatlandırıldı. Həm jurnalist, həm də bir elm adamı olaraq türk sənayesinin istehsal və ixracat edən
sahələrini layiqincə araşdıran, sənaye və istehsal iqtisadiyyatı anlayışını müdafiə edən Alkın, mükafatını SOCAR
Türkiyə Rəhbəri və Petkimin İdarə Heyətinin üzvü Kenan Yavuzdan aldı.
Bu il ilk dəfə təqdim olunan “Xüsusi Mükafat”-ın sahibi isə, aprel ayında Giresun Universitetinin rektoru təyin
edilən Azərbaycan əsilli Prof. Aygün Attar oldu. Elmə karyerasını 26 ildir Türkiyədə davam etdirən Attar, türk-erməni
əlaqələri, rus və “Trans-Qafqazlar” kimi tarixi mövzular üzərində çalışan Türkiyənin ən qabaqcıl elm adamlarındandır.
Türkiyə İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Araşdırmalar və Dəyərləndirmə Şöbəsinin Rəhbəri Ömür Demir Kızılarslan
isə Petkim Jürisi tərəfindən “İlin Bürokratı” seçildi. GİTES-in qurucularından olan Kızılarslan, ölkə xaricində
olduğundan mükafatını ala bilmədi.

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk
Petkimin Baş Direktoru Hayati Öztürk

Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev
Petkimin İdarə Heyətinin Sədri Vaqif Əliyev
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47. yıl törenleri kapsamında her yıl geleneksel hale
getirilen İlkokullar arası Resim Yarışması’nın bu yılki
konusu Petkim Yarımadası’nın gelecek vizyonu olan
“Value-Site” idi. Yarışmada dereceye giren minik
öğrencilere ödülleri, Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk ve Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Turgut
Bozkurt tarafından verildi.
47-ci il bayram tədbirləri ilə əlaqədar olaraq hər il ibtidai
sinif məktəbləri arasında keçirilən Rəsm Yarışmasının
bu ilki mövzusu Petkim Yarımadasının gələcək vizyonu
olan “Value-Site” idi. Yarışmada qalib olan şagirdlərə
mükâfatlar Petkimin Baş Direktoru Hayati Öztürk və Türk
Təhsil Vaqfı Baş Direktoru Turgut Bozkurt tərəfindən
verildi.

“Türkiye’nin petrol ve
doğalgazda yüzde 98 oranında dışa bağımlı olmasının, büyüyen ekonomisi
içinde en zayıf ve riskli
halka olduğuna” işaret eden
Müsteşar Metin Kilci, 2011
yılında enerji ithalâtına
yaklaşık 55 milyar Dolar
harcandığını anımsattı. SOCAR’ın Petkim
Yarımadası’nda planladığı
yatırımların Türkiye’nin bu
alandaki dışa bağımlılığını önemli oranda azaltıcı
etki yapacağını ifade eden
Metin Kilci, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Bu yatırımların sağlık-
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lı şekilde yürümesi için
Bakanlık olarak üzerimize
düşen her görevi yapıyoruz.
Sanayimizin enerji maliyetlerini dünya ile rekabet
edebilir noktaya getirmek
için çalışıyoruz.
Ülkemizin hâlâ kapasitesinin çok altında kullandığı
enerji kaynakları bulunuyor. Kömür, yenilenebilir enerji kaynakları ve
nükleer dâhil tüm seçeneklerimizi hayata geçirmek
zorundayız. Umuyorum
6-7 yıl içinde ülkemizin
ilk nükleer enerji kaynaklı elektriğini kullanıyor
olacağız.”

HAZİRAN’12

zaman qarşımda 3 hədəf
vardı. Bunlar “Tüpraş”,
“Petkim” və “Tekel”-in
özəlləşdirilməsi idi. Gərgin
və uzun keçən işlərin
nəticəsində, 2008-ci ildə Petkimin özəlləşdirilməsi prosesini tamamlamaq mənə nəsib
oldu. Son olaraq 30 Mart
2012-ci ildə, Petkimin 10,32
faiz olan ictimai hissəsinin
də satışını tamamladıq.
Qardaş ölkə Azərbaycanın
neft şitkəti ARDNŞ-ın
Petkim üçün investisiya
hədəflərini gördükcə, bu
özəlləşdirmədən gözlədiyimiz
faydaların reallaşdığını müşahidə edirəm”.
Türkiyənin neft və təbii
qaz tələbatının 98 faizinin
xaricdən təmin edilməsinin
ölkənin böyüyən iqtisadiyyatı üçün zəif və risqli bir
vəziyyət olduğuna işarə edən
Metin Kılıc, 2011-ci ildə
enerji idxalına təxminən
55 milyard dollar
xərcləndiyini yada saldı.

ARDNŞ-ın Petkim yarımadasında qoyduğu investisiyalların Türkiyənin bu mövzuda
xaricə bağlılığını önəmli
dərəcədə
azaldacağını bildirən
Kılıç, sözlərinə bu cür davam etdi:
“Bu qoyulan sərmayələrin
düzgün şəkildə davam
etməsi üçün nazirlik olaraq
üzərimizə düşən hər vəzifəni
yerinə yetiririk.
Sənayemizin enerji
xərclərini dünya ilə rəqabət
edəbiləcək səviyyəyə
gətirmək üçün çalışırıq.
Ölkəmizin potensialının
çox altında istifadə etdiyi yataqlar var. Kömür,
istifadə ediləbiləcək enerji
yataqları və nüvə enerjisi
də daxil olmaqla bütün
variantlarımızı reallaşdırmaq məcburiyyətindəyik.
Ümid edirəm ki, 6-7 il
ərzində ölkəmiz ilk dəfə
nüvə enerjsindən alınan
elektrikdən istifadə edəcək.”

RAKAMLARLA PETKİM

RƏQƏMLƏRLƏ PETKİM

n 3 Nisan 1965 tarihinde Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı (TPAO) öncülüğünde
kuruldu. Kocaeli’deki Yarımca Kompleksi’nde
1970 yılında, önce 5 fabrikayı işletmeye açtı.
Daha sonra diğer fabrikalar bunu takip etti.
n Petkim’in ikinci kompleksi, en ileri
teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip
olarak 1985 yılında İzmir-Aliağa’da işletmeye
açıldı.
n Petkim Petrokimya Holding A.Ş’nin
sermayesindeki yüzde 51 oranındaki kamu
hissesi; blok satış yöntemiyle özelleştirilmesine
ilişkin ihale süreci sonucunda, 30 Mayıs 2008
tarihinde 2 milyar 40 milyon Dolar bedelle
SOCAR & Turcas Enerji A.Ş’ye geçti.
n 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla SOCAR &
Turcas Enerji A.Ş şirketindeki yüzde 25
oranındaki Turcas Petrol hissesinin SOCAR
tarafından satın alınmasının ardından şirketin
ticari unvanı SOCAR Turkey Enerji A.Ş olarak
değişti.
n 50’yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle
Türkiye sanayisinin vazgeçilmez bir
hammadde üreticisi durumunda olan Petkim’in
ürettiği petrokimyasal ürünler; inşaat, tarım,
otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj,
tekstil sektörlerinin önemli girdileri arasında
bulunuyor. Petkim ayrıca, ilaç, boya, deterjan,
kozmetik gibi birçok sanayi kolu için girdi
üretiyor.
n Petkim 2011 yılında ihracatta tarihinin en
yüksek rakamına ulaştı. Buna göre ihracat 2010
yılındaki 531 milyon Dolar seviyesinden, yüzde
57 artışla 834 Milyon Dolara ulaştı. İhracatın
toplam ciro içindeki payı % 36 oldu. Petkim’in
2009 yılı ihracatı ise 347 milyon Dolar
seviyesindeydi.
n Kapasite Kullanım Oranı 2011 yılında, dört
yılda bir gerçekleştirilen büyük bakım duruşları
nedeniyle yüzde 88 seviyesinde kaldı. Bu rakam
bir önceki yıl % 99 düzeyindeydi..
n Petkim’in 2011 yılında net dönem kârı bir
önceki yıla göre göre %21 azalışla 102 milyon
TL olarak gerçekleşti.
n Şirket, 2011 yılında kapasite artışı, planlı
bakım ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik
90 milyon $ yatırım harcaması gerçekleştirdi.
2012 yılında ise yatırım hedef 177 milyon $.
n Şirketin cirosu 2011 yılında ürün fiyatları ve
satış miktarlarındaki artışın etkisiyle önceki
yıla göre %34 artarak 3 milyar 891 milyon
TL’ye ulaşırken; net satışlar 2011 yılında, 2010
yılındaki 2 milyar 909 milyon TL seviyesinden,
yüzde 34 artışla 3 milyar 891 milyon TL
seviyesine ulaştı.
n Petkim halen İstanbul Sanayi Odası’nın “İlk
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında
12’inci; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin “En
Çok İhracat Yapan 1000 Firma” sıralamasında
20’inci; Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından
açıklanan “Ege’nin En Büyük 100 Sanayi
Kuruluşu” ve “En Çok İhracat Yapan Firmalar”
sıralamasında ise 3’üncü sırada yer alıyor.

n 1965-ci ilin 3 Aprelində Türkiyə Petrolları
Anonim Ortaklığı (TPAO) tərəfindən quruldu.
1970-ci ildə Kocaeli şəhərindəki Yarımca
kompleksində əvvəlcə 5 fabrik istifadəyə verildi.
Daha sonra bir neçə fabrik də açıldı.
*Petkimin ən son texnologiyalarla təchiz olunan
ikinci kompleksi 1985-ci ildə İzmir Aliağada
istifadəyə verildi.
n Petkim Neft-Kimya Holdinqin tərkibindəki
51 faizlik dövlətə aid hissəsi, blok satış yolu ilə
özəlləıdirmə nəticəsində, 30 May 2008-ci ildə,
2 milyard 40 milyon dollara SOCAR & Turcas
Enerjiyə satıldı.
n SOCAR-ın 1 Yanvar 2012-ci il tarixindən
SOCAR&Turcas Enerji şirkətindəki 25 faizlik
Turcas Petrola aid olan hissəsini almasından
sonra, şirkətin ticarət ünvanı SOCAR Turkey
Enerji olaraq dəyişdi.
n 50-dən çox neft əsaslı kimyəvi məhsullar
ilə Türkiyə sənayesinin əvəz olunmaz bir
xammal istehsalçısına çevrilən Petkimin
istehsal etdiyi bu məhsullar tikinti, əkinçilik,
avtomobil, elektrik, qablaşdırma və toxuculuq
sənayelərinin inkişafında mühüm rol otnayır.
Bundan əlavə Petkim dərman, boya, yuyucu toz
və kosmetika kimi bir çox sənaye sahələri üçün
də xammal istehsal edir.
n Şirkətin qurğuların gücündən istifadə dərəcəsi
2011-ci ildə 88 faiz oldu. Bu rəqəm 2010-cu ildə
99 faiz idi.
n Petkimin 2011-ci ildə dəqiq dövrü qazancı,
2010-cu ilə nisbətən 21 faiz azalaraq,
102 milyon TL oldu. Şirkət 2011-ci ildə
potensialının artması, planlı nəzarət və
istehsalda məhsuldarlığın artmasına yönəlik 90
milyon dollar investisiya xərci gerçəkləşdirdi.
2012-ci ildəki investisiya hədəfi isə 177 milyon
dollardır.
n Şirkətin dövriyyəsi 2011-ci ildə məhsul
qiymətləri və satış miqdarındakı artışın təsiri ilə
2010-cu ilə nisbətən 34 faiz artaraq 3 milyard
891 milyon TL oldu. 2010-cu ildə 2 milyard
909 milyon TL olan birbaşa satışlar isə 2011-ci
ildə 34 faiz artaraq 3 milyard 891 milyon TL-yə
yüksəldı.
n Petkim 2011-ci ildə ixracatda Türkiyənin ən
böyük rəqəmini əldə etdi. Belə ki, 2010-cu ildə
ixracat 531 milyon dollardan, 57 faiz artaraq,
834 milyon dollara yüksəldi. İxracatın toplam
gəlir içindəki payı isə 36 faiz oldu. Xatırladaq
ki, Petkimin 2009-cu ildə ixracatı 347 milyon
dollar idi.
n Petkim bu gün İstanbul Sənaye Palatasının
Ən çox ixracat edən 500 böyük sənayə quruluşu
arasında 12-ci, Ege Bölgəsi Sənayə Palatasının
açıqladığı “Egenin ən böyük 1000 sənayə
quruluşu” və “Ən çox ixracat edən firmalar”
arasında isə 3-cü pillədə qərarlaşıbdır.
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Petkim’in %10.32’lik
hissesi SOCAR Internatıonal’in oldu
Petkim’in 10.32%’lik hissəsi
SOCAR İnternational’ın oldu

Petkim Petrokimya Holding A.Ş’nin sermayesindeki Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na ait yüzde
10.32 oranındaki hissesi
168 milyon 500 bin Dolar
bedelle SOCAR Turkey
Enerji A.Ş ve SOCAR
International DMCC Ortak
Girişim Grubu’nun oldu.
30 Mart 2012 günü açık
artırma usülü ile gerçekleşen ihalede SOCAR ile
yarışan Naksan Plastik ve
Enerji San. ve Tic. A.Ş’nin
5. turda çekilmesi ile ihale
sonuçlanırken; SOCAR
Türkiye Başkanı ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, ihale bedeli
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olan 168 milyon 500 bin
doları peşin ödeyeceklerini
bildirdi. Hisselere borsa
değerinden yaklaşık % 35
fazla para ödeyeceklerini
hatırlatan Yavuz, bu durumun SOCAR’ın Petkim’e
olan güvenini göstermesi
açısından çok önemli bir
mesaj olduğunu vurguladı.
Öte yandan, Özelleştirme
Yüksek Kurulu, Petkim’in
yüzde 10.32 hissesinin satışını 9 Mayıs 2012 tarihinde
onayladı.
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Petkim Petrokimya Holding
A.Ş.’nin sərmayəsindeki
Özəlləşdirmə İdarəsi
Başçılığı’na aid yüzdə 10,32
faizlik hissəsi 168 milyon
500 min Dollar giymətlə
SOCAR Turkey Enerji A.Ş
ve SOCAR International
DMCC Birgə Müəssisəsi
Qrupuna aid oldu.
30 Mart 2012 tarixində
xərrac üsulu ilə həyata
keçirilən tenderdə SOCAR
ilə yarışan Naksan Plastik və Enerji San. ve Tic.
A.Ş’nin 5. Turda çəkilməsi
ilə tender nəticələndi.
SOCAR Türkiyə Rəhbəri
(CEO) və Petkim İdarə
Heyəti Üzvü Kenan Yavuz,

tenderin giyməti olan 168
milyon 500 min dollar pulu
nəğd olaraq ödəyəcəklərini
bildirdi. Bu hissələr üçün
birja qiymetindən 35%
daha çox pul ödəyəcəklərini
xatırladan Yavuz, bunun
SOCAR’ın Petkim’ə olan
inamını gösdərməsi baxımından əhəmiyyətli bir hadisə
olduğunu qeyd elədi.
Digər tərəfdən, Özəlləşdirmə
İdarəsi Ali Şurası,
Petkim’in yüzdə 10,32’lik
hissəsinin satışını 9 May
2012’də təsdiqlədi.

Petkim’in bu yıl ihracat hedefi:

1 milyar $

Petkimin bu ilki ixracat hədəfi:

1 milyard dollar

Şirket, 2012 yılı ilk çeyreğinde 9 milyon TL FVAÖK değeri yaratırken, 2011 yılı dördüncü çeyrekteki
negatif FVAÖK değerini pozitife çevirerek %0,8 FVAÖK marjını yakaladı
Şirkət, 2012-ci ilin ilk 3 ayında 9 milyon TL vergi ödənilənədək xalis mənfəət dəyəri yaradaraq,
2011-ci ilin son 3 ayındakı vergi ödənilənədək xalis mənfəət dəyərini pozitivə çevirərmiş və 0,8% vergi
ödənilənədək xalis mənfəət əldə etmişdir

Petkim’in 2012 yılı ilk üç
aylık finansal sonuçları
açıklandı. 2011 yılında 834
milyon Dolar ile tarihinin
en yüksek ihracat rakamına
ulaşan şirket, bu ivmesini
2012 yılının ilk çeyrek
rakamlarında da sürdürdü.
2011 yılı ilk çeyreğinde
192 milyon Dolar olan
ihracat tutarı, 2012 yılında
%50 artarak 288 milyon
Dolar olarak gerçekleşti.
İhracatın toplam ciro içindeki payı ise %43 seviyesine ulaştı.
Şirket, 2012 yılı ilk çeyreğinde 9 milyon TL FVAÖK
değeri yaratırken, 2011 yılı
dördüncü çeyrekteki nega-

tif FVAÖK değerini pozitife çevirerek %0,8 FVAÖK
marjını yakaladı. 2012 yılı
ilk çeyreğinde ürün ticareti
ile ithalattan satışlar 56
bin ton ve 130 milyon TL
olarak gerçekleşti. Kapasite
kullanım oranı ilk çeyrekte
%97 seviyelerinde gerçekleşti. İlk çeyrek finansal
rakamlarını değerlendiren
Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk, dünyada
petrokimya sektörünün
2011 yılının ilk çeyreğinde
hızla büyüdüğünü, ikinci
çeyrekten itibaren ise dünya ekonomisinde başlayan
daralma sürecinin etkisi altında kaldığını anımsatarak,

Petkimin 2012-ci ildəki ilk
üç ayının maliyyə nəticələri
elan edildi. 2011-ci ildə
834 milyon Dollarla
tarixinin ən yüksək ixracat
rəqəmini əldə edən şirkət
2012-ci ilin ilk 3 ayında
da bu yüksəlişini davam
etdirmişdir. 2011-ci ilin ilk
3 ayında 192 milyon Dollar
olan ixracat həcmi 2012-ci
ilin müvafiq dövründə, 50%
artaraq, 288 milyon Dollar
olmuşdur. İxracatın ümumi
dövrıyyədəki payı isə 43%
səviyəsinə çatmışdır.
Şirkət, 2012-ci ilin ilk 3
ayında 9 milyon TL vergi
ödəyərək xalis mənfəət
dəyəri yaratmışdırsa, 2011-

ci ilin son 3 ayı ərzində
vergi ödənildiyində xalis
mənfəət dəyərini pozitivə
çevirmiş və 0,8% xalis
mənfəət əldə etmişdir.
2012-ci ilin ilk 3 ayında
əmtəə ticarəti ilə idxalatdan satışlar 56 min ton
və 130 milyon TL olaraq
reallaşmışdır. İstehsal
potensialından istifadə ilk
3 ayda 97% səviyəsində
olmuşdur.
İlk 3 aylıq maliyyə
rəqəmlərini qiymətləndirən
Petkimin Baş Direktoru
Hayati Öztürk dünyada
neft-kimya sektorunun
2011-ci ilin ilk 3 ayında
sürətlə böyüdüyünü, ikinci

ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL)
GƏLİR CƏDVƏLİ (Milyon TL)

1Ç 12
1R 12

1Ç 11
1R 11

4Ç 11
4R 11

1Ç 11 % Değişim
1R 11 % Dəyişmə

4Ç 11 % Değişim
4R 11 % Dəyişmə

Net Satışlar / Xalis Satışlar

1,206

945

974

28%

24%

(1,185)

(828)

(1,020)

43%

16%

22

117

(46)

-82%

-

(22)

86

(24)

-

-

9

107

(20)

-91%

-

(8)

77

(40)

-

-

Satılan Malın Maliyeti / Satılan malın maya dəyəri
Brüt Kâr / Məcmu mənfəət
Faaliyet Kârı / Fəaliyyət gəliri
FVAÖK / Vergi ödənilənədək xalis mənfəət
Net Dönem Kârı - Zararı / Xalis mənfəət / zərər
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Hayati Öztürk (soldan ikinci), 2011 yılında Ege Bölgesi’nin İhracat şampiyonu
olan Petkim’in ödülünü Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın elinden almıştı.
Hayati Öztürkə (soldan ikinci), 2011-ci ildə Ege Bölgəsinin İxracat çempionu
olan Petkimin mukafatını İqtisadiyyat Naziri Zafer Çağlayan verdi.

“Bu süreçte, petrokimyasal
ürünlerin talebi hızlı ve sert
bir şekilde düşerken, ürün
fiyatları sürekli geriledi.
Ham petrol fiyatlarına bağlı
olarak girdi ve enerji fiyatları yüksek düzeyde kaldı.
Bu nedenle özellikle
nafta bazlı üreticilerin kâr
marjları azalarak negatife
dönüştü ancak geçtiğimiz
yıl 4. çeyrek sonuçlarına
göre 2012 yılı 1. çeyreğinde nispeten iyileşme
yaşandı” dedi. Öztürk, petrokimyasal ürün talebinin
düşmesinde; Avrupa borç
krizinin giderek derinleşmesi ve Euro bölgesindeki
ekonomik istikrarsızlık,
Çin’de enflasyon endişesi
ve ekonominin soğutulması
için kredilerin kısılması,
Kuzey Afrika’da Mısır,
Tunus ve Libya’da başlayıp
diğer ülkelere de yayılan
“Arap Baharı”nın etkili
olduğunu söyledi.
// “KÖMÜRE OLAN
İLGİ ARTIYOR”
Orta Doğu’da ucuz hammadde ve enerjiyi kullanan
yüksek kapasiteli yeni
tesislerle, Uzak Doğu’da
kömür başta olmak üzere
her türlü enerji kaynağını
ve hammaddeyi kullanan
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yeni kapasitelerle rekabet
etmenin her geçen gün
zorlaştığına dikkat çeken
Genel Müdür Öztürk,
Avrupa’da devam eden talep daralması ile Orta Doğu
ve Avrupa ürünlerinin spot
pazar durumundaki Türkiye
pazarına yönlendirildiğini,
bu durumun haksız rekabet
yaratarak yerli üretimi
tehdit ettiğini vurguladı.
Öztürk, ayrıca son dönemde ABD’deki gelişmeler
ve shale gas’ın (kaya gazı)
giderek hammadde ve
enerji kaynağı olarak kullanımının da sektördeki nafta
bazlı üreticileri olumsuz
etkilediğini ifade etti.
Son yıllarda yüksek
seyreden petrol fiyatları
nedeni ile gerek hammadde
ve gerekse enerji üretimi
olarak kömüre olan ilginin
arttığını belirten Öztürk, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Özellikle zengin kömür
kaynakları nedeni ile bugün
Çin’de üretilen PVC’nin
%88’i, mketanolün %80’ni,
mono Etilen glikolün
%11’i, etilenin de %4’ü
kömürden üretilmektedir.
Kömür sadece enerjide
değil kimya sanayisinde de
giderek hammadde olarak
değer kazanmaktadır.”

HAZİRAN’12

3 aydan etibarən isə dünyada başlayan durğunluq
prosesinin təsiri altında
qaldığına diqqət çəkərək:
“Bu prosesdə, neft-kimya
məhsullarına olan tələbin
sürətli bir şəkildə azaldığını
və məhsul qiymətlərinin də
davamlı olaraq gerilədiyini,
xam neft qiymətlərindən
asılı olaraq yarımfabrikatların və enerji qiymətlərinin
yüksək səviyədə qaldığını,
bu səbəbdən xüsüsilə də
naftaya əsaslanan istehsalçıların mənfəətlərinin azalaraq mənfi olduğunu, ancaq
bütün bunlara baxmayaraq
keçən ilin son 3 ayıının
nəticələrinə görə 2012-ci
ilin ilk 3 ayında nisbətən
yaxşılaşma yaşandığını”
qeyd etdi.
Öztürk neft-kimya
məhsullarına olan təlabatın
azalmasında Avropadakı
borç böhranının gedərək
dərinləşməsi ilə avro
bölgəsindəki iqtisadi qeyrisabitlik, Çində inflyasiyanın
artma təhlükələrinin və
iqtisadiyyatda kreditlərin
azaldılması, Şimali Afrikada
- Misir, Tunis və Liviyada
başlayıb, digər ölkələrə də
yayılan “Ərəb Baharı”ı
kimi amillərin təsiri olduğunu söylədi.

// “KÖMÜRƏ OLAN
MARAQ ARTIR”
Yaxın Şərqdə ucuz xammal
və enerjidən istifadə edən
yüksək potensiallı yeni
müəssisələr, Uzaq Şərqdə
kömür başda olmaqla hər
cür enerji mənbəyindən və
xammaldan istifadə edən
yeni müəssisələrlə rəqabət
etməyin hər keçən gün daha
da çətinləşdiyinə diqqət
çəkən Baş Direktor Öztürk,
Avropada davam edən tələb
azalması ilə Yaxın Şərq
və Avropa məhsullarının
münbit bazar durumunda olan Türkiyə bazarına
istiqamətləndiyini, bu
vəziyyətin haqsız rəqabət
yaradaraq, yerli istehsala
mənfi təsir göstərdiyini
söylədi. Öztürk, ayrıca son
dövrdə ABŞ-dakı inkişaf və
“shale gas”ın (“qaya qazının”) getdikçə xammal və
enerji mənbəyi kimi istifadə
olunmasının da sektordakı
naftaya əsaslanan məhsul
istehsal edənlərə mənfi təsir
göstərdiyini ifadə etdi.
Son illərdə yüksək səviyyədə
olan neft qiymətlərinə görə
xammal və enerji istehsalında kömürə olan marağın
artdığını ifadə edən Öztürk,
belə davam etdi:
“Xüsusilə zəngin kömür

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk
Petkimin Baş Direktoru Hayati Öztürk

// İLK ÇEYREKTE 15
MİLYON DOLAR
YATIRIM
GERÇEKLEŞTİ
Öte yandan Petkim’in
cirosu bu yılın ilk çeyreğinde ürün fiyatları ve
satış miktarlarındaki artışın
etkisiyle, 2011 yılının son
çeyreğine oranla %24,
geçen yılın ilk çeyreğine
göre ise %28 artarak 1.206
milyon TL’ye ulaştı. Satış
miktarı, bir önceki çeyreğe
göre %11, önceki yıla göre
%5 artarak 491 bin ton
gerçekleşti.
İlk çeyrekte 8 milyon TL
net dönem zararı gerçekleşti.
Şirket, 2012 yılı ilk çeyreğinde kapasite artışı, planlı
bakım ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik
15 milyon Dolar yatırım
harcaması gerçekleştirdi.
2011 yıllında ortalama ham
petrol fiyatlarının 111 USD/
varil, temel girdi olan nafta
fiyatının ise 934 USD/
Ton gibi yüksek düzeyde
seyretmesinin Petkim’i
tarihinin en yüksek üretim
maliyetleri ile baş başa
bıraktığına dikkat çeken
Genel Müdür Öztürk, girdi
fiyatlarında önceki dönemlere göre kısmen bir gevşeme görüldüğünü belirterek,
şöyle devam etti:
“Ürün fiyatlarında düşüş
trendi çok daha hızlı gerçekleşti. Talep tarafı daraldı
maliyetlerde hemen hemen
tüm ürünlerde negatif marjlar gözlendi.
Ürün fiyatları bir önceki
döneme göre bazı ürünlerde %30, ortalamada da
%10 civarında fiyat düşüşleri yaşandı.
2012 yılının ilk çeyreğinde ise petrol fiyatları 120
USD/ varil, temel hammadde olan nafta fiyatları ise
1000 USD/ MT’un üzerine
çıktı. Yüksek hammadde
fiyatları ürün maliyetleri
üzerindeki baskıyı artırdı.
Özellikle Ocak ve Şubat
aylarında marjlarda negatiflik devam etti.
Mart ayından itibaren
piyasalarda görülen kısmi
iyileşmeler ürün fiyatlarında bir miktar yükselmeye
neden oldu.”P

Petkim’in 2012 yılı
ilk üç aylık finansal
sonuçları açıklandı.
2011 yılında 834
milyon Dolar ile
tarihinin en yüksek
ihracat rakamına ulaşan
şirket, bu ivmesini
2012 yılının ilk çeyrek
rakamlarında da
sürdürdü.
Petkimin
2012-ci ildəki ilk
üç ayının maliyyə
nəticələri elan edildi.
2011-ci ildə 834 milyon
Dollarla tarixinin ən
yüksək ixracat rəqəmini
əldə edən şirkət 2012ci ilin ilk 3 ayında da
bu yüksəlişini davam
etdirmişdir.

ehtiyatlarına malik olması
səbəbi ilə bu gün Çində
istehsal edilən PVC-nin 88
faizi, metanolun 80 faizi,
monoetilenglikolun 11 faizi,
etilenin də 4 faizinin istehsalında kömürdən istifadə
edilir. Kömür sadəcə enerji
kimi deyil, eyni zamanda
kimya sənayesində xammal
olaraq da istifadə edilir”
// İLK 3 AYDA 15
MİLYON DOLLAR
İNVESTİSYA QOYULDU
Petkimin dövriyyəsi bu
ilin ilk rübündə məhsul
qiymətləri və satış miqdarlarındakı artımın təsiri
ilə, 2011-ci ilin son rübünə
nisbətən 24%, keçən ilin
ilk rübünə görə isə 28%
artaraq 1206 milyon TL-yə
çatmışdır. Satış miqdarı,
bir əvvəlki rübə görə 11%,
əvvəlki ilə görə 5% artaraq
491 min ton səviyyəsində
reallaşmışdır. İlk rübdə
8 milyon TL xalis zərər
olmuşdur.
Şirkət, 2012-ci ilin ilk
rübündə istehsal potensialını və istehsalda
məhsuldarlığı artırmaq
istiqamətində 15 milyon
dollar investisya yatırımı
həyata keçirmişdir.
2011-ci ildə orta hesabla
xam neft qiymətlərinin 111
USD/barel, əsas xammal

olan naftanın qiymətinin isə
934 USD/Ton kimi yüksək
səviyədə olmasının Petkimi
tarixinin ən yüksək istehsal
xərcləri ilə baş-başa qoyduğuna diqqət çəkən Öztürk,
xammal qiymətlərində
son zamanlarda əvvəlki
dövrlərlə müqayisədə
qismən bir azalma göründüyünü qeyd edərək, sözlərinə
belə davam etdi:
“Məhsul qiymətlərində
azalma tempi çox sürətlə
reallaşdı. Tələb azaldı
və demək olar ki, bütün
məhsulların xərclərində
neqativ spridlər gözlənildi.
Məhsul qiymətlərində
bir əvvəlki dövrə görə
bəzi məhsullarda 30%,
ümumiyyətlə isə
orta hesabla 10% ətrafında
qiymətlərin düşməsi qeydə
alındı. 2012-ci ilin ilk
rübündə neft qiymətləri
120 USD/barel, əsas
xammal olan naftanın
qiyməti isə 1000 USD/
Tonun üstünə çıxdı. Yüksək
xammal qiymətləri məhsul
xərcləri üzərindəki təzyiqi
artırdı. Xüsusilə yanvar və
fevral aylarında spridlər
mənfi olaraq qeydə alınmışdır. Mart ayından etibarən
bazarlarda görülən bir
qədər yaxşılaşma məhsul
qiymətlərində yüksəlməyə
səbəb olmuşdur.”
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Petkim’in Olağan Genel Kurul’u
başarıyla gerçekleşti

Petkim Səhmdarlarının Ümumi
yığıncağı müvəffəqiyyətlə gerçəkləşdi
Aliağa’daki şirket merkezinde yapılan Genel Kurul’da şirketin yeni yönetim ve
denetim kurulu da şekillendi
Aliağadakı Şirkət Mərkəzində keçirilən Səhmdarların Ümumi yığıncağında Petkimin yeni İdarə Heyəti və
Müşahidə Şurası formalaşdı

Petkim Petrokimya Holding A.Ş’nin 2011 yılına
ait Olağan Genel Kurul
Toplantısı 8 Mayıs 2012
tarihinde İzmir-Aliağa’daki
şirket merkezinde gerçekleştirildi. Petkim
Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz’un Başkanlığını,
Kurumsal Yönetim ve
Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Füsun Ugan’ın
kâtipliğini yürüttüğü Genel
Kurul’da Sermaye Piyasası

40 -

HAZİRAN’12

Kurulu’nun (SPK) halka
açık şirketlere uyum zorunluluğu getirdiği Kurumsal
Yönetim İlkeleri, gündeminin en önemli maddesini
oluşturdu. İlkelere uyum
kapsamında esas sözleşmesi değişen Petkim’in olağan
genel kurul toplantısında,
şirket hisselerinin %68.91’i
temsil edildi.
Yeni Türk Ticaret
Kanunu’nun şirketleri daha
profesyonel yönetim kurulları oluşturmaya teşvik etmesi ve SPK’nın halka açık

Petkim Petrokimya Holdinq A.S.-nin 2011-ci ilə
aid Səhmdarlarının Ümumi
Yığıncağı 8 May 2012-ci il
tarixində İzmirin Aliağa rayonundakı Şirkət Mərkəzində
gerçəkləşdırıldı. Petkim
İdarə Heyətinin Sədri Vaqif
Əliyev və İdarə Heyəti Üzvü
Kenan Yavuzun rəhbərlik,
Biznes İdarə və İnvestor
Əlaqələri Koordinatoru
Füsun Uganın da katiplik
etdiyi yığıncaqda Sərmayə
Bazarı Qurulunun (Sermaye
Piyasası Kurulu - SPK) Açıq

Səhmdar Cəmiyyətlərə uyğunlaşma zəruriliyi gətirdiyi
Korporativ İdarəetmə
Prinsipləri yığıncağın
gündəliyinin ən əhəmiyyətli
maddəsi oldu. Prinsiplərə
əməl etmə daxilində
nizamnaməsi dəyişən
Petkimin səhmdarlarının
Ümumi Yığıncağında Şirkət
səhmlərinin 68.91 %-i təmsil
edildi. Yeni Türk Ticarət
Qanununun şirkətləri daha
professional rəhbərlik heyətı
təyın etməyə təşviq etməsi
və SPK-nın Açıq Səhmdar

şirketlere bağımsız yönetim kurulu üyeleri ataması
zorunluluğu kapsamında
Petkim’in Yönetim Kurulu
üyesi sayısı 9’a çıkarılarak 3 yeni bağımsız üye
ataması Genel Kurul’un
onayına sunuldu.
Şirketin 2011 yılına ilişkin
Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu müzakere edilerek
onaylanırken, 2011 yılı
Denetim Kurulu Raporu
da Genel Kurul’un onayına
sunulurken; 2011 faaliyet
yılına ilişkin bilânço, kâr
ve zarar hesapları okundu
ve yapılan oylama sonucunda onaylandı.
// YÖNETİM VE
DENETİM
KURULLARINA YENİ
ATAMALAR
Genel Kurul’da istifa
nedeniyle boşalan Yönetim
Kurulu ve Esas Sözleşme
değişikliği nedeniyle artan

Yönetim Kurulu üyeliklerine de atamalar yapıldı.
İstifa nedeniyle boşalan
yönetim kurulu üyeliklerine; Bağımsız Üye olarak
Alaattin Aykaç’ın, Bağımsız üye olarak İlhami
Özşahin’in, C grubu
hisseyi temsilen Muammer
Türker’in seçilmesine;
esas sözleşme değişikliği
nedeniyle artan yönetim
kurulu üyeliklerine ise
Bağımsız Üye olarak Turhan Cemal Beriker’in ve
Süleyman Gasimov’un bir
yıl süre ile görev yapmak
üzere seçilmesine karar verildi. Görev süreleri dolan
Denetim Kurulu’na ise A
grubu hissedarların aday
gösterdiği Koray Atalık’ın,
B grubu hissedarların aday
gösterdiği Ömer Adsız’ın,
C grubu hissedarın aday
gösterdiği Ferruh Murat
Benzer’in seçilmelerine
karar verildi.

Cəmiyyətlərə müstəqil
idarə heyəti üzvləri təyin
etməyi zəruri hala gətirməsi
daxilində Petkimin İdarə
Heyəti üzvünün sayı 9-a
çıxarılaraq 3 yeni müstəqil
üzvün təyin olunması üçün
Ümumi Yığıncağa təqdimat
verildi. Şirkətin 2011-ci ilə
aid İdarə Heyətinin Fəaliyyət
Hesabatı müzakirə edilərək
təsdiq olundu. 2011-ci ilə aid
Müşahidə Şurasının Hesabatı da Ümumi yığıncağın
təsdiqinə təqdim edildi və
2011-ci ildə həyata keçirilən
fəaliyyətlərlə əlaqədar
balans hesabatı, mənfəət
və zərər hesabatları oxundu və keçirilən səsvermə
nəticəsində təsdiqləndi.
/ İDARƏ HEYƏTİNƏ VƏ
MÜŞAHİDƏ ŞURASINA
YENİ ÜZVLƏRİN TƏYİN
OLUNMASI.
Səhmdarların Ümumi yığıncağında istefa səbəbiylə

boş qalan və nizamnamənin
dəyişdirilməsi səbəbiylə artan İdarə Heyəti üzvlüklərinə
yeni üzvlər təyin olundu.
İstefa səbəbiylə boşalan
İdarə Heyəti Üzvlüklərinə
Müstəqil üzv olaraq Alaattin
Aykaçın, İlhami Özşahinin,
C qrupu hissəsini təmsil
edən Muammer Türkerin
seçilməsinə; nizamnamə
dəyişikliyi səbəbiylə artan
İdarə Heyəti Üzvlüklərinə isə
Müstəqil üzv olaraq Turhan
Camal Berikerin və Süleyman Gasımovun bir illik
müddətə seçilməsinə qərar
verildi. Səlahiyyət müddəti
qurtaran Müşahidə Şurasına
isə A qrupu səhmdarlarının
namizəd göstərdiyi Koray Atalıkın, B qrupu
səhmdarlarının namizəd
göstərdiyi Ömər Adsızın və C
qrupu səhmdarının namizəd
göstərdiyi Ferruh Murat
Benzerin seçilmələrinə qərar
verildi.

www.petkim.com.tr - 41

EBEDİ LİDER HEYDAR ALİYEV’İN ADINI YAŞATACAK

Ceyhan ve Kars’tan sonra
Aliağa’ya da 5 yıldızlı lise

ƏBƏDİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ADINI YAŞADACAQ

Ceyhan və Qarsdan sonra
Aliağaya da 5 ulduzlu Peşə Məktəbi
Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin temelini 25 Ekim 2011’de Başbakan
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birlikte
atmışlardı
Heydər Əliyev Texniki və Sənaye Peşə Məktəbinin təməlini 25 Oktyabr 2011-ci ildə Baş
Nazir Tayyip Erdoğan və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bərabər
atmışdı
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25 Ekim 2011 tarihinde
STAR Rafinerisi ile eşanlı
olarak temelleri atılan
Heydar Aliyev Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi’nin
inşaatı Aliağa’da büyük bir
hızla sürüyor. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ve Başbakan Tayyip
Erdoğan tarafından temeline ilk harcı konan lisenin
kaba inşaatı, beş ay içinde
büyük oranda tamamlandı.

Yaklaşık 10 milyon TL’ye
mal olması beklenen
okulda toplam 720 öğrencinin eğitim görmesini
hedeflediklerini belirten
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, 2012-2013
eğitim-öğretim yılında
hizmete girmesi beklenen
ve Çağdaş Azerbaycan’ın
Kurucusu Heydar Aliyev’in

25 Oktyabr 2011-ci il
tarixində STAR Neft Emalı
Zavodu ilə eyni vaxtda
təməlləri atılan Heydər
Əliyev adına Texniki və
Sənaye Peşə Litseyinin
inşaatı Aliağada böyük
bir sürətlə davam edir.
Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev və Baş Nazir
Recep Tayyip Erdoğan
tərəfindən təməli qoyulan
litseyin inşaatının böyük

hissəsi beş ay içində tamamlandı.
Təxminən 10 milyon TL-yə
başa gəlməsi gözlənilən
litseydə 720 tələbənin təhsil
almasını hədəflədiklərini
söyləyən SOCAR Türkiyə
Rəhbəri (CEO) və Petkim
İdarə Heyətinin Üzvü
Kənan Yavuz, 2012-2013
təhsil ilində fəaliyyətə
başlaması planlanan və
Müasir Azərbaycanın ba-
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Heydar Aliyev EML inşaatı (Şubat 2012)
Heydər Əliyev adına TSPM (Fevral 2012)
Heydar Aliyev EML inşaatı (Mart 2012)

Heydər Əliyev adına TSPM (Mart 2012)

Heydar Aliyev EML inşaatı (Mayıs 2012)
Heydər Əliyev EML inşaatı (Mayıs 2012)

Heydar Aliyev EML inşaatı (Nisan 2012)
Heydər Əliyev adına TSPM (Nisan 2012)

adını taşıyacak Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi’nin
Türk sanayisinin ara işgücü
ihtiyacını karşılamada
örnek bir modeli hayata
geçireceğini söyledi.
Yavuz, “Büyük devlet adamı ve Çağdaş
Azerbaycan’ın kurucusu
merhum Heydar Aliyev’in
adını yaşatacak olan okulumuz, 22 dönüm arazide
yerleşke sistemi ile kurulacak. 200 kişilik yatakhane
ve 500 kişilik konferans
salonuna sahip olacak
lisede, sınıflarımız her türlü
teknolojik yeniliği barındıracak. Yüksek tavanlı ve
ferah bir ortamda öğrencilerimiz eğitim görecek.” dedi.

nisi olan Heydər Əliyevin
adını daşıyacaq Texniki və
Sənaye Peşə Məktəbinin
Türk sənayesinin texnik
işçi ehtiyacını qarşılamaqda nümunəvi bir
model həyata geçirəcəyini
söylədi.
Yavuz, “Böyük dövlət
adamı və Müasir
Azərbaycanın banisi olan
mərhum Heydər Əliyevin
adını yaşadacaq olan Litseyimiz 22 hektar ərazidə
qurulacaq. 200 nəfərlik
yataqxana və 500 nəfərlik
konfrans salonuna sahib
olacaq litseydə siniflərimiz
hər cür teknoloji imkanlarla təmin olunacaqdır”,
dedi.

// “BEŞ YILDIZLI
MESLEK LİSESİ”
Petkim’in bugüne kadar
Kocaeli Yarımca’da ve
İzmir Karşıyaka’da birer,

// “BEŞ ULDUZLU
PEŞƏ LİTSEYİ”
Petkimin bu günə qədər
Kocaeli Yarımadasında
və İzmir Karşıyakada bir,
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Heydar Aliyev EML’nin inşaatı 25 Ekim 2011
tarihinde atıldı.
Heydər Əliyev adına TSPM inşaatın təməli
25 Oktyabr 2011-ci ildə atıldı.

HEYDAR ALİYEV
EML’DEN
SATIR BAŞLARI
l Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek

Lisesi Projesinin tamamı yaklaşık 25.000 m2
kapalı alana sahip.

l Proje; binaları, konferans salonu, yemekhane

binası, elektrik ve kimya atölyeleri, spor salonu
gibi kısımlardan oluşan bir kompleks niteliğini
taşıyor.

l Proje yaklaşık 15.000 m2 kapalı inşaat alanına

sahip; derslik binaları, konferans salonu ve
yatakhane binalarından oluşuyor. Proje klasik
okul standartlarının dışında, İzmir bölgesinin
mimari ve inşaat kalitesiyle bugüne kadar
görmediği bir kompleks proje özelliğini taşıyor.
l30 derslikten oluşan lise projesi toplamda 720

öğrenci kapasitesine sahip olacak. Ayrıca modern
yatakhanesi de; 52 odadan oluşacak ve 200
öğrenciye hizmet verebilecek.

l İnşaatın 2012 yılı Temmuz ayı sonunda

bitirilmesi ve okulun 2012-2013 eğitim-öğretim
yılında hizmete açılması hedefleniyor.

Aliağa’da ise üç okul
inşa ederek Türk Milli
Eğitimi’ne armağan ettiğini
anımsatan Kenan Yavuz,
Heydar Aliyev EML’nin ise
şirketin bugüne en büyük
eğitim yatırımı olduğuna
dikkat çekti.
Okulda yaklaşık 120
Azerbaycanlı öğrencinin
de eğitim göreceği bilgisini
veren Kenan Yavuz, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“5 yıldızlı meslek lisesi inşa ediyoruz. Sadece Aliağa’nın değil,
Türkiye’nin en güzel
okulunu inşa olacak bu
lise, Türkiye-Azerbaycan
kardeşliğinin eğitim
alanındaki en önemli
simgesi olacak. Gençlerimiz, Azerbaycan’dan
gelen kardeşleri ile birlikte
eğitim görürken, iki ülkenin bütünleştirici kültürü
öğrencilerimizin arasındaki

kardeşlik bağını kökleştirecek. Okulumuz, ‘İş İçinde
Eğitim, Eğitim İçinde İş’
prensibi ile hizmet verecek. Liseden mezun olacak
gençler Petkim’in, SOCAR
bünyesindeki diğer şirketlerin ve bölgedeki sanayi
kuruluşlarının gereksinim
duyduğu nitelikli ara
işgücünü karşılamada çok
önemli bir işlev yüklenecek. Eğitimleri süresince
sanayi ile iç içe yaşayarak
pratiklerini yapacaklar.
Mezun olduklarında, şayet
başarılı olurlarsa, Petkim
ve SOCAR’ın yatırımlarında görev almak üzere
hemen işbaşı yapacaklar.
Böylelikle biz de şirketlerimize ara işgücü seçmede
çok önemli bir zorluğu
aşmış olacağız”.

HEYDƏR ƏLİYEV
EML-dən
SƏTİR BAŞLIQLARI
l Heydər Əliyev Texniki və Sənaye Peşə Litseyi

layihəsi təxminən 25.000 kvadrat metr sahəyə
sahibdir.
l Layihə; binaları, konfrans salonu, yeməkxana
binası, elektrik və kimya laboratoriyası, idman
salonu kimi hissələrdəən ibarət olmaqla bir
kompleks xüsusiyyətini daşıyır.
l Layihə təxminən 15.000 kvadrat metr bağlı
inşaat sahəsinə sahib; dərs binaları, konfrans
salonu və yataqxana binalarından ibarətdir.
Layihə klassik məktəb standartlarının xaricində,
İzmir bölgəsinin arxitektura və inşaat keyfiyyətilə
bu günə qədər görmədiyi bir kompleks
xüsusiyyətini daşıyır.
l 30 sinif otağından ibarət olan litsey layihəsi
720 şagird tutumuna sahib olacaq. Ayrıca
müasir yataqxanası da 52 otaqdan ibarət olacaq
və 200 tələbəyə xidmət verə biləcəkdir.
l İnşaatın 2012-ci ilin İyul ayının sonunda
qədər bitirilməsi və məktəbin 2012-2013 tədris
ilində xidmətə açılması planlaşdırılır.

Aliağada isə üç məktəb
inşa edərək Türk təhsilinə
hədiyyə etdiyini xatırladan Kenan Yavuz, Heydər
Əliyev EML-nin isə şirkətin
bu gün üçün ən böyük
təhsil investisyası olduğuna
diqqət çəkdi .
Məktəbdə təxminən 120
azərbaycanlı tələbənin də
təhsil alacağını bildirən
Kenan Yavuz belə davam
etdi:
“5 ulduzlu peşə litseyi inşa
edirik. Yalnız Aliağa’nın
deyil, Türkiyənin ən gözəl
məktəbi olacaq bu litsey Türkiyə-Azərbaycan
qardaşlığının təhsil
sahəsindəki ən önəmli simvolu olacaq. Gənclərimiz,
Azərbaycandan gələn
qardaşları ilə birlikdə
təhsil alarkən, iki ölkənin
birləşdirici mədəniyyəti
şagirdlərimizin arasındakı
qardaşlıq bağını daha da

güçləndirəcək. Məktəbimiz,
‘İş İçində Təhsil, Təhsil
İçində İş’ prinsipi ilə xidmət
verəcək. Litseydən məzun
olacaq gənclər Petkim-in,
SOCAR-ın tərkibindəki
digər şirkətlərin və
bölgədəki sənaye quruluşlarınA lazım olan keyfiyyətli
texniki kadr ehtiyacını
ödəməkdə çox əhəmiyyətli
bir funksiya icra edəcəkdir.
Təhsil müddəti boyunca
sənaye ilə iç-içə yaşayaraq bir-çox təcrubə əldə
edəcəklər. Məzun olduqlarında tələbələr Petkim
və SOCAR- da işlə təmin
olacaqlar. Beləliklə də biz
şirkət olaraq texniki işçi
məsələsini də həll etmiş
olacağıq”.
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Bloomberg HT ekibi,
Ekoforum’un çekimlerini Bakü’de
gerçekleştirdi
Bloomberg HT qrupu,
Ekoforum-un çəkilişlərini
Bakıda etdi

Bloomberg HT’de yayınlanan Ekoforum programının çekimleri
Bakü’de gerçekleştirildi. Programa SOCAR Uluslararası Yatırımlar
Sorumlusu ve Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev ile SOCAR
Türkiye Başkanı Kenan Yavuz konuk oldu
Bloomberg HT televiziya kanalında yayımlanan Ekoforum proqramının
çəkilişləri Bakıda oldu. Proqrama SOCAR-in Beynəlxalq İnvestisiyalar
Departamrntinin Rəhbəri və “Petkim” İdarə Heyətinin Sədri Vaqif Əliyev ilə
SOCAR Türkiyənin Rəhbəri Kenan Yavuz qonaq oldu
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Türkiye’nin önde gelen
ekonomi kanallarından
Bloomberg HT’de Çarşamba akşamları yayınlanan
Ekoforum programının
çekimleri Azerbaycan’ın
başkenti Bakü’de gerçekleştirildi. Bloomberg HT
Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Kerem Alkin,
Haber Müdürü Özlem
Dalga ve ana haber spikeri
Ali Çağatay’ın sunduğu
programa, SOCAR Uluslararası Yatırımlar Sorumlusu ve Petkim Yönetim

Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev ile SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz konuk oldu.
Bakü’nün eşsiz manzarası
eşliğinde gerçekleştirilen
çekimlerde, kentin gelişim
dinamikleri de izleyicilerle
buluştu. Bloomberg HT
program yönetmeni Selçuk
Yıldırım’ın yönettiği program hakkında bilgi veren
Prof. Dr. Kerem Alkin, ilk
kez ziyaret etme imkanı
bulduğu Azerbaycan’ın

BLOOMBERG EKİBİ BTC’NİN
BAŞLANGIÇ NOKTASINDA
İNCELEMELERDE BULUNDU

Bloomberg HT ekibi, “Yüzyılın Projesi” olarak adlandırılan
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın başlangıç noktası olan
Zengeçal Terminali’nde de incelemelerde bulundu. SOCAR
ve BP tarafından işletilen ve adeta uzay üssü gibi korunan
terminalden yıllık 50 milyon ton Azeri petrolü, yaklaşık 1800
km yol kat ederek Ceyhan’daki Heydar Aliyev Terminali’ne
pompalanıyor. 2006 yılında devreye alınan proje, Türkiye’yi
bir enerji köprüsü yapma iddiasının da en önemli unsuru olarak
dikkat çekiyor. Bakü’nün 60 km güneyindeki terminalde
incelemelerde bulunan heyet, saha gezisi yaparak yetkililerden
bilgi aldı.

Türkiyənin Rəhbəri Kenan
Yavuz qonaq oldu.
Türkiyənin qabaqcıl
iqtisadiyyat kanallarından
olan Bloomberg HT
kanalında çərşənbə günləri
yayımlanan Ekoforum
proqramının çəkilişləri
Azərbaycanın paytaxtı
Bakıda gerçəkləşdirildi.
Bloomberg HT kanalının
baş yayım rejissoru prof.
Kerem Alkın, xəbər
müdiri Özlem Dalga və
əsas xəbər aparıcısı Ali
Çağatayın təqdim etdiyi

proqrama, SOCAR-in
Beynəlxalq İnvestisiyalar
Departamentinin
Rəhbəri və “Petkim”
İdarə Heyətinin Sədri
Vaqif Əliyev ilə SOCAR
Türkiyənin Rəhbəri
(CEO) və “Petkim” İdarə
Heyətinin Üzvü Kenan
Yavuz qonaq oldu. Bakının
bənzərsiz mənzərəsi ilə
təqdim olunan çəkilişlərdə
şəhərin inkişaf dinamikası
da izləyicilərə təqdim
olundu. Bloomberg HTnin proqram rejissoru

BLOOMBERG ƏMƏKDAŞLARI
BTC-NİN BAŞLANĞIC NÖQTƏSİNDƏ
ARAŞDIRMALAR APARDI

Bloomberg HT kanalının əməkdaşları, “Yüz ilin layihəsi”
olaraq adlandırılan, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Neft Boru Kəmərinin
başlanğıc nöqtəsi olan Səngəçal terminalında araşdırmalar
apardılar. SOCAR və BP tərəfindən idarə olunan və kosmik
mərkəz kimi qorunan terminaldan ildə 50 milyon ton
Azərbaycan nefti, təxminən 1800 km yol qət edərək, Ceyhandakı
Heydər Əliyev terminalına vurulur. 2006-cı ildə dövriyyəyə
alınan layihə Türkiyənin bir enerji körpüsü inşa etməsi fikrinin
də həyata keçməsində mühüm rol oynayacaq. Bakının 60 km
şimalındakı terminalında araşdırmalar aparan heyət, sahə
gəzintisi zamanı səlahiyyətli şəxslərdən məlumatlar əldə etdi.
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(Soldan) SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Prof. Dr. Kerem Alkin, SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev, Özlem Dalga, Ali Çağatay
(Soldan) SOCAR Türkiyə Rəhbəri Kenan Yavuz, prof. Kerem Alkın, SOCAR Prezidenti
Rövnəq Abdullayev, Özlem Dalga, Ali Çağatay

gelişimi karşısında şaşkınlığa düştüklerini belirterek, “Büyük devlet adamı
Heydar Aliyev’in belirttiği
gibi ‘Bir Millet, İki Devlet’
olduğumuz kardeş ülke
Azerbaycan’da kendimizi
kendi evimizde hissettik.
Yer altı zenginliklerinin ülke
ekonomisine yaşattığı dinamizmi yerinde ve hayretle
gözlemleme imkanı bulduk.
Sadece şehirleşme ve kent
yenileme alanında değil,
tarihi eserlerin korunması ve
geleceğe taşınması projelerinden bizim de öğreneceğimiz çok şey var. Başta İçeri
Şehir olmak üzere şehrin
cazibe mekanlarında çektiğimiz fotoğrafları ailelerimize
gönderdiğimizde Bakü’de
değil, Viyana’da olduğumu
sandılar.” dedi.
// “TANAP İLE
TÜRKİYE’NİN ENERJİ
GÜVENLİĞİ SORUNU
OLMAYACAK”
Bloomberg HT ekibi,
Azerbaycan Devlet Petrol
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Selçuk Yıldırımın idarə
etdiyi proqram haqqında
məlumat verən prof.
Kerem Alkın, ilk dəfə
gəldiyi Azərbaycanın
inkişafı qarşısında
heyranlıq yaşadıqlarını
bildirdi: “Böyük siyasətçi
Heydər Əliyevin də
bildirdiyi kimi, “Bir
millət, iki dövlət”
olduğumuz qardaş ölkə
Azərbaycanda özümüzü
evimizdəki kimi hiss etdik.
Yeraltı zənginliklərin ölkə
iqtisadiyyatına yaşatdığı
dinamizmi yerində və
heyrətlə müşahidə etmək
imkanımız oldu. Sadəcə
şəhərləşmə və şəhər
yeniləmə sahəsində yox,
həmçinin tarixi əsərlərin
qorunması və gələcək
nəsillərə çatdırılması
layihələrindən bizim də
öyrənə biləcəyimiz çox
şey var. Başda İçərişəhər
olmaqla şəhərin cazibəli
məkanlarında çəkdiyimiz
şəkilləri ailələrimizə
göndərdik və onlar

Bakü’yü de içine alan Apşelon Yarımadası, dünyanın ilk
petrolünün çıkarıldığı yer olarak da tarihte yer alıyor.
Bakü’nün yaklaşık 50 km güneyindeki bu saha, 1847 yılında
ilk petrol kuyularının açıldığı bölge olarak biliniyor. Aynı
bölgede bugün de petrol üretimi sürdürülüyor
Bakının da yerləşdiyi Abşeron yarımadası dünyada ilk neft
çıxarılan yer kimi tarixin yaddaşında qalmışdır. Bakının
təxminən 50 km şimalındakı bu sahə 1847-ci ildə ilk neft
quyularının açıldığı region kimi tanınır. Orada indi də neft
çıxarılması davam etməkdədir.

Şirketi’nin (SOCAR)
Başkanı Rövnag Abdullayev tarafından da kabul
edildi. Kendisini de sıkı bir
Bloomberg izleyicisi olduğunu söyleyen Abdullayev,
SOCAR’ın Türkiye’deki
yatırım projeksiyonunu
paylaştı. Petkim özelleştirmesi ile Türkiye’de ilk kez
yatırımcı konumuna gelen
SOCAR’ın; STAR Rafinerisi, Enerji Santrali, Petkim
Limanı ve TANAP Projesi
ile birlikte 2017 yılına
kadar 17 milyar Dolarlık
yatırım perspektifi olduğunu vurgulayan Rövnag
Abdullayev, şöyle devam
etti:
“TANAP Projesi ile
birlikte Türkiye’nin enerji
güvenliği sorunu olmayacak, Türkiye’nin ihracatı
daha da güçlenecek ve
“Bir Millet, İki Devlet”
ülküsünün iktisadi hayata
yansıması olacak. Gerek Cumhurbaşkanımız
İlham Aliyev gerekse de
Türkiye Başbakanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan
tüm güçlerini bu projelerin
üzerine yoğunlaştırıyorlar.
Bu projeler iki devlet için
de çok önemli ve gelecek
vizyonumuzu şekillendiren projelerdir. Bizler de
çok çalışarak bu projeleri
hayata geçireceğiz. Sizin
şahsınızda projelerimize
desteklerini esirgemeyen
tüm Bloomberg çalışanlarına ve yöneticilerine çok
teşekkür ederim.” dedi.
SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz da, Bloomberg
ekibini Bakü’de ağırlamaktan büyük memnuniyet
duyduğunu söyledi. Yavuz,
bu ziyaretle Azerbaycan
ekonomisindeki büyük
gelişimi, Türk insana gösterme şansı yakalandığını
sözlerine ekledi.
Bakü ziyareti sırasında
Ekoforum programının yanında, EGE TV’de yayınlanan ve Petkim’in sponsoru
olduğu Gerçek Ekonomi
programının da çekimleri
yapıldı.

buranın Bakı yox, Vyana
olduğunu düşündülər”
//”TANAP İLƏ TÜRKİYƏNİN
ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
PROBLEMİ OLMAYACAQ”
Bloomberg HT kanalının
əməkdaşları, SOCAR-ın
Prezidenti Rövnəq Abdullayev
tərəfindən də qəbul edildi.
Özünün də möhkəm bir
Bloomberg izləyicisi olduğunu
bildirən R.Abdullayev,
SOCAR-ın STAR Neft
Emalı Zavodu, STEP Enerji
Stansiyası, Petkim Limanı
və TANAP layihəsi ilə
birlikdə 2017-ci ilə qədər 17
milyard dollarlıq investisiya
perspektivinin olduğunu
bildirdi:
“TANAP” layihəsi ilə
birlikdə Türkiyənin enerji
təhlükəsizliyi problemi
olmayacaq, Türkiyənin
ixracatı daha da güclənəcək
və “Bir millət, iki dövlət”
idealı iqtisadi həyata da əks
olunacaq. İstər prezidentimiz
İlham Əliyev, istərsə də
Türkiyə baş naziri Recep
Tayyip Erdoğan bütün

(Soldan) Prof. Dr. Kerem Alkin,
güclərini bu layihələrin
Ali Çağatay, Özlem Dalga,
üstündə səfərbər edirlər. Bu
Kenan Yavuz, Serkan Aksüyek
layihələr iki dövlət üçün də
çox vacibdir və gələcəkdəki
vəziyyətləri şəkilləndirəcək
işlərdir. Bizlər də çox
çalışacağıq ki, bu layihələri
həyata keçirək. Sizin
timsalınızda
layihəmizə dəstəklərini
əsirgəməyən bütün Bloomberg
işçilərinə və rəhbərlərinə
təşəkkür edirəm”
SOCAR Türkiyənin Rəhbəri
(CEO) və “Petkim” İdarə
Heyətinin Üzvü Kenan Yavuz
isə Bloomberg əməkdaşlarını
Bakıda qonaq etməkdən böyük
məmnuniyyət duyduğunu
ifadə etdi. Yavuz bu ziyarət
sayəsində Azərbaycan
iqtisadiyyatındakı böyük
inkişafı türk insanına
göstərmə imkanının meydana
gəldiyini bildirdi.
Bakı səyahəti zamanı
Ekoforum proqramında
EGE tv-də yayımlanan
və “Petkim”-in sponsoru
olduğu “Gerçək Ekonomi”
proqramının da çəkilişləri
edildi.
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OGPC Forumu’nda Azerbaycan’ın
petrol, doğal gaz ve petrokimya
vizyonu masaya yatırıldı
OGPC Forumunda Azərbaycanın
neft, təbii qaz və neft-kimya
vizionu müzakirə edildi
Açılışını SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev’in yaptığı forumda SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu üyesi Kenan Yavuz ile Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk de
birer sunum yaptı
Açılışını SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayevin etdiyi forumda SOCAR Türkiyə Rəhbəri (CEO) və
Petkim İdarə heyəti üzvü Kenan Yavuz ilə Petkim baş direktoru Həyati Öztürk də çıxış etdi

Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de 10-12 Nisan 2012
tarihleri arasında düzenlenen
Petrol-Doğalgaz Üretimi
ve Petrol-Kimya Kompleksi Forumu’nda (OGPC),
Azerbaycan’ın petrol ve doğalgaz üretimi ile petrokimya
endüstrisinin mevcut durumu
ve yeni petrol-doğalgaz üretimleri ve petrokimya komplekslerinin inşası ile ilgili
konular müzakere edildi.
30 ülkeden 140’den fazla
şirketi temsil eden 450 katılımcının yer aldığı forumun
ana sponsorluğunu SOCAR,
yardımcı sponsorluğunu Petkim , Foster Wheeler, UOP,
Technip, Baker & McKenzie,
Andrade Gutierrez, Axens,
Nobel Oil, OMNI Law Firm,
Technicas Reunidas, Air Products, SOCAR Energy Georgia, Techint, Stamicarbon,
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Azərbaycanın paytaxtı
Bakı şəhərində 10-12 Aprel
2012-ci il tarixləri arasında
təşkil edilən Neft-Təbii Qaz
Emalı və Neft-Kimya Kompleksi Forumunda (OGPC),
Azərbaycanın neft və təbii
qaz istehsalı ilə neft-kimya
sənayesinin mövcud vəziyyəti
və yeni neft-qaz istehsalı və
neft-kimya komplekslerinin
inşası ilə əlaqədar məsələlər
müzakirə edildi.
30 ölkənin 140-dan çox
şirkətini təmsil edən 450
iştirakçının iştirak etdiyi
forumun ana sponsorluğunu
SOCAR, köməkçi sponsorluğunu Petkim, Foster Wheeler, UOP, Technip, Baker &
McKenzie, Andrade Gutierrez, Axens, Nobel Oil, Omu
Law Firm, Technicas Reunidas, Air Products , SOCAR
Energy Georgia, Techint,

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev
SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz
SOCAR Türkiyə Rəhbəri (CEO) Kenan Yavuz

Azenco, Air Liquide, Intra
Tool, Nexans, MARSH,
Wartsila, AzMeCo şirketleri gerçekleştirdi.
Açılışını SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev’in
yaptığı forumda SOCAR
Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu
üyesi Kenan Yavuz ile
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk de birer sunum
yaptı. “SOCAR’ın Yabancı Yatırım Aktiviteleri:
Petrol, Gaz ve Petrokimya
işbirlikleri çerçevesinde
SOCAR’ın Türkiye’ye
etkileri” başlıklı sunumunda SOCAR Türkiye’nin
yatırım hedefleri hakkında
bilgi veren Kenan Yavuz,
iki kardeş ülke arasında
ekonomik alanda iş birliklerinin güçlendirilmesinde

ve ileriye götürülmesinde
oynadığı önemli role vurgu
yaptı.
Petkim’in Genel Müdürü
Hayati Öztürk ise forumun 3. gününde “Türkiye
Petrokimya Sanayisi ve
Petkim” isimli sunumunu
gerçekleştirirken, ülkenin
tek petrokimya şirketi olan
Petkim’in Türkiye için
öneminden ve Petkim ile
AzeriKimya arasındaki
ilişkiler hakkında bilgi
verdi.
Forumda ayrıca Azerbaycan Devlet Petrol Fonu
Direktörü Şahmar Mövsümov, SOCAR Başkan Yardımcıları David Mamedov
ve Tofik Gahramanov ile
BP Azerbaycan Başkanı
Raşit Cavanşir de birer
sunum gerçekleştirdi.

Stamicarbon, Azenco, Air
Liquide, Intra Tool, Nexans,
Marsh, Wartsila, AzMeCo
şirkətləri həyata keçirdilər.
Açılışını SOCAR Prezidenti
Rövnəq Abdullayevin etdiyi
forumda SOCAR Türkiyə
Rəhbəri (CEO) və Petkim
İdarə Heyəti üzvü Kenan
Yavuz ilə Petkimin Baş
Direktoru Hayati Öztürk
də çıxış etdi. “SOCARın Xarici investisiya
fəaliyyətləri: Neft, Qaz və
nefty-kimya əməkdaşlığı
çərçivəsində SOCAR-ın
Türkiyəyə təsirləri” başlıqlı təqdimatda SOCAR
Türkiyə şirkətinin investisiya hədəfləri haqqında
məlumat verən Kenan
Yavuz, SOCAR Turkey
Enerji ASC-nin (STEAŞ) iki
qardaş ölkə arasında iqtisa-

di sahədə əməkdaşlıqların
gücləndirilməsində və
irəliyə aparılmasında
oynadığı əhəmiyyətli rola
diqqət çəkdi. Petkim baş
direktoru Həyati Öztürk
isə forumun 3-cü günündə
“Türkiyə Neft-kimya
Sənayesi və Petkim” adlı
təqdimatı etdi, ölkənin tək
neft-kimya şirkəti olan
Petkimin Türkiyə üçün
əhəmiyyətindən və Petkim
ilə AzərKimya arasındakı
əlaqələr haqqında məlumat
verdi.
Forumda ayrıca Azərbaycan
Dövlət Neft Fondu Direktoru Şahmar Mövsümov,
SOCAR vitse-prezidentləri
David Məmmədov və Tofiq
Qəhrəmanov ilə yanaşı BP
Azərbaycan prezidenti Rəşid
Cavanşir də çıxış etdilər.
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Yüz binler, Hocalı Soykırımı’nı
Taksim’de lanetledi…
Yüz minlərlə insan “Xocalı Soyqırımı”nı Taksimdə lənətlədi..
Hocalı Soykırımı’nın 20. yılı nedeniyle Taksim’de düzenlenen mitinge, Türkiye’nin birçok ilinden ve
Azerbaycan’dan yüz binlerce insan katıldı. Soykırımın lanetlendiği yürüyüşte, Türkiye ve Azerbaycan
kardeşliğinin sonsuza kadar süreceği vurgusu yapıldı
Xocalı Soyqırımı”-nın 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Taksimdə keçirilən mitinqə Türkiyənin bir çox
yerindən, eləcə də Azərbaycandan yüz minlərlə insan qatıldı. “Soyqırım”-ın lənətləndiyi yürüşdə Türkiyə
və Azərbaycan qardaşlığının sonsuza qədər davam edəcəyi vurğulandı

26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı
Soykırımı’nın 20’nci
yıldönümü nedeniyle “Hocalı Katliamı’nı Anma Gönüllüleri Komitesi” tarafından Taksim Meydanı’nda
düzenlenen mitinge yüz
binlerce kişi katıldı. Saat
12.00’de Galatasaray
Meydanı’nda toplanan,
aralarında Türkiye’de yaşayan ve okuyan Azerbaycan
Türkleri’nin de bulunduğu
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kalabalık “Hepimiz Türküz, hepimiz Hocalıyız”,
“Karabağ bizimdir, bizim
kalacak” “Bir Millet, İki
Devlet. Karabağ’a adalet”
sloganları eşliğinde Taksim
Meydanı’na kadar yürüdü.
Azerbaycan, Türkiye ve
Türkmenistan bayraklarıyla desteklenen yürüyüşe,
7 Azerbaycan milletvekilinin dışında Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti
adına İçişleri Bakanı

26 Fevral 1992-ci il
tarixində yaşanan
“Xocalı Soyqırımı”-nın
20-ci il dönümündə,
“Xocalı Qətliamını Anma
Könüllüləri Komitəsi”
tərəfindən Taksim
Meydanında təşkil olunan
mitinqə yüz minlərcə
insan qatıldı. Aralarında
Türkiyədə yaşayan və
təhsil alan Azərbaycan
türklərinin də olduğu qrup,
saat 12:00-də Galatasaray

Meydanında toplaşdı
və “Hamımız Türkük,
hamımız Xocalılıyıq”,
“Qarabağ bizimdir, bizim
qalacaq” “Bir Millət, İki
Dövlət. Qarabağa ədalət”
şüarları ilə Taksimə
doğru getdi. Azərbaycan,
Türkiyə və Türkmənistan
bayraqlarının dalğalandığı
yürüşə, Azərbaycan
Milli Məclisinin 7 millət
vəkili ilə yanaşı Türkiyə
Höküməti adından Daxili
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İdris Naim Şahin katıldı.
İstiklal Caddesi boyunca
süren yürüyüş nedeniyle
çevrede geniş güvenlik
önlemleri alındı. Göstericilerle birlikte yürüyüşe
Azerbaycan milletvekilleri
Sabir Rüstemhanlı, Ganire
Paşayeva, Çingiz Qenizade,
Jale Aliyeva, Zahid Oruc,
Fezail Ağamalı, Mübariz
Kurbanlı ile ünlü Azeri
şarkıcı Tunzale Agayeva da
katıldı. Meydandaki program Türk ve Azerbaycan
Milli Marşları’nın okunması, Hocalı ve tüm Türk
Şehitleri için 1 dakikalık
saygı duruşunun ardından
başladı.

// “YUMRUĞUMUZ
BİRDİR”
İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu ve İstanbul
Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’la törene
gelen İçişleri Bakanı İdris
Naim Şahin, “20 yıl önce
bugün kan içiciler, katiller,
acımasızlar, merhametsizler, korkaklar Hocalı ’da

“O KAN YERDE KALMAYACAK”

Hocalı katliamı sırasında annesinin karnında bulunan 20
yaşındaki Zarife, yaşadıklarını Türk basın mensuplarıyla
şu cümlelerle paylaştı: “Anneme 6 kez ateş etmişler. 2
kurşun, kucağındaki, o zaman 2 yaşında olan ağabeyime
isabet etmiş. Ağabeyim ve babamla birlikte 20 akrabamı
bu katliamda kaybettim. Şanslıyım ki 4 kurşunla vurulan
annemin yaralı kurtulmasıyla ben de yaşayabilmişim.
Hocalı ile aynı yaştayım ben. Bugün 20 yaşındayım.
Hamile kadınların karnının deşildiğini, çocuklarının
kafaları
gözlerinin önünde koparıldığı, futbol
54 - annelerininHAZİRAN’12
topu gibi oynandığı
günleri unutmayacağız.”

İşlər Naziri İdris Naim
Şahin də qatıldı. İstiqlal
Prospekti boyunca davam
edən yürüş səbəbi ilə,
ətrafda geniş təhlükəsizlik
tədbirləri görüldü. Yürüşə
mitinq iştirakçıları ilə
yanaşı Azərbaycan millət
vəkilləri Sabir Rüstəmxanlı,
Qənirə Paşayeva, Çingiz
Qənizadə, Jalə Əliyeva,
Zahid Oruc, Fəzail
Ağamalı, Mübariz Qurbanlı
və məşhur azərbaycanlı
müğənni Tünzalə Ağayeva
da qatıldı. Taksim
Meydanındakı tədbir,
Türkiyə və Azərbaycan
himnlərinin oxunması,
Xocalı və bütün türk
şəhidləri üçün 1 dəqiqəlik

sükutla anılmasından sonra
başladı.
// “YUMRUĞUMUZ BİR
YERDƏDİR”
İstanbul valisi Hüseyin
Avni Mutlu və İstanbul
Baş Polis İdarəsinin
rəisi Hüseyin Çapkınla
tədbirə qatılan Daxili
İşlər Naziri İdris Naim
Şahin türk millətinin ən
böyük gücünün birlik və
bərabərlikdə olduğuna
diqqət çəkdi: “20 il
öncə bu gün qaniçənlər,
qatillər, mərhəmətsizlər,
qorxaqlar Xocalıda , qadın,
uşaq, yaşlı demədən 613
insanın qanını içdilər. Bu
qan o gündən bu günə

“O QAN YERDƏ QALMAYACAQ”

Xocalı qətliamı zamanı hələ anadan olmamış 20
yaşındakı Zərifə, yaşadıqlarını türk mətbuatına bu
cümlələrlə açıqladı: “Anama 6 dəfə atəş açıblar. 2 güllə,
qucağında olan 2 yaşındakı qardaşıma dəyib. Qardaşım
və atamla bərabər 20 qohumumu bu qətliamda itirdim.
Şanslıyam ki, 4 güllə ilə vurulan anamın sağ qalması
ilə mən də həyatda qaldım. Bu gün 20 yaşım var və
“Xocalı Soyqırımı” ilə eyni yaşdayam. Hamilə qadınların
qarnının yarıldığı, uşaqların başlarının analarının gözləri
önündə qoparıldığı günləri unutmayacağıq”

613 insanın kadın, çocuk,
yaşlı, haklı haksız demeden
kanını içmişlerdir. Bu kan
o günden bugüne yerde kalmadığı gibi bundan sonra
da kalmayacaktır. O kan o
gün akmıştır ama hesabı
bitmemiştir. O kanın hesabı
adaletle, hukukla sorulacaktır. Türk milleti inancıyla, örfüyle, kültürüyle her
zaman zulmün karşısında,
zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuş bir
millettir. Türk milletinin en
büyük gücü birlik ve beraberliktir. Gerektiğinde cephedeki düşmanına su ikram
etme erdemini gösteren
sadece Türk askeridir, Türk
milletidir. Türk milletinin
gerektiği zamanda yumruğu da birdir.” dedi.
1994’te merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın
Bosnalılar için Taksim
Meydanı’nda konuşma
yaptığını belirten Şahin,
“Rahmetli Özal, ‘21’inci
yüzyıl Türk dünyasının
yüzyılı olmalıdır’ demişti.
Hedefi bize göstermişti.
Güç ve sevgiyle ülkemizi
idare eden Sayın Başbaka-

nımız Tayyip Erdoğan ile
biz 21’inci yüzyılı inşallah
Türkiye’nin, Türk milletinin, Türk dünyasının
yüzyılı yapacağız. İnşallah
21’inci yüzyıl Türk milletinin yüzyılı olunca 22’nci
yüzyıl da bizim yüzyılımız
olacaktır.” diye konuştu.
Törene katılan Azeri sanatçılar Azerice Sarı Gelin
Türküsü ’nü söylediler.
Tören, siyah balonların
uçurulmasıyla sona erdi.
// “YALNIZ DEĞİLİZ”
Yürüyüşe katılan Azerbaycan Milletvekili Sabir
Rüstemhanlı, Türk halkının kendilerine verdiği
destek için teşekkürlerini
iletti. Azerbaycan halkının
yalnız olmadığını daha
iyi hissettiklerini anlatan
Rüstemhanlı, “Bugün
Türkiye’nin ayakta olması
beni sevindiriyor. Bu soykırımı dünyaya anlatmak için
Türk milleti iradesini beraber ortaya koymaktadır. Bu
yürüyüş Türkiye’nin Azerbaycan ile yürek yüreğe
olduğunun göstergesidir.”
diye konuştu.

qədər yerdə qalmadığı
kimi, bundan sonra da
yerdə qalmayacaqdır. O
qan o gün axdı, ancaq
hesabı bitmədi. O qanın
hesabı ədalətlə, hüquqla
veriləcək. Türk milləti hər
zaman öz inancı, ənənəsi,
mədəniyyəti ilə zülmə
qarşı, zalımın qarşısında
və məzlumun yanında
olmuşdur.Türk millətinin
ən böyük gücü onun birlik
və bərabərliyindədir.
Lazım gələrsə cəbhədəki
düşməninə su ikram
etmə bacarığını göstərən
sadəcə türk əsgəridir, türk
millətidir. Türk millətinin
ehtiyac duyulan vaxt
yumruğu da bir yerdədir.”
1993-cü ildə mərhum
prezident Turgut Özalın
bosniyalılar üçün Taksim
Meydanında çıxış
etdiyini bildirən Şahin,
“Rəhmətlik Özal, “XXI
əsr Türk Dünyasının
əsri olmalıdır” demişdi.
Hədəfi bizə göstərmişdi.
Güc və sevgi ilə ölkəmizi
idarə edən hörmətli baş
nazirimiz Tayyip Erdoğan

ilə birlikdə, inşallah XXI
əsri Türkiyənin, türk
millətinin, Türk Dünyasının
əsri edəcəyik. İnşallah
XXI əsr türk millətinin
əsri olduğunda XXII əsr
də bizim əsrimiz olacaq”
- dedi. Tədbirə qatılan
azərbaycanlı səs sənətçiləri
Azərbaycan dilində “Sarı
Gəlin” ifa etdilər. Tədbir,
qara şarların havaya
buraxılması ilə başa çatdı.
// “YALNIZ DEYİLİK”
Yürüşə qatılan Azərbaycan
milltə vəkili Sabir
Rüstəmxanlı çıxışında Türk
xalqının onlara verdiyi
dəstək üçün təşəkkürlərini
bildirdi və Azərbaycan
xalqının yalnız olmadığını
hiss etdiklərini söylədi:
“Bu gün Türkiyənin
ayaqda olması məni
sevindirir. Bu soyqırımı
dünyaya göstərmək üçün
Türk milləti öz iradəsini
bərabər ortaya qoyur.
Bu yürüş Türkiyənin
Azərbaycan ilə könül
bağlarının olduğunun bir
sübutudur.”
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TERTİP KOMİTESİ’NİN TARİHE
NOT DÜŞEN BİLDİRİSİ
HOCALI ‘DA KATLEDİLEN MASUM İNSANLARIN ÇIĞLIKLARI
HÂLÂ YÜREĞİMİZİ DAĞLIYOR
Bugün burada, binlerce insanın katılımıyla toplanma nedenimiz, Azerbaycan’ın Hocalı kentinde Ermenistan
askerleri tarafından soykırıma uğratılan yüzlerce masum insanın aziz hatırasını yâd etmektir.
1992 yılının 26 Şubatında, yani bundan tam 20 yıl önce bugün, Ermenistan askerleri, geniş çaplı bir saldırı
sonucunda Hocalı Şehri’ni işgal etmiş; sivil halkı, çoluk çocuk, genç, hasta, ihtiyar, hamile demeden; organize
ve planlı bir biçimde katletmiştir. Bu vahşetin sonucunda Hocalı’da yaşayan her 5 kişiden biri şehit olmuştur.
Bu talihsiz olayın bilançosu şöyledir: 613 kişi işkence edilerek öldürülmüş, 487 kişi sakat bırakılmış, 1275
kişi ise çocuk, kadın, ihtiyar, genç ayrımı yapılmaksızın esir alınarak, akıl almaz işkencelere, insanlık dışı
uygulamalara maruz bırakılmıştır. Bugün hâlâ 155 kişinin akıbeti bilinmemektedir.
20. yüzyılın sonunda uluslararası toplumun gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırımda katledilen halkın tek
suçu AZERBAYCAN’LI OLMALARIDIR.
Değerli Dostlar, Değerli Gardaşlar;
Hocalı Soykırımı’na, yani bu insanlık ayıbına gereken önem verilmeli, geç kalmış adalet sağlanmalıdır. Hiç
bir suç cezasız kalamaz, ortaçağ değerleriyle işlenen bu korkunç ve barbar katliam yalnızca Hocalı’daki
Azerbaycan halkına karşı yapılmış bir saldırı değil, aynı zamanda insanlığa karşı da yapılmış bir saldırıdır.
Ne yazık ki bu insanlık ayıbının failleri, azmettiricileri, sorumluları bugüne kadar yargılanamayarak cezasız
kalmışlardır. Bu cezasızlık ve adaletin tecelli etmemesi insanlık adına leke süren bu cinayetlerin ve katliamların
devam etmesini sağlamıştır.
Artık dünya kamuoyu ve ileri demokrasi ülkeleri Saraybosna’da, Karabağ’da, Filistin ve Gazze’de, Hama,
Humus ve Telafer’deki katliamlara artık “BİR DAHA ASLA” demeli ve diyebilmelidir.
Biz buradan bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz: “BİR DAHA HOCALI FACİASI YAŞANMASIN”. Dünyanın
hiçbir yerinde insanlar dininden, dilinden, ırkından ya da mensup olduğu milletten dolayı benzeri katliamlara
maruz kalmasın.
Bizler insanlığın öz sesi olarak, bu katliamların bir daha yaşanmaması için üzerimize ne düşüyorsa sonuna
kadar yerine getirerek bunların engellenmesini kendimize vazife bilmeliyiz.
Bu duygumuzu bütün dünyaya seslenerek Azerbaycan’lı bir şairin sözleriyle bir kez daha buradan ilan
ediyoruz. “KESERSE HER KİM DÖKÜLEN KAN İZİNİ,KURTARAN DAHİ OLUR YERYÜZÜNÜ”
diyerek yine ve yeniden bir kez daha adalet çağrısı yapıyor, katliamlara, soykırımlara, masum insanların
öldürülmesine HAYIR denmesini istiyoruz.
Taksim’de bu meydanda toplanmış siz adalet savunucusu arkadaşlar, gardaşlar;
20 yıldan beri bütün dünyaya haykırdığımız “HOCALI’YA ADALET” çağrımıza insanlık vicdanından cevap
gelmeye başladı. Meksika ve Pakistan parlamentoları Hocalı Soykırımı’nı resmi olarak tanıdı. İslam Birliği
ve Kalkınma Örgütü Parlamenter Asamblesi; üye devletlerine Hocalı Soykırımı’nı tanımalarını ve adaletin
tecellisine katkıda bulunmalarını tavsiye etti. Bu kararlar Hocalı’da insanlığa karsı işlenmiş cinayetin
tanınması yönünde atılan önemli adımlardır.
İnanıyoruz ki, Hocalı faciasının diğer devletler tarafından da soykırım olarak tanınması devam edecektir.
Onlar adaleti desteklemekle dünyayı yeni facialardan koruyacaklardır.
İç ve dış politikasında barış, huzur ve adaletin sağlanmasını şiar edinmiş, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini
rehber edinerek bu yönde hareket eden milletimizin, “TEK MİLLET, İKİ DEVLET VE AZERBAYCAN’IN
KEDERİ KEDERİMİZ, SEVİNCİ SEVİNCİMİZDİR” anlayışıyla Hocalı halkının öz topraklarına dönünceye
kadar onların yanında olduğumuzu, bu haksızlığın takipçisi ve savunucusu olduğumuzu bir kere daha buradan
bütün insanlığa sesleniyoruz.
Bütün dünyada demokrasinin değişmez kuralı olan özgürlüğe özellikle de fikir ve düşünce özgürlüğüne
Avrupalı bazı devletlerce konulan engeller bizleri bu mücadeleyi vermekten alıkoyamayacaktır. Tarihin
çarptırılması yoluyla sözde soykırım iddialarını destekleyen Fransa Parlamentosu’nun kararından üzüntü
duyuyoruz. Ülkesini özgürlüğün beşiği sayan Fransa’nın gözleri önünde gerçekleşen bu katliamları görmezden
gelerek, sözde soykırım yalanlarına bağlamasını ve düşünce özgürlüğüne yasak koymasını talihsizlik olarak
addediyoruz.
Bütün dünya kamuoyunu bir kere daha haklı çağrımıza kulak vermeye “HOCALI İÇİN ADALETİN
TECELLİSİ”ne destek olmaya davet ediyoruz.
Hocalı’daki işgalin sona erdirilerek, Hocalı halkının öz topraklarına kavuşmasını, oralarda da barış
ve huzurun tesis edilmesini bekliyoruz. Bu mesele halledilinceye kadar bu katliamı unutmayacağız,
unutturmayacağız.
Buraya gelerek desteklerinizle, Azerbaycan’ın %20 sini oluşturan Ermenistan işgalindeki topraklarda ve
sürgünde olan bir milyondan fazla gardaşımızın acılarına ortak olduğunuz için sizlere teşekkürü borç biliriz.
Öz vatanlarını korumak için şehit olan bütün gardaşlarımızı minnet ve şükranla anıyor Allah’tan rahmet
diliyoruz.
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XOCALIDA QƏTL EDİLƏN GÜNAHSIZ İNSANLARIN SƏSLƏRİ HƏLƏ DƏ
ÜRƏYİMİZİ DAĞLAYIR
Bu gün burada minlərcə insanların bir araya yığışmaqdakı məqsədi Xocalıdakı yüzlərcə günahsız insanın
Ermənistan əsgərləri tərəfindən soyqırıma uğradılmasıdır.
1992-ci ilin 26 Fevralında, yəni düz 20 il bundan əvvəl, Ermənistan əsgərləri çox geniş hərbi hücumlar
nəticəsində Xocalı şəhərini işğal etmiş, əhalini uşaq, gənc, xəstə, qadın hamilə demədən mütəşəkkil və planlı
şəkildə qətl etmişdir. Bu vəhşət nəticəsində Xocalıda yaşayan hər 5 nəfərdən biri şəhid oldu. Bu talehsiz
hadisə nəticəsində 613 nəfər işgəncəyə məruz edilərək ölüdürülmüş, 487 nəfər əlil qalmış, uşaq, qadın, yaşlı
və gənclərdən ibarət 1275 nəfər isə əsir alınmış və ağıla gəlməyən və insanlığa sığmayan işgəncələrə məruz
qalmışdır. İtkin düşən 155 nəfərin taleyindən hələ də məlumat yoxdur.
XX əsrin sonlarında beynəlxalq cəmiyyətin gözləri önündə yaşanan bu soyqırımda həyatını itirən xalqın tək
günahı AZƏRBAYCANLI OLMALARIDIR.
Dəyərli dostlar, dəyərli qardaşlar;
“Xocalı Soyqırımı”-na, yəni bu insanlıq eybinə lazımi əhəmiyyət verilməli və gecikmiş ədalət təmin edilməlidir.
Çox təəssüf ki, bu insanlıq eybinin səbəbkarları,iştirakçıları bu günə qədər məsuliyyətə cəlb edilməyərək
cəzasız qlıblar. Bu cəzasızlıq və ədalətin öz yerini tapmamağı insanlıq adına ləkə sürən bu cinayətlərin və
qətliamların davam etməsinə şərait yaratmışdır.
Artıq dünya ictimaiyyəti və üstün demokratiyaya sahib ölkələr Sarayevoda, Qarabağda, Fələstin və Qəzzadakı
qətliamlara “BİR DAHA ƏSLA” deməli və deyə bilməlidir.
Biz buradan bütün dünyaya səslənirik: “BİR DAHA XOCALI FACİƏSİ YAŞANMASIN”. Dünyanın heç bir
yerində insanlar dininə, dilinə, irqinə, ya da mənsub olduğu millətə görə bənzər soyqırımlara məruz qalmasın.
Bizlər insanlığın öz səsi olaraq, bu qətliamların bir daha yaşanmaması üçün üzərimzə düşən vəzifəni sonuna
qədər yerinə yetirərək belə hadisələrin əngəllənməsini özümüzə borc bilməliyik.
Bu hissimizi bütün dünyaya səslənirik və azərbaycanlı bir şairin bu sözləri ilə bir daha elan edirik: “HƏR
KİM KƏSƏRSƏ TÖKÜLƏN QAN İZİNİ, O QURTARAN DAHİ OLAR YERÜZÜNÜ” deyirik və yenidən ədalət
çağırışı edirik, qətliamlara, soyqırımlara, günahsız insanların öldürülməsinə YOX deyilməsini istəyirik.
Burada, Taksimdə toplanan Sizlər ədalət müdafiəçisi yoldaşlar, qardaşlar;
20 ildir bütün dünyaya qışqıraraq anlatdığımız “XOCALIYA ƏDALƏT” sözümüzə insanlıq vicdanından
cavab gəlməyə başldı. Meksika və Pakistan Parlamentləri “Xocalı Soyqırmı”-nı rəsmi şəkildə tanıdı. İslam
Birliyi və İnkişafı Təşkilatı Parlament Assambleyası üzv dövlətlərinə “Xocalı Soyqırımı”-nı tanımalarını,
ədalətin təcəllisində iştirak etmələrini tövsiyə etdi. Bu qərarlar Xocalıda insanlığa qarşı işlənmiş cinayətlərin
tanınması yönündə atılan vacib addımlardır.
İnanırıq ki, “Xocalı Faciəsi”-nin digər dövlətlər tərəfindən də soyqırım olaraq tanınması davam edəcək. Onlar
ədaləti dəstəkləməklə dünyanı yeni faciələrdən qoruyacaqlar.
Xarici və daxili siyasətində sülh, dinclik və ədalətin təmin edilməsini şüar etmiş və “Yurdda Sülh,
Cahanda Sülh” idealını özünə rəhbər edərək hərəkət edən millətimizin, “TƏK MİLLƏT, İKİ DÖVLƏT VƏ
AZƏRBAYCANIN KƏDƏRİ KƏDƏRİMİZ, SEVİNCİ SEVİNCİMİZDİR” anlayışı ilə Xocalı xalqının öz
torpaqlarına qayıdana qədər onların yanında olduğumuzu, bu haqsızlığın izləyicisi və müdafiəçisi olduğumuzu
bir daha buradan bütün insanlığa bildiririk.
Bütün dünyada demokratiyanın sabit qaydası olan azadlığa, xüsusilə fikir və düşüncə azadlığına bəzi Avropa
dövlətləri tərəfindən qoyulan maneələr bizləri bu mübarizədən qopara bilməyəcək. Tarixin saxtalaşdırıması
yolu ilə sözdə soyqırım iddialarını dəstəkləyən Fransa Parlamentinin qərarından kədər və təəssüf hissləri
keçirdirik. Öz ölkələrini “azadlığın beşiyi” sayan Fransa Parlemaneti, gözləri önündə gerçəkləşən bu
qətliamları görməzdən gələrək, sözdə soyqırım yalanlarına uymasını və düşüncə azadlığına qadağa qoymasını
bədbəxtlık olaraq qiymətləndiririk.
Bütün dünya ictimaiyyətini bir daha haqlı olduğumuz çağırışımızı dəstəkləmələri üçün “XOCALI ÜÇÜN
ƏDALƏT” -ə dəvət edirik.
Xocalıdakı işğala son qoyularaq, Xocalı xalqının öz torpaqlarına qayıtmasını və o regionda sülh və əminamanlığın yaradılmasını gözləyirik. Bu məsələ öz həllini tapana qədər bu soyqırımı unutmayacağıq və
unutdurmayacağıq.
Sizlərə bura gələrək, Ermənistanın 20 faizdən çox işğal etdiyi Azərbaycanın torpaqlarında və “sürgün” həyatı
yaşayan bir milyondan çox qardaşımızın dərdlərinə ortaq olduğunuz üçün təşəkkür etməyi borc bilirik. Öz
vətənləri uğrunda şəhid olan bütün qardaşlarımızı hər zaman böyük fəxrlə anır və onlara Allahdan rəhmət
diləyirik.
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Petkim çalışanları ve Aliağalılar
Hocalı Soykırımı’nı andı
Petkim işçiləri və Aliağalılar
Xocalı Soyqırımını andı
Anma törenine katılan Giresun Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Hocalı’da
yaşananların katliam değil, soykırım olduğunu belirterek, “Hocalı sözün bittiği yerdir. Azerbaycan ile
Türkiye arasındaki topraklara hançer sokulmasıdır.” dedi
Anım mərasimində iştirak edən Giresun Universitetinin Rektoru, Tarix kafedrasının Müdiri Prof. Dr.
Aygün Attar, Xocalıda baş verənlərin adi bir qətliam deyil, soyqırım olduğunu ifadə edərək, “Xocalı sözün
bitdiyi yerdir. Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı torpaqlara xəncər yarası vurulmasıdır”, dedi

Azerbaycan’ın Dağlık
Karabağ bölgesindeki
Hocalı kentinde 26 Şubat
1992 tarihinde Ermeniler
tarafından katledilen Azerbaycan Türkleri, Petkim
Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle anıldı.
Törene konuşmacı olarak
Giresun Üniversitesi Tarih
Bölüm Başkanı, Azerbaycan asıllı Prof. Dr. Aygün
Attar ile Türk-Ermeni
ilişkileri üzerinde yaptığı

araştırmalarla tanınan Ahmet Gürel Katıldı.
Petkim çalışanları ile
Aliağa halkının yoğun ilgi
gösterdiği törende konuşan
Aygün Attar, “Hocalı’da bir
katliam değil, bir soykırım
yaşanmıştır.
Hocalı, sözün bittiği yerdir.
Biz böyle bir vahşeti
anıyoruz. Acımız ortaktır.
Bugün ortak dertlerin, ortak
ağıtlarla anılması gereken
bir gündür.”dedi.

Giresun Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Aygün Attar
Giresun Universitetinin Rektoru,
Tarix Kafedrasının Müdiri Prof. Dr. Aygün Attar

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Xocalı
şəhərində 26 Fevral 1992ci il tarixində ermənilər
tərəfindən qətl edilən
Azərbaycan Türkləri Petkim
Mədəniyyət Mərkəzində
təşkil edilən bir mərasimlə
xatırlandı. Mərasimdə
natiq olaraq Giresun
Universitetinin Rektoru,
Tarix kafedrasının müdiri
Azərbaycan əsilli Prof. Dr.
Aygün Attar ilə Türk-erməni

münasibətləri üzərində etdiyi araşdırmalarla tanınan
Ahmet Gürel iştirak etdi.
Petkim işçiləri ilə birlikdə
Aliağa xalqının da sıx maraq göstərdiyi mərasimdə
danışan Aygün Attar, “Xocalıda adi bir qətliam deyil,
bir soyqırım yaşanmışdır.
Xocalı, sözün bitdiyi yerdir.
Biz belə bir vəhşiliyi daima
xatırlayırıq. Kədərimiz
ortaqdır. Bu gün ortaq
dərdlərin, ortaq ağılarla,

Araştırmacı-Yazar Ahmet Gürel
Tədqiqatçı yazıçı Ahmet Gürel

(Soldan) Ahmet Gürel, Petkim Genel Müdür Bilim Müşaviri Prof. Dr. Fuzuli
Nasirov, Prof. Dr. Aygün Attar, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk
(Soldan) Ahmet Gürel, Petkimin Baş Direktorunun Elmi Məsləhətçisi Prof. Dr. Füzuli
Nasirov, Prof. Dr. Aygün Attar, Petkimin Baş Direktoru Hayati Öztürk

Dünya üzerinde 2012 yılının Balkan Savaşları’nın
100. yılı olduğunu da
anımsatan Attar, “Kendisine aydın diyen bir zümre,
1912 yılında Avrupa’da 5
milyon Türk’ün yok edildiğinden hiç bahsetmeyerek, ‘Hepimiz Ermeniyiz’
diyebiliyor.
Bugün İran ve Rusya’nın
desteği ile sanal bir devlet
olarak ayakta duran
Ermenistan’ı savaş suçlusu
yönetmektedir.
Hocalı’nın sorumlularından
Robert Koçaryan ödüllendirilerek devlet başkanlığına getirilmiştir. Bugünkü
Devlet Başkanı Serj Serkisyan da, 1991-1994 yılları
arasında Dağlık Karabağ
Savunma Ordusu’nun
başındaydı” dedi.

// “HAKSIZLIĞA TEPKİ
GÖSTERELİM”
Türklerin savaşa savaşla,
katliama katliamla karşılık
veren bir millet olmadığını
belirten Attar, şu değerlendirmeyi yaptı: ‘’Asaletimiz,
medeniyetimiz, engin hoşgörümüz zaten buna müsait
değil. Ama haksızlığa da
sessiz kalmayız. Peygamberimiz Hz. Muhammed,
‘Haksızlık karşısında susan
dilsiz şeytandır.’ demiştir.
O nedenle haksızlıkla tepki
göstermemiz gerekiyor.
Haksız bir şekilde, etnik
ve dini kimliği nedeniyle
masum insanlara karşı
uygulanan Hocalı Soykırımı, hak ettiği şekilde
dünyada karşılığını bulacaktır. Dünya bu sınavda
kalmamak için en azından

xatırlanması lazım olan
bir gündür”, dedi. Dünya
üzərində 2012-ci ilin Balkan
Döyüşlərinin 100-cü ildönümü olduğunu da xatırladan
Attar, “Özünə ziyalı deyən
bir zümrə, 1912-ci ildə Avropada 5 milyon Türkün yox
edildiyindən heç bəhs etmir,
“Hamımız Erməniyik” deyə
bilir. Bu gün İran və Rusiyanın dəstəyi ilə virtual bir
dövlət olaraq ayaqda dayanan Ermənistanı əli qanlı
insanlar idarə edir. Xocalı
soyqırımını törədənlərdən
Robert Koçaryan mukafatlandırılaraq dövlət başçılığına gətirilmişdir. Bu günkü
prezident Serj Sarkisyan da
1991-1994 illəri arasında
erməni Dağlıq Qarabağı
Müdafiə Ordusunun başında
olmuşdur”, dedi.

// “HAQSIZLIĞA
REAKSİYA GÖSTƏR”
Türklərin döyüşə döyüşlə,
qırğına qırğınla cavab
verən bir millət olmadığını ifadə edən A.Attar bu
qiymətləndirməni etdi:’’
Əsalətimiz, mədəniyyətimiz,
humanistliyimiz onsuz da
buna uyğun deyil. Amma
haqsızlığa da səssiz qalmarıq. Peyğəmbərimiz Hz.
Məhəmməd, “Haqsızlıq
qarşısında susan dilsiz
şeytandır “ demişdir. O
səbəblə haqsızlığa qarşı
çıxmaq lazımdır. Haqsız
bir şəkildə, etnik və dini
şəxsiyyəti səbəbiylə günahsız insanlara qarşı tətbiq
olunan Xocalı soyqırımı, layiq olduğu şəkildə dünyada
qarşılığını tapacaq. Dünya
bu imtahandan kəsilməmək
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Hocalı Soykırımı’nı anma törenine Petkim çalışanlarının yanı sıra
Aliağa’dan çok sayıda yurttaş katıldı
Xocalı Soyqırımını anım mərasimində Petkim işçiləri ilə birlikdə Aliağadan da
çox sayda vətəndaş iştirak etdi

geç de olsa bu kara lekeyi
aklamak zorundadır. Bizim
üzerimize düşen görev bu
kanlı yaranın acılarına hiç
olmazsa biraz daha merhem
olabilmek için bu tür günlerde sesimizin yettiği kadar
anlatmaktır.’’ diye konuştu.
Prof. Dr. Aygün Attar,
herkesi 26 Şubat Pazar
günü Taksim Meydanı’nda
yapılacak mitinge davet
ederek, “Hepimiz Hocalılıyız, Hepimiz Türk’üz diye
haykıralım” çağrısını yaptı.
// “TÜRKİYE,
TEZLERİNİ
ANLATACAK
TÜM ALTYAPI VE
BİRİKİME SAHİP”
Türk-Ermeni ilişkileri üzerine üç ayrı kitap yayınlayan
Uşakizade Latife Hanım
Müze Köşkü Müdürü,
Araştırmacı-Yazar Ahmet
Gürel de insanları etnik
kimliği üzerinden eleştirmenin yanlış olduğuna vurgu
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yaparak, Ermeniler’in 900
yıl boyunca Osmanlı topraklarında en rahat yaşayan
etnik topluluk olduğunu
belirtti. Tarihsel belgelere
dayalı saydam gösterisi
eşliğinde konuşmasını
yapan Gürel, 1915 yılında
asla bir soykırım olmadığını
dile getirdi. Gürel, şöyle
devam etti: “Ermeniler,
Osmanlı Devleti’nin en
kritik makamlarında yıllarca
görev yaptılar. 1915 yılında
Osmanlı Maliyesi’nin
başında bir Ermeni bulunuyordu. Ancak bizler tarihsel
gerçekleri anlatmak için
sistemli bir çaba gösteremedik. Bugün de gösterdiğimiz söylenemez. Türkiye,
haklılığını kanıtlayacak on
binlerce belgeye, çok iyi yetişmiş tarihçilere, sahiptir.
Bu değerlerimizi stratejik
bir devlet politikasıyla harmanlayarak, sözde soykırım
yalanını tüm dünyanın
yüzüne çarpabiliriz.” dedi.

üçün heç olmasa gec də olsa
bu qara ləkəni təmizləmək
məcburiyyətindədir. Bizim
üzərimizə düşən vəzifə bu
qanlı yaranın ağrılarına heç
olmazsa bir az məlhəm ola
bilmək üçün belə günlərdə
gücümüzün yetdiyi qədər bu
hadisələri bütün dünyaya izah
etməkdir’’, deyə danışdı.
Prof. Dr. Aygün Attar, hər kəsi
26 Fevral Bazar günü Taksim
Meydanında ediləcək mitinqə
dəvət edərək, “Hamımız
Xocalılıyıq, Hamımız Türkük,
deyə hayqıraq” çağırışını
etdi.
/ / “TÜRKİYƏ
TEZİSLƏRİNİ İZAH
EDƏCƏK
BÜTÜN İNFRASTRUKTUR
VƏ TƏCRÜBƏYƏ SAHİB”
Türk-erməni münasibətlərinə
aid üç ayrı kitab nəşr edən,
Uşakizadə Lətifə xanım Muzeyinin müdiri və tədqiqtçıyazıçı olan, Ahmed Gürel
də insanları etnik şəxsiyyəti

üzərindən tənqidin səhv
olduğuna vurğu edərək,
ermənilərin 900 il boyunca
Osmanlı torpaqlarında ən
rahat yaşayan etnik birlik
olduğunu ifadə etdi. Tarixi
sənədlərə əsaslanan Gürel,
1915-ci ildə əsla bir soyqırım
olmadığını dilə gətirdi. Gürel,
belə davam etdi: “Ermənilər,
Osmanlı dövlətinin ən
kritik məqamlarında illərcə
vəzifələndirildilər. 1915-ci
ildə Osmanlı Maliyəsinin
başında bir erməni var idi.
Ancaq bizlər tarixi həqiqətləri
izah etmək üçün sistemli bir
səy göstərə bilmədik.
Bu gün də göstərdiyimizi
söyləyə bilmərik. Türkiyə
haqlı olduğunu sübut
edəcək, çünkü on minlərlə
sənədlərə və çox yaxşı yetişmiş tarixçilərə malikdir.
Bu dəyərlərimizi stratejik
bir dövlət siyasəti ilə sintez
edərək sözdə soyqırım yalanını bütün dünyanın üzünə
çırpa bilərik”, dedi.

Türkiye’nin Limancılık Devleri
Petkim’de Buluştu
Türkiyənin limançılıq nəhəngləri
Petkim Limanında bir araya gəldi
Petkim’in de üyeleri arasında yer aldığı TÜRKLİM’in Yönetim Kurulu toplantısı Aliağa
Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Petkim Limanı’nı inceleyen dernek üyeleri, şirketin gelecek vizyonu
hakkında bilgi aldı
Petkimin də üzv olduğu TÜRKLİM İdarə Heyətinin İclası Petkim Aliağa Kompleksində keçirildi. Petkim
Limanında araşdırmalar aparan dərnək üzvləri şirkətin gələcək hədəfləri ilə bağlı məlumatlar aldılar

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyeleri ve Petkim yöneticileri Petkim Limanı’nda incelemelerde bulundu.
TÜRKLİM-in idarə heyətinin üzvləri və Petkim rəhbərləri Petkim limanında araşdırmalar apardılar.

Kısa adı TÜRKLİM olan
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin Yönetim
Kurulu Toplantısı 20 Nisan
2012 tarihinde Petkim’in
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TÜRKLİM Başkanı
ve Borusan Lojistik Genel
Müdürü Kaan Gürgenç’in
başkanlık ettiği toplantıda,
Petkim’in gelecek vizyonu ve lojistik yatırımları
hakkında bilgi veren Genel
Müdür Hayati Öztürk, Türkiye genelinde limancılık
yatırımlarının hız kazandı-

ğını hatırlattı. Hükümetin
2023 yılı için belirlediği
500 milyar Dolar ihracat ve
1 trilyon Dolar dış ticaret
hacmi hedefine ulaşılması
için yeni liman yatırımlarının büyük önem taşıdığına
dikkat çeken Öztürk, “SOCAR Türkiye’nin Petkim
Yarımadası için belirlediği
“Value-Site” vizyonunun
en önemli adımlarından
birini liman ve lojistik
yatırımları oluşturuyor.
Hollanda’nın bu alanda en
büyük şirketi olan APM

Qısa adı TÜRKLİM
olan “Türkiyə Liman
İşlətməçiləri Dərnəyi”-nin
İdarə Heyətinin İclası 20
Aprel 2012-ci il tarixində
Petkimin təşkilatçılığında
keçirildi.TÜRKLİM-in
Sədri və Borusan Lojistikin
Prezidenti Kaan Gürgençin
rəhbərlik etdiyi iclasda
Petkimin Baş Direktoru
Hayati Öztürk şirkətin
gələcək hədəfləri və investisiyaları haqqında məlumat
verdi və Türkiyə daxilində
limançılıq sahəsinə qoyu-

lan investisiyaların sürətlə
artdığını bildirdi. Türkiyə
hökümətinin 2023-cü il
üçün hədəflədiyi 500 milyard dollar ixracat gəliri
və xarici ticarətdə 1 trilyon
dollar qazanca çatması
üçün yeni limanların yaradılmasına qoyulan investisiyaların böyük əhəmiyyət
kəsb etdiyini xatırladan Öztürk daha sonra sözlərinə
bu cür davam etdi: SOCAR
Türkiyənin açıqladığı
“Value-Site” layihəsinin
əsas hissəsini limanlara
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Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk (solda)
ve TÜRKLİM Başkanı Kaan Gürgenç
Petkimin Baş Direktoru Hayati Öztürk (solda) və TÜRKLİM
Rəhbəri Kaan Gürgenç Hayati Öztrük-Kaan Gürgenç

Terminals ile liman yatırımında işbirliği yapıyoruz.
350-400 milyon Dolarlık
bu yatırım hem ülkemiz
hem de bölgemiz için
büyük önem taşıyor. Bu
yatırım Petkim’in limancılık şirketi Petlim tarafından
yapılacak ve ülkemizin en
stratejik sanayi bölgelerinden biri olan Aliağa’yı,
diğer limanlarıyla birlikte ülkemizin en büyük
entegre lojistik merkezine
taşıyacak. Nemrut Limanlar Bölgesi, Türkiye’nin
Avrupa’ya en yakın noktası
konumunda. Ayrıca Akdeniz ile Ege’nin birleştiği
yerde, Türkiye’nin sanayi
merkezinde bulunuyor.
Biz Petkim Limanı’nı,
Alsancak Limanı da dahil
bölgenin en büyük entegre
limanı ve lojistik merkezi haline dönüştürmeyi
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hedefliyoruz. Yapacağımız
yatırım, Aliağa ve Nemrut
Limanlar Bölgesi’nin de
dünyanın sayılı lojistik
merkezlerinden biri olmasını sağlayacak.” dedi.
// TÜRKLİM,
ALANINDA FAALİYET
GÖSTEREN TEK
DERNEK
Toplantıda bir konuşma
yapan TÜRKLİM Başkanı ve Borusan Lojistik
Genel Müdürü Kaan
Gürgenç, derneğin alanında
Türkiye’nin tek kurumu olduğunu belirterek, Avrupa
Özel Liman İşletmecileri
Federasyonu’nun (FEPORT) da aktif bir üyesi
olduklarını belirtti. Avrupa
Birliği ile ilgili gelişmeleri yakında takip ederek,
dernek üyesi limanları bilgilendirdiklerini kaydeden
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TÜRKLİM YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KİMLER KATILDI?

GÖREV
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Üye
Üye
Üye
Üye

İSİM
Kaan GÜRGENÇ
M.Hakan GENÇ
Galip KENDİGELEN
Ş.Bülent ÇAKIN
M. Hüseyin PEKESEN
İ. Kürşat TEZKAN

KURUM
BORUSAN
ARKAS
MARDAŞ
EGE GÜBRE
TOROS TARIM
MERSİN

TÜRKLİM İDARƏ HEYƏTİNİN İCLASINDA KİMLƏR İŞTİRAK ETDİ?

VƏZİFƏ
İdarə heyətinin sədri
İdarə heyətinin sədr müavini
Üzv
Üzv
Üzv
Üzv

AD
Kaan GÜRGENÇ
M.Hakan GENÇ
Galip KENDİGELEN
Ş.Bülent ÇAKIN
M. Hüseyin PEKESEN
İ. Kürşat TEZKAN

qoyulan investisiyalar təşkil
edir. Biz, bu sahə ilə məşğul
olan Hollandiyanın ən böyük
şirkəti olan, “APM Terminals” ilə əməkdaşlıq edirik.
Bu sahəyə qoyulan 350-400
milyon dollar sərmayə həm
ölkəmiz, həm də region üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu
investisiya Petkimin limançılıq şirkəti Petlim tərəfindən
ayrılacaq və ölkəmizin
strateji regionlarından biri
olan Aliağanı, digər limanlarlarla birlikdə, ölkəmizin ən
böyük inteqrasiya mərkəzinə
çevirəcəkdir. Nemrut Limanlar bölgəsi Türkiyənin
Avropaya ən yaxın nöqtəsidir.
Bundan əlavə, Aralıq dənizi
ilə Ege dənizinin qovuşduğu
yerdə, Türkiyənin sənaye

QURUM
BORUSAN
ARKAS
MARDAŞ
EGE GÜBRE
TOROS TARIM
MERSİN

mərkəzlərində yerləşir. Biz
Petkim limanını, Alsancak
limanı da daxil olmaqla,
regionun ən böyük madditexniki mərkəzinə çevirməyi
hədəfləyirik. Bu ayrılan
investisiya Aliağa və Nemrut
Limanlar regionunun da dünyada yeganə maddi-texniki
mərkəzlərdən biri olmasını
təmin edəcəkdir”.

// TÜRKLİM ÖZ
SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
GÖSTƏRƏN TƏK
DƏRNƏKDİR
Iclasda çıxış edən TÜRKLİM
rəhbəri və Borusan Lojistikin
Prezidenti Kaan Gürgenç,
dərnəyin öz sahəsində
Türkiyənin tək qurumu
olduğunu qeyd edərək, Avropa

(Soldan) Petkim Genel Müdür Yardımcısı Natig Damirov, TÜRKLİM Başkanı Kaan Gürgenç, Petkim Genel Müdür Bilim
Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli Nasirov ve Petkim Genel Müdür Yardımcısı Ali Ekrem Arslan
(Soldan) Petkimin Baş Direktorunun müavini Natiq Dəmirov, TÜRKLİM rəhbəri Kaan Gürgenç, Petkimin Baş Direktorunun
Elmi Məsləhətçisi Prof. Füzuli Nəsirov və Petkimin Baş Direktorunun Müavini Ali Ekrem Arslan

Gürgenç, liman işletmeciliğinin çok boyutlu bir iş
olması nedeniyle pek çok
kurum ile koordinasyon
içinde çalışmayı zorunlu
hale getirdiğini kaydetti.
Gürgenç, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:
“Üye limanlarımız ile
ilgili devlet birimleri ve
yurtdışındaki ilgili sektör
kuruluşları arasında bilgi
akışını sağlıyor ve liman
işletmelerinin yürürlükteki
mevzuata uyumlu ve etkin
şekilde çalışmalarına katkıda bulunmayı temel görev
sayıyoruz. Türkiye’nin
çeşitli bölgelerindeki özel
liman işletmelerini temsil
eden dernek konusunda
referans-akreditasyon
kurumu olarak da görev

yapıyoruz. 2011 yılı sonu
itibarı ile tüm Türkiye’deki
konteyner hareketinin %
85,88’i, genel kargo ve katı
dökme yük hareketinin %
92,83’ü, dökme sıvı yük
hareketinin % 92,52’si
derneğimize üye 52 liman
tarafından gerçekleştirildi.”
Toplantıya TÜRKLİM
Yönetim Kurulu Üyelerinin
yanında Akdeniz Kimya
(Nemport), Batı Liman
(Batıçim), Ege Gübre (TC
Ege), Güllük Limanı, Ege
Çelik, İzmir Demir Çelik,
Habaş, Limar ve Total
limanlarının temsilcileri de
katıldı.

Özəl Liman Adminstratorları
Federasiyasının (FEPORT)
da aktif üzvü olduqlarını
qeyd etdi. Avropa Birliyi
ilə əlaqədar hadisələri
yaxından izləyərək dərnəyə
üzv olan limanları bu barədə
məlumatlandırdıqlarını
bildirən Gürgenç, liman
adminstratorluğunun çox
şaxəli olması səbəbindən
bir çox qurum ilə
əlaqələndirilmiş şəkildə
işləməyin çətinliklərini qeyd
etdi. Daha sonra Gürgenç
gördükləri işlər barəsində bu
məlumatları verdi: “Bizə üzv
olan limanların aid olduğu
dövlət orqanları ilə xaricdəki
sektor quruluşları arasında
məlumat axışını təmin edir
və liman müəssisələrinin

hazırda qüvvədə olan
qanunvericiliyə uyğun
şəkildə davam edən işlərində
iştirak etməyi özümüzə borc
sayırıq.
2011-ci il etibarı ilə bütün
Türkiyədəki konteyner
daşımaçılıqlarının 85,88
faizi, ümumi yük və
boşaldılan yük hərəkətinin
92,52 faizi dərnəyimizə üzv
olan 52 liman tərəfindən
gerçəkləşdirildi.”
İclasa TÜRKLİM idarə
heyəti ilə bərabər Akdeniz
Kimya (Nemport), Batı
Liman (Batıçim), Ege Gübre
(TC Ege), Güllük Limanı,
Ege Çelik, İzmir Demir
Çelik, Habaş, Limar ve Total
limanlarının təmsilçiləri də
qatıldı.
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Petkim, 2011 yılında da
SGK prim şampiyonu

Petkim, 2011-ci ildə də
SMF Prim çempionu oldu
Petkim’in ödülünü alan Genel Müdür Hayati Öztürk, her fırsatta çalışanların özlük haklarına ve
gelecek güvencelerine karşı son derece hassas davrandıklarını belirterek, alınan ödülün bu konudaki
hassasiyetlerinin en önemli göstergesi olduğunu vurguladı
Petkimin mükafatını alan Baş Direktor Hayati Öztürk, hər fürsətdə işçilərin şəxsi hüquqları və
gələcəklərini təminat altına almaq istiqamətində son dərəcə həssas davrandıqlarını ifadə edərək, alınan
mükafatın bu mövzudakı həssaslıqlarının ən əhəmiyyətli göstəricisi olduğunu vurğuladı

14-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen
Sosyal Güvenlik Haftası
kapsamında, İzmir’de en
fazla sosyal güvenlik primi
ödeyen şirketler ödüllendirildi. Petkim, 2011 yılında
ödediği 40 milyon 641 bin
358 TL’lik prim ile her yıl
olduğu gibi yine İzmir’in
prim şampiyonu oldu.
SGK İl Müdürü Mustafa Keskin, İzmir’in

sigorta prim tahsilatında
yüzde 95’e varan oranla
Türkiye’de ilk iki sırada yer aldığını açıkladı.
Petkim’in ödülünü alan Genel Müdür Hayati Öztürk,
her fırsatta çalışanların
özlük haklarına ve gelecek
güvencelerine karşı son derece hassas davrandıklarını
belirterek, alınan ödülün bu
konudaki hassasiyetlerinin
en önemli göstergesi oldu-

14-20 May 2012 tarixləri
arasında təşkil edilən Sosial
Təminat Həftəsi çərçivəsində,
İzmirdə ən çox SMF-yə prim
ödəyən şirkətlər mükafatlandırıldı. Petkim, 2011-ci
ildə ödədiyi 40 milyon 641
min 358 TL-lik prim ilə hər
il olduğu kimi yenə İzmirdə
birinci oldu.
SMF bölgə Baş Direktoru
Mustafa Kəskin, İzmirin
sığorta prim ödəməsində

95%-ə çatan nisbətlə
Türkiyədə ikinci yerdə
olduğunu söylədi. Petkimin mükafatını alan Baş
Direktor Hayati Öztürk,
hər fürsətdə işçilərin şəxsi
hüquqları və gələcəklərini
təminat altına almaq
istiqamətində son dərəcə
həssas davrandıqlarını ifadə
edərək, alınan mükafatın bu
mövzudakı həssaslıqlarının
ən əhəmiyyətli göstəricisi

Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk (ortada), şirketin ödülünü
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar
(solda) ve SGK İzmir İl Müdürü
Mustafa Keskin’in elinden aldı
Petkimin Baş Direktoru Hayati
Öztürk (ortada), EBSO sədri Nadir
Yorgancılar (solda) və SMF İzmir
Bölgə Baş Direktoru Mustafa Keskin

ğunu vurguladı. Öztürk,
“Türkiye’nin en önemli
sorunlarının başında gelen
işsizlikle mücadelede, bizler payımıza düşen görevi
bugüne kadar fazlasıyla
yaptık. Bugünden sonra
insanımız için iş ve aş yaratmaya devam edeceğiz.”
dedi.
SGK İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin ise, Petkim’in
hem sosyal sigorta primlerini düzenli ödemesi hem
de çalışanlarının özlük
haklarını korumasında çok
titiz bir şirket olduğunu
söyledi. Keskin, “Petkim’i
sadece üretim ve yatırımlarında değil, bu yönüyle de
takdirle izliyor ve teşekkür
ediyoruz. Bu hassasiyetin
diğer şirketlere de örnek
olmasını diliyoruz.” dedi.
Sosyal güvenlik reformuyla
birlikte uygulamaya giren
beş puanlık prim indiriminin, işverenler tarafından

ilgi gördüğünü ifade eden
Keskin ; “Prim bildirgesini
süresinde veren ve primlerini süresinde ödeyen özel
sektör işverenleri beş puanlık indirim hakkını kaybetmemek adına ödemelerini
zamanında gerçekleştiriyor.
Kent genelinde bir önceki
ay tahakkuk edilen primlerin yüzde 95’i tahsil edildi.
İzmir Türkiye’de ilk iki
sırada…
Kriz döneminde Maliye’nin
yüzde 65 seviyelerine gerileyen tahsilatları İzmir’de
yüzde 88’den aşağıya
inmemişti.” dedi.
SGK İl Müdürü Mustafa Keskin, İzmir’deki
sıralamada Petkim’in 40
milyon 641 bin 358 TL’lik
tahakkuk ile birinci, Tesco
Kipa’nın 29 milyon 848
bin 883 TL ile ikinci ve
Tüpraş’ın 25 milyon 765
bin 708 TL ile üçüncü
olduğunu açıkladı.

olduğunu vurğuladı. Öztürk,
“Türkiyənin ən əhəmiyyətli
problemlərinin başında
gələn işsizliklə mübarizədə
bizlər payımıza düşən
vəzifəni bu günə qədər
layiqincə yerinə yetirdik. Bu
gündən sonra da xalqımız
üçün iş və aş yeri yaratmağa
davam edəcəyik”, dedi.
SMF İzmir Bölgə Baş
Direktoru Mustafa Keskin
isə, Petkimin həm sosial
sığorta primlərinin davamlı
olaraq ödəməsi, həm də
işçilərinin şəxsi hüquqlarının qorunmasında çox
nümunəvi bir şirkət olduğunu söylədi. Kəskin, “Petkimi
yalnız istehsal və qoyduqları
investisiyaları ilə deyil, bu
yönü ilə də təqdirlə təqib
edir və təşəkkür edirik. Bu
həssaslığın digər şirkətlərə
də nümunə olmasını
diləyirik”, söylədi.
Sosial təminat ilə əlaqədar
aparılan islahatlarla birlikdə

tətbiq edilən beş ballıq
prim güzəştinin sahibkarlar
tərəfindən müsbət qarşılandığını ifadə edən Keskin: “Prim bəyannaməsini
vaxtında verən və primlərini
vaxtında ödəyən özəl
sektor sahibkarları əldə
etdikləri beş ballıq endirim
haqqını itirməmək üçün
ödəmələrini vaxtında həyata
keçirirlər. Şəhər daxilində
primlərin 95%-i ödəndi.
İzmir Türkiyədə ilk iki yeri
tutur ... Böhran dövründə
65% səviyyələrinə geriləyən
ödənişlər İzmirdə 88%-dən
aşağıya enməmiıdi”, dedi.
SMF Bölgə Baş Direktoru
Mustafa Kəskin, İzmirdəki
sıralamada Petkimin 40
milyon 641 min 358 TL-lik
prim ödəməsi ilə birinci,
Tesco Kipanın 29 milyon
848 min 883 TL ilə ikinci və
Tüpraşın 25 milyon 765 min
708 TL ilə üçüncü olduğunu
açıqladı.
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TBMM Çevre Komisyonu
Petkim’de incelemelerde bulundu

TBMM Ətraf Mühütin Mühavizəsi
Komisiyası Petkimdə araşdırmalar apardı
Genel Müdür Öztürk, Aliağa Kompleksi’ndeki ısıl gücü yüksek 11 bacada “7 gün 24 saat emisyon
ölçümü yapıldığını”, bu sayede şeffaf bir izleme sistemi kurduklarını ifade etti.
Baş Direktor Öztürk, Aliağa Kompleksindəki 11 bacada “7 gün 24 saat tullantı gaz miqdarının
ölçüldüyünü”, buna görə də şəffaf bir təqib etmə sistemi qurduqlarını ifadə etdi.

TBMM Çevre Komisyonu üyeleri, Aliağa ziyareti kapsamında Petkim’e gelerek incelemelerde bulundu.
TBMM Ətraf mühitin mühavizəsi Komissiyasının üzvləri, Aliağanı ziyarətləri zamanı Petkimə də gələrək, araşdırmalar apardılar.

Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu üyeleri,
Aliağa ziyareti kapsamında
Petkim’e gelerek incelemelerde bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu üyeleri, İzmir’in Aliağa ilçesindeki kuruluşları
ziyaret etti. Komisyon üyeleri Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk’ten, şirketin
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ve SOCAR Türkiye’nin
Petkim sahasında planladığı yatırımlar hakkında bilgi
aldı. Petkim’in, tüm üretim
süreçlerinde çevre hassasiyetini rekabetçi yapısının
vazgeçilmez unsuru olarak
gördüğünü belirten Öztürk,
Türkiye’nin İZAYDAŞ’tan
sonra ikinci tehlikeli atık
yakma tesisinin Petkim
sahasında 2007 yılından
bugüne faaliyet gösterdiği-

Türkiyə Böyük Millət Məclisi
(TBMM) Ətraf Mühitin
Mühafizəsi Komissiyasımnın
üzvləri, Aliağa ziyarəti zamanı, Petkimə gələrək araşdırmalar apardı. Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM)
Ətraf Mühitin Mühafizəsi
Komissiyasının üzvləri,
İzmirin Aliağa bölgəsindəki
təşkilatları ziyarət etdilər.
Komissiya üzvləri Petkimin Baş Direktoru Hayati

Öztürkdən şirkətin və
SOCAR Türkiyənin Petkim sahəsində planladığı
layihələr haqqında məlumat
aldılar. Petkimdə bütün
istehsal proseslərində ətraf
mühitə xüsusi diqqətin
rəqabətin əhəmiyyətli elementi olduğunu bildiklərini
söyləyən Öztürk Türkiyənin,
İZAYDAŞ-dan sonra, ikinci
təhlükəli tullantıları yandırma müəssisəsinin Petkimdə

2007-ci ildən günümüzə qədər
fəaliyyət göstərdiyini xatırlatdı.
Şirkətin son 10 ildə ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar
layihələrə 210 milyon dollar
investisiya qoduğunu, bu
həssaslığın istehsal prosesinin hər mərhələsində özünü
göstərdiyini ifadə edən Baş
Direktor Öztürk, Aliağa
Kompleksindəki 11 bacada
“7 gün 24 saat tullantı gaz
miqdarının ölçüldüyünü”,
buna görə də şəffaf bir təqib
etmə sistemi qurduqlarını
ifadə etdi.
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti
İstanbul Milletvekili Erol Kaya
TBMM Ətraf Mühitin Mühavizəsi Komissiyasının
Sədri və AK Partiya İstanbul Millət Vəkili Erol Kaya

ni anımsattı. Şirketin son
10 yılda çevre yatırımlarına
210 milyon Dolar kaynak
aktardığını, bu duyarlılığın üretim aşamalarının
her evresinde kendisini
gösterdiğini belirten Genel
Müdür Öztürk, Aliağa
Kompleksi’ndeki ısıl gücü
yüksek 11 bacada “7 gün
24 saat emisyon ölçümü
yapıldığını”, bu sayede
şeffaf bir izleme sistemi
kurduklarını ifade etti.
// “ÇEVRE İLE
BARIŞIK SANAYİ
VE KALKINMADAN
YANAYIZ”
TBMM Çevre Komisyonu
Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya
“çevre ile barışık ve çevreye saygılı bir kalkınmadan
yana olduklarını” belirterek, “Yaptığımız bu yasama
faaliyetlerinin hükümet
nezdinde uygulanması
ve bölgedeki hassasiyeti,
sanayicilerimizin çalışmalarını yerinde inceleme ve
vatandaşlarda çevre bilinci
oluşturması bazında neler
yapılabilir bunları araştırıyoruz. Geçen ay komisyonunun Kocaeli ve İstanbul
bölgelerine incelemelerde
bulundu. Bu ay da İzmir’de
incemeler yaptık. İzmir,
büyüme hızında Türkiye
hızının üstünde bir gelişme

gösteriyor. Bu gelişmeyi
gösterirken çevre ile ilgili
yaptığı iyileştirmeler neler,
2008 yılında yine çevre
komisyonumuzun hazırlığı
rapor sonrası geçen dört
yıllık sürede gerçekleştirilen çevre koruma yatırımları nedir, bunu yerinde
inceledik.” dedi.
Çevre Komisyonu’nun
AK Partili üyesi İzmir
Milletvekili Aydın Şengül
de inceleme için ilçedeki
özellikli tesisleri seçtiklerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Çevreye duyarlıyız. En
önemli felsefelerimizden biri, ‘Sürdürülebilir
kalkınma. Nasıl insan
olarak sağlığımıza dikkat
ediyorsak, zararlı besinlerden uzak duruyorsak,
sağlıklı yaşamak istiyorsak
çevre ile sağlıklı yaşatmak
için hem teknolojiye uyum
sağlayacak gelişme göstermek gerekiyor. Denetimini
yapmak koşuluyla, her
türlü sanayi ve teknolojiyi
getirebilirsiniz.”
Heyet Petkim’den sonra İzmir Demir Çelik
Sanayi’nin kurmak istediği
termik santral alanını ve
ENKA Kombine Doğalgaz Çevrim Santrali’ni
de gezip, incelemelerde
bulunduktan sonra ilçeden
ayrıldı.

/ / “ƏTRAF MÜHİTİ
ÇİRKLƏNDİRMƏYƏN
SƏNAYE
VƏ İNKİŞAFIN
TƏRƏFDARIYIQ “
TBMM Ətraf Mühitin
Mühafizəsi Komissiyasının
Sədri və AK Partiya İstanbul
Millət vəkili Erol Kaya “ətraf
mühiti çirkləndirməyən bir
inkişafın tərəfdarı olduqlarını” ifadə edərək, “Həyata
keçirdiyimiz bu qanunvericilik fəaliyyətlərinin hökumət
tərəfindən tətbiq olunması və, sənayeçilərimizin
işlərini yerində yoxlayaraq
vətəndaşlarda ətraf mühit şüurunun meydana
gətirilməsi yönündə nələr
edə biləcəyimizi araşdırırıq.
Keçən ay komissiya Kocaeli və İstanbul bölgələrində
araşdırmalar apardı. Bu ay da
İzmirdə tədqiqatlar aparırıq.

Komisyon üyeleri Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk’ten, şirketin ve SOCAR
Türkiye’nin Petkim sahasında planladığı yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Komissiya üzvləri Petkimin Baş Direktoru Hayati Öztürkdən, şirkətin və SOCAR
Türkiyənin Petkim sahəsində planladığı layihələr haqqında məlumat aldı.

İzmir böyümədə
Türkiyə göstəricilərinin
üstündə bir inkişaf göstərir.
Bu inkişafı əldə edərkən ətraf
mühit ilə əlaqədar hansı yaxşılaşdırmalar edildiyini,
2008-ci ildə Ətraf Mühitin
Mühafizəsi Komissyamızın
hazırladığı hesabat sonrası
keçən dörd illik müddətdə
ətraf mühitin mühafizəsi ilə
əlaqədar hansı layihələr
həyata keçirildiyini yerində
araşdırdıq”, dedi.
Ətraf Mühitin Mühafizəsi
Komissiyasının AK Partiyalı
üzvü, İzmir Millət vəkili Aydın
Şengül də araşdırma üçün
bölgədəki bəzi müəsissələri
seçdiklərini ifadə edərək, bu
qiymətləndirməni etdi: “Ətraf
mühitə qarşı həssasıq. Ən
əhəmiyyətli düşüncələrimizdən
biri Davamlı İnkişafdır. Necə
ki insan olaraq sağlamlığımıza diqqət yetiririksə, zərərli
qidalardan uzaq dururuqsa,
sağlam yaşamaq istəyiriksə,
ətraf mühiti də sağlam yaşatmaq üçün lazımi texnologiyaya uyğunlaşmağı təmin edəcək
inkişaf göstərmək lazımdır.
Nəzarət etmək şərti ilə hər cür
sənaye və texnologiyanı gətirə
bilərsiniz. “
Heyət, Petkimdən sonra İzmir
Demir Çelik Sənaysinin qurmaq istədiyi istilik stansiyası
sahəsini və ENKA Kombine
Doğalgaz Çevrim Santralıni
də gəzdi və araşdırmalar
apardıqdan sonra, bölgədən
ayrıldı.

SOCAR TÜRKİYE BAŞKANI VE PETKİM YÖNETİM
KURULU ÜYESİ KENAN YAVUZ:

Türkiye’nin büyümesi için
Nükleer ve termik santraller şart

SOCAR TÜRKİYƏ RƏHBƏRİ VƏ PETKİM İDARƏ HEYƏTİ
ÜZVÜ KENAN YAVUZ:		

Türkiyənin böyüməsi üçün
Nüvə və İstilik-Elektirik Stansiyaları şərt
SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
Gediz Üniversitesi 1. Kariyer Günleri’nin açılışında
öğrencilere yaptığı konuşmasında, Türk ekonomisinin
büyüyebilmesi için enerjiye
ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Dünyada 400’ün üzerinde
nükleer santralin bulunduğunu belirten Yavuz,
Türkiye’nin büyümesi, onurlu duruş sergilemesi ve güçlü
kalabilmesi için nükleer
enerjiye de termik santrallere de ihtiyaç duyulduğunu
kaydetti.
Türkiye ekonomisinin yüzde
10 büyümesi halinde üniversitede okuyan öğrencilerin
hepsinin, mezun olduğunda
iş bulacağını da sözlerine
ekleyen Yavuz, büyümenin
yüzde 5 olması halinde me-
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zunların yarısının, sıfır büyüme durumunda ise bütün
öğrencilerin işsiz kalacağını
dile getirdi.

SOCAR Türkiyə Rəhbəri
(CEO) və Petkim İdarə
Heyəti Üzvü Kenan Yavuz,
Gediz Universiteti 1-ci İş
Təcrübəsi Günlərinin açılı// “YENİLENEBİLİR
şında tələbələr qarşısında
ENERJİDE
etdiyi çıxışında, Türk iqtiKAPASİTE SINIRLI”
sadiyyatının böyüməsi üçün
Yavuz, Çin’in dünya
enerjiyə ehtiyac olduğunu
ekonomisinin yüzde 40’ını
söylədi.
üretir hale geldiğine dikkat
Dünyada 400-dən çox nüvə
çekti. Bu ülkenin son iki
stansiyanın olduğunu ifadə
yılda her hafta bir termik
edən Yavuz, Türkiyənin
santral inşa ederek 104 adet
böyüməsi və güclü ola
santrale ulaştığını vurguladı. bilməsi üçün nüvə enerjisinə
Türkiye’nin kurulu enerji ka- də, İstilik-Elektrik Stansipasitesinin 50 bin megawat
yalarına (İES) da ehtiyac
olduğunu, bu enerjiyle 134
olduğunu qeyd etdi.
milyar Dolar ihracat yaptıTürkiyə iqtisadiyyatının
ğını ifade eden Yavuz, 2023 10% böyüməsi halınyılında 500 milyar Dolar ih- da universitetdə oxuyan
racat hedefine ulaşılması için tələbələrin hamısının məzun
150 bin megawat elektrik
olduqda iş tapa biləcəyini də
üretme zorunluluğu bulundu- sözlərinə əlavə edən Yavuz,
ğunu vurguladı. Ekonominin böyümənin 5% olması habüyüyebilmesi için enerjiye
lında məzunların yarısının,
ihtiyaç duyulduğunu belirten sıfır böyümə vəziyyətində
Yavuz, “Bu açığı nasıl
isə bütün tələbələrin işsiz
kapatacağız, ne yapacağız?
qalacağını dilə gətirdi.
Sadece yenilenebilir enerji
ile Türkiye talebini karşı// “BƏRPA OLUNA BİLƏN
lamamız mümkün değil.
ENERJİ POTENSİALI
Dünya ekonomisinde yenile- MƏHDUDDUR”
nebilir enerjinin oranı yüzde Yavuz, Çinin dünya iqtisa10 seviyesinde. Türkiye ,
diyyatının 40%-ni istehsal
yenilenebilir enerji potansietdiyi vəziyyətə gəldiyinə
yelini maksimum kullansa
diqqət çəkdi. Bu ölkə son iki
en fazla 10-20 bin megawata ildə hər həftə bir İES inşa
çıkabilir.” dedi.
edərək 104 ədəd stansiyaya

sahib olub. Türkiyənin hazırki enerji tutumunun 50 min
Megawat olduğunu, bu enerji üçün 134 milyard dollar
ixrac etdiyini ifadə edən Yavuz, 2023-ci ildə 500 milyard
dollarlıq ixracat hədəfinə
yetişilməsi üçün 150 min
Megawatlıq elektrik istehsalının zəruri olduğunu vurğuladı. İqtisadiyyatın böyüməsi
üçün enerjiyə ehtiyac
olduğunu ifadə edən Yavuz,
“Bu kəsir necə aradan qaldırılacaq, nə edəcəyik? Sadəcə
Bərpa oluna bilən enerji ilə
Türkiyədəki təlabatı qarşılamağımız mümkün deyil.
Dünya iqtisadiyyatında
bərpa oluna bilən enerji
nisbəti 10% səviyyəsindədir.
Türkiyədə, bərpa oluna bilən
enerji potensialı, maksimum
istifadə olunarsa, ən çox
10-20 min Megawatlıq enerji
istehsalı reallaşar”, dedi.

Ambalaj sanayicilerinden
Petkim’e “Kurumsal
Şükran Ödülü”
Qablaşdırma
sənayeçilərindən Petkimə
“Biznes Təşəkkür Mükafatı”
Türkiye’deki ambalaj
üreticilerini çatısı altında
toplayan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 20.
yılını kutluyor. Türkiye’de
Ambalaj Sektörünün
gelişmesi için 39 ambalaj
sanayicisinin bir araya
gelerek 1992 yılında
kurduğu Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin bugün
itibarıyla 200 üyesi bulunuyor. Dernek; İstanbul
Ambalaj Fuarı, Ambalaj
Bülteni Dergisi, Ambalaj
Ay Yıldızları Yarışması
ve Yaşam Boyu Eğitim
faaliyetleri gibi pek çok
alanda yaptığı çalışmalarla
Türkiye Ambalaj Sektörünün gelişmesi için önemli
hizmetler veriyor.
Derneğin kuruluş yıldönümü balosunda verilen
“ASD Şükran Ödülleri”
kapsamında Petkim’e
Kurumsal Şükran Ödülü,
ASD Başkanı ve Naksan
Plastik Genel Müdürü
Sadettin Korkut tarafından
Petkim Genel Müdür Yardımcısı Sakit Samadov’a
takdim edildi. Gecede bir
konuşma yapan Sadettin
Korkut, sektöre aynı heyecan ve özveriyle hizmet
etmeye devam edeceklerini belirterek, Ambalaj
Müzesi oluşturmayı ve
uygun bir lokasyonda
Ambalaj İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi kurmayı

planladıklarını söyledi.
Ambalajın toplumdaki
algısını kuvvetlendirme
çalışmalarına da ağırlık
vereceklerini ve böylelikle 2023’te 10 milyar Dolar ihracata imza atan 30
milyar Dolarlık ambalaj
sektör büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Korkut, “Derneğin
2023 hedefleri arasında
ülkemizdeki ambalaj tüketiminin kişi başına 300

$/yıl’ın üzerinde gerçekleşmesini sağlamak da yer
alıyor.” dedi.
ASD 20. Yıl Özel Ödülü
ise, asıl işi gıda üretimi
olmasına rağmen ambalaj
sektöründeki ihtiyaç ve
gelişimi tahmin ederek
yaklaşık 30 yıl önce sektöre önemli yatırım yapan
Sabri Ülker’e verildi.
Ülker’in ödülünü Yıldız
Holding Başkan Yardımcısı Ali Ülker aldı.

Türkiyədəki qablaşdırma
istehsalçılarını öz tərkibində
cəmləşdirən Qablaşdırma
Sənayeçiləri Dərnəyi (ASD)
20-ci ilini qeyd edir. Türkiyədə
Qablaşdırma sektorunun
inkişafı üçün 39 qablaşdırma
sənayeçisinin birləşərək 1992ci ildə qurduğu Qablaşdırma
Sənayeçiləri Dərnəyinin bu
gün 200 üzvü var. Dərnək,
İstanbul Qablaşdırma Sərgisi,
Qablaşdırma Bülleteni Jurnalı, “Qablaşdırma Ay Ulduzları” yarışı və “Həyat Boyu
Təhsil” fəaliyyətləri kimi, bir
çox mövzuda gördüyü işlər ilə
Türkiyə Qablaşdırma sektorunun inkişafında çox önəmli rol
oynayır.
Dərnəyin quruluş ildönümü
balında təqdim olunan “ASD
Təşəkkür Mükafatları” nominasiyasında Petkimə Biznes
Təşəkkür Mükafatı, ASD sədri
və Naksan Plastikin prezidenti
Sadettin Korkut tərəfindən
Petkimin Baş Direktorunun
Müavini Sakit Səmədova
təqdim edildi.
Tədbirdə çıxış edən Sadettin Korkut, bu sektora eyni
həyəcan və fədakarlıqla
xidmət etməyə bundan sonra
da davam edəcəklərini
bildirərək, Qablaşdırma
Muzeyi açmaq istədiklərini
və uyğun bir yerdə “Qablaşdırma ixtisaslı Mütəşəkkil
Sənaye Regionu Qərargahı”
qurmağı planladıqlarını
dedi. O, Qablaşdırmanın
cəmiyyətdəki yerini, cəmiyyət
tərəfindən qəbulunun daha
da artması üçün işlərin daha
dərin aparıldığını və beləliklə
də 2023-cü ildə 10 milyard
dollar ixracat edən 30 milyard
dollarlıq bir qablaşdırma sektorunu hədəflədiklərini dedi:
“Dərnəyin “2023” hədəfləri
arasında ölkəmizdəki qablaşdırma istehlakının adambaşına 300 dollardan çox olması
da vardır”
ASD “20-ci il Xüsusi
Mükafatı” isə, əsl işi qida
istehsalı olmasına baxmayaraq, qablaşdırma sektorundakı
ehtiyac və inkişafı hiss edərək
təxminən 30 il öncə bu sektora
vacib investisiyalar ayıran,
Sabri Ülkere verildi. Ülkerin
mükafatını Ulduz Holdingin
sədr müavini Ali Ülker aldı.

ASD Başkanı Sadettin Korkut (sağda), Petkim’in ödülünü
Genel Müdür Yardımcısı Sakit Samadov’a takdim etti.
“ASD” Sədri Sadettin Korkut (sağda), Petkimin Baş
Direktorunun Müavini Sakit Səmədova mükafat təqdim etdi.
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PETKİM VE AZERİKİMYA FUARIN EN BÜYÜK
DESTEKÇİSİ OLDU

Türk plastik sektörü
Plastech 2012 Fuarı’nda buluştu

PETKİM və AZƏRKİMYA SƏRGİNİN ƏN BÖYÜK
DƏSTƏKÇİLƏRİ OLDULAR

Türk Plastik Sektorunun əməkdaşları
“Plastech 2012” sərgisində bir araya
gəldilər
İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin fuarcılık
şirketi İZFAŞ tarafından
Ege Plastik Sanayicileri
Derneği (EGEPLASDER)
ve plastik sektörünün diğer
sivil toplum kuruluşları
işbirliğinde düzenlenen,
“Plastech – 1. Plastik,
Ambalaj ve Teknolojileri
Fuarı” 10-13 Mayıs tarihleri arasında Kültürpark’ta
düzenlendi. 13 Mayıs’a
kadar sürecek fuara, 22’si
yabancı 156 firma katıldı.
İzmir Fuar Alanı’nda
gerçekleşen açılış törenine,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr.
Sırrı Aydoğan, Ege Bölgesi
Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı ve TOBB
Yönetim Kurulu üyesi Ender Yorgancılar, İzmir Ti-

caret Odası Başkanı Ekrem
Demirtaş, İzmir Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği
Başkanı (İESOB) Zekeriya
Mutlu, Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği
(EGEPLASDER) Fuar
Komisyonu Başkanı Metin
Akçay, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, İZFAŞ
Genel Müdürü Mehmet
Şakir Örs ve sektör temsilcileri katıldı.
Törende konuşan Dr. Sırrı
Aydoğan, fuarın bu sene ilk
kez düzenlenmesine rağmen yerli ve yabancı çok
sayıda firmaya ev sahipliği yaptığını söyleyerek,
“Plastech, ilerleyen yıllarda
İzmir’in sayılı fuarlarından
birisi olacak.” dedi. İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin
geri dönüşüm konusun-

10 ÜLKEDEN 156 FİRMA KATILDI

Plastech Fuarı’na, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Kocaeli, Manisa, Uşak’tan firmaların yanı sıra
ABD, Almanya, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Fransa,
Hollanda, İspanya, Japonya ve Tayvan’dan 22’si yabancı
toplam 156 firma katıldı. Yurtiçi ziyaretçilerin yanı sıra
dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen profesyonel ziyaretçiler ile katılımcı firmaları buluşturacak fuar için Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, Kosova,
Makedonya, Mısır, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan
alıcı çalışması yapıldı. İzmir Uluslararası Fuar Alanı 2 ve
3 nolu hollerde düzenlenen Plastech Fuarı’nda, ambalaj,
plastik, kauçuk, polyester, PVC kapı-pencere profilleri,
boru üretim teknolojileri ve aksesuarları, geri dönüşüm
sistemleri ve ekipmanları sergilendi.

İzmir Böyükşəhər
Bələdiyyəsinə aid İZFAŞ
tərəfindən Ege Sənayeçiləri
Dərnəyi (EGEPLASDER)
və plastik sektorunun
digər qeyri-hökümət
təşkilatlarının əməkdaşlığı
ilə təşkil edilən “Plastech
1. – Plastik, qablaşdırma
və onların texnologiyaları sərgisi” 10-13 May
tarixlərində İzmir Kültürparkda keçirildi. 13 Maya
qədər davam edən sərgiyə,
22-si əcnəbi olmaqla 156
firma qatıldı.
İzmir Sərgi Mərkəzində
keçirilən açılış mərasiminə,
İzmir Böyükşəhər
Bələdiyyəsinin Sədr Müavini Dok. Sırrı Aydoğan, Ege Bölgəsi Sənaye
Palatasının (ESBO) İdarə

Heyətinin Sədri və TOBB
İdarə Heyətinin Üzvü
Ender Yorgancılar, İzmir
Ticarət Palatasının Sədri
Ekrem Demirtaş, İzmir
Sahibkarlar və Sənətkarlar
Palatasının Sədri (İESOB)
Zekeriya Mutlu, Ege Plastik Sənayeçiləri Həmrəyliyi
Dərnəyinin (EGEPLASDER) və Sərgi Komisiyassının Rəhbəri Metin Akçay,
Petkimin Baı Direktoru Hayati Öztürk, İZFAŞ Prezidenti Şakir Örs və sektorun digər nümayəndələri
qatıldılar.
Tədbirdə çıxış edən Sırrı
Aydoğan, sərginin bu il ilk
dəfə keçirilməsinə baxmayaraq, yerli və əcnəbi bir
çox şirkətin sərgiyə böyük
dəstək verdiyini bildirərək,

10 ÖLKƏDƏN 156 ŞİRKƏT İŞTİRAK ETDİ

“Plastech” sərgisində Türkiyənin Ankara, Qaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa və Uşak şəhərlərini təmsil
edən şirkətlərlə yanaşı, ABŞ, Almaniya, Azərbaycan, Braziliya,
Çin, Fransa, Hollandiya, İspaniya, Yaponiya və Tayvandan 156
şirkət iştirak etdi. Bunlardan 22-si əcnəbi şirkətlər idi. Yerli
ziyarətçilərdən əlavə dünyanın fərqli ölkələrindən gələn peşəkar
ziyarətçilər ilə iştirakçı firmaları görüşdürən sərgi üçün Almaniya, Azərbaycan, Bolqarıstan, Gürcüstan, İraq, Kosova, Makedoniya, Misir, Ukrayna, İordaniya və Yunanıstandan alıcılarla
görüşlər oldu. İzmir Beynəlxalq Sərgi Mərkəzinin 2 və 3 nömrəli
zallarında keçirilən “Plastech” sərgisində qablaşdırma, plastik,
kauçuk, PVC qapı-pəncərə profilləri, boru istehsal texnologiyaları və aksesuarları, geri çevirmə sistemi və avadanlıqları
sərgiləndi.

da Türkiye’nin en ciddi
çalışan kurumlarından
birisi olduğunu söyleyen
Sırrı Aydoğan, önce pilot
bölgelerde başlayan, daha
sonra ise 21 ilçeye yayılan
projeyle plastik ve ambalaj
atıklarının ayrı toplandığını, bu sayede geri dönüşümde çok ciddi aşama
kaydettiklerini ifade etti.
// “PLASTİK SEKTÖRÜ
BÜYÜYOR”
Ege Bölgesi Sanayi Odası
(ESBO) Yönetim Kurulu
Başkanı ve TOBB Yönetim
Kurulu üyesi Ender Yorgancılar, sektörün gittikçe
büyüdüğüne dikkat çekerek, “2011 yılında yüzde 10
büyüyen plastik ve ambalaj
sektörünün kapasite kullanımı yüzde 76,5, ihracatı
yüzde 23, ithalatı da yüzde
27 oranında artmış. Bu
sektörlerin önümüzdeki
yıllarda çok daha fazla
büyüyeceğine inanıyorum.” dedi. Yorgancılar,
sektörde faaliyet gösteren
firmaların yüzde 16’sının
İzmir’de olduğuna dikkat
çekerek, ilki düzenlenen
fuarın önümüzdeki yıllarda
daha da büyüyeceğine olan
inancını vurguladı. Yorgancılar, son açıklanan teşvik
yasasında enerji sektörünün
yer almadığını söyleyerek,
“Ekonomi Bakanımızla
Teşvik Yasası’nda bununla
ilgili yeni bir düzenleme
yapılması konusunda
görüşmeler oldu. Çünkü

hammadde, enerji ve işçilik
maliyetleri bütün sektörleri ilgilendiren en önemli
konular.” diye konuştu.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, plastik
ve ambalajın hayatımızın
her alanında yer aldığını
vurgulayarak, “İzmir’de
böyle bir fuar düzenlenmesinden dolayı çok mutluyum.” dedi.
Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk ise, “Türkiye, ham petrolden plastik
ve ambalaja giden yolda
mutlaka her noktada olmak
zorunda. Özellikle güneş
enerjisi gibi konularda,
enerji konusunda plastik
sektörü kilit rol oynayacak.” dedi. Plastiğin 21 .
yüzyılın anahtar ürünlerinden biri olacağına dikkat
çeken Öztürk, şöyle devam
etti: “Sürdürülebilir kalkınma için bazı sektörlere
özel önlem gösterilmeli.
Plastik ve enerji bunlardan
ikisi... Türkiye’nin teşvik
sistemi, güvenli ekonomik
yapısı gelecekte önemli
rol oynayacak. Plastik
gelecekte rüzgârdan, güneş
enerjisine kadar birçok
noktada önemli katkılar
sağlayacak.”

”Plastech”-in, qarşıdakı illərdə İzmirin seçilən
sərgilərindən biri olacağını
qeyd etdi. İzmir Böyükşəhər
Bələdiyyəsinin təkrar emal
sahəsində Türkiyənin qabaqcıl dövlət qurumlarından biri
olduğunu deyən Sırrı Aydoğan, pilot bölgələrdən başlayan və daha sonra İzmirin 21
bölgəsini əhatə edən layihə
əsasında, plastik və tullantı
qabların ayrı-ayrı toplandığını, və bunun sayəsində
təkrar emal sahəsində böyük
irəliləyişlər etdiklərini bildirdi.
// “PLASTİK SEKTORU
GENİŞLƏNİR”
Ege Bölgəsi Sənaye Palatasının (ESBO) İdarə
Heyətinin Sədri və TOBB
İdarə Heyətinin Üzvü Ender
Yorgancılar, sektorun getdikcə
genişləndiyinə diqqət çəkərək,
“Plastik və qablaşdırma
sektorunun tutum istifadəsi
2011-ci ildə 10 faiz artaraq
76,5 faiz olub, ixracatı 23
faiz, idaxlı da 27 faiz artıb.
Bu sektorun qarşıdakı illərdə
daha da genişlənəcəyinə
inanıram”, dedi. Yorgancılar,
bu sektorda fəaliyyət göstərən
şirkətlərin 16 faizinin İzmirdə
olduğuna diqqət çəkərək, bu
il ilk dəfə keçirilən sərginin
növbəti illərdə daha çox
keçiriləcəyinə ümid etdiyini
bildirdi. O, son açıqlanan
təşviq haqqında qanunda
enerji sektoru ilə əlaqədar

heç bir maddənin olmadığını xatırlatdı və bu yöndə
bəzi görüşlərin olduğunu
bildirdi: “Bu qanunda bəzi
tənzimləmələr aparılması
üçün İqtisadiyyat nazirimiz
ilə görüşümüz oldu. Çünki,
xammal, enerji və işçi xərcləri
bütün sektorları maraqlandıran mövzulardandır” İzmir
Ticarət Palatasının sədri
Ekrem Demirtaş, plastik və
qablaşdırmanın həyatımızın
hər sahəsinə təsiri olduğunu
bildirdi və “İzmirdə bu cür
sərginin keçirilməsinə görə
çox şadam”, söylədi. Petkimin Baş Direktoru Hayati
Öztürk isə, “Türkiyə xam
neftdən plastik və qablaşdırmaya gedən yolun hər
bir nöqtəsində iştirak etmək
məcburiyyətindədir. Enerji, xüsusilə günəş enerjisi,
mövzusunda plastik sektoru
kilid rolunu oynayacaq”,dedi.
Plastik sənayesinin XXI
əsrin əsas məhsullarından
biri olacağına diqqət çəkən
Öztürk sözlərinə belə davam
etdi: “Davamlı inkişaf üçün
bəzi sektorlara xüsusi diqqət
ayırmaq lazımdır.
Plastik sənayesi və enerji
bu sektorlar arasında ilk
iki pillədə durur. Bu yöndə
Türkiyənin təşviq sistemi,
etibarlı iqtisadi quruluşu
gələcəkdə əhəmiyyətli rol oynayacaq. Plastik sənayesinin
gələcəkdə, külək, hətta günəş
enerjisinə də çox önəmli
təsirləri olacaq.”
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Dragon yarışmasında gönüllerin
şampiyonu Petkim
Dragon avarçəkmə yarışmasında
könüllərin çempionu Petkim
Bostanlı Sahili’nde yarışan takımların doyasıya heyecan ve eğlence yaşadığı festival her yıl olduğu gibi
yine renkli görüntülere sahne oldu.
Bostanlı Sahilində yarışan komandaların həyəcan və əyləncə yaşadığı festival hər il olduğu kimi bu ıl də
möhtəşəm görüntülərə səhnə oldu.
12-13 Mayıs tarihinde 57
takımın katılımıyla yapılan
Dragon Yarışması’na iki
takımla katılan Petkim,
dördüncü oldu. Bostanlı
Sahili’nde yarışan takımların doyasıya heyecan ve
eğlence yaşadığı festival
her yıl olduğu gibi yine
renkli görüntülere sahne
oldu.
Düzenlenen kostüm
yarışması, dans yarışması, sahne gösterileri
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ve katılımcı kurumların
çeşitli aktiviteler ile daha
da renklenen festivalde
en yaratıcı kostüme sahip
firma Rexam seçildi. En
iyi takım forması sahibi
İnci Holding oldu. Kurum
kimliğini en iyi yansıtan
kostüm ise Egepen Deceuninc olurken, en iyi el işçiliği kategorisinde bayrağı
göğüsleyen BSS Boray
oldu. En iyi sosyal mesaj
ödülünü Yeni Asır Gazetesi

12-13 may tarixində 57
komandanın iştirakı ilə
keçirilən Dragon Yarışmasında iki komandayla iştirak
edən Petkim, dördüncü oldu.
Bostanlı Sahilində yarışan
komandaların həyəcan və
əyləncə yaşadığı festival
hər il olduğu kimi bu ıl də
möhtəşəm görüntülərə səhnə
oldu.
Təşkil edilən kostyum
yarışması, rəqs yarışması,
səhnə nümayişləri və işti-

rakçı təşkilatların müxtəlif
fəaliyyətləri ilə daha da
rənglənən festivalda ən yaradıcı kostyuma sahib firma
Rexam seçildi. Ən yaxşı
komanda forması sahibi
İnci Holding oldu. Qurum
şəxsiyyətini ən yaxşı əks
etdirən kostyum isə Egepen
Deceuninc olarkən, ən yaxşı
əl işi kateqoriyasında birinci
yeri BSS Boray tutdu. Ən
yaxşı ictimai mesaj üzrə
mükafatı Yeni Əsir qəzeti və

ve Delphi paylaştı.
Tüm takımlar iki gün boyunca gösterdikleri yüksek
performansla unutulmayacak çekişmeli yarışlara
imzalarını attı. İlk gün en
iyi dereceyi yapan 8 takım
arasında düzenlenen IDBF
Kupası yarışını 01:22.30
dereceyle BSS Boray
kazandı.
İkinci gün yapılan kategori
yarışları sonunda ise Fun
Kategorisi 3.´lük kupası 01:37.50 derecesiyle
IKEA´ya, Fun Kategorisi
2.´lik kupası 01:36.20
derecesiyle REXAM´a
giderken, Fun Kategorisi
1.´lik kupası 01:35.90 derecesiyle İZELTAŞ´ın oldu.
En iyi skorların yarıştığı
Sport Kategorisi sonuçlarına göre Sport 3.´lük
kupası 01:33.40 dereceyle
SCHNEIDER ELECTRIC-5 takımının, Sport
2.´lik kupası 01:33.10
dereceyle UZMAR´ın olurken Sport 1.´lik Kupası´nı,
2. İzmir Dragon Festivali
Şampiyonluk Kupası´nı
01:30.80 derecesiyle BSS
BORAY aldı.

Delphi paylaşdı.
Bütün komandalar iki gün
boyunca göstərdikləri yüksək
performansla unudulmayacaq gərgin yarışlara
imza atdılar. İlk gün ən
yaxşı nəticəni əldə edən 8
komanda arasında təşkil
edilən IDBF Kuboku yarışını
01:22.30 nəticəylə BSS Boray əldə etdi.
İkinci gün keçirilən kateqoriyalar üzrə yarışların
sonunda isə Fun Kateqoriyası üzrə üçüncülük kubokunu 01:37.50 nəticəylə IKEA,
Fun Kateqoriyası üzrə
ikincilik kubokunu 01:36.20
nəticəylə REXAM , Fun
Kateqorəyası üzrə birincilik kubokunu isə 01:35.90
nəticəylə İZELTAŞ əldə
etdi. Ən yaxşı nəaliyyətlərin
yaşandığı idman Kateqoryası üzrə birincilik kuboku
01:33.40 nəticəylə Schneider
ELECTRIC-5 komandasının,
ikincilik kuboku 01:33.10
nəticəylə UZMAR-ın
olarkən, birincilik Kuboku
və 2-ci İzmir Dragon Festivalı Çempionluq Kuboku
isə 01:30.80 nəticəylə BSS
BORAY-ın oldu.
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// EFELER VE STAR’IN
BİTİP TÜKENMEYEN
COŞKUSU
Efeler ve STAR adları
ile Dragon Festivali’nde
başarılı sonuçlar elde eden
Petkim takımları azimli
yarışları ile tüm katılımcıların favorisi oldu. Petkim
STAR Takımı 1:35 ile
1:34,8 lik süre elde eden
Arkas’ın gerisinde kalarak
3. oldu ve ilk 8 arasında
yarışma hakkını yitirdi.
Petkim Efeler, ilk gün 2
birincilik elde ettiler.
İlk yarışta 1:27,7 süresi
elde ederek en yakın takipçisi olan Dyo Dragonları
2’yi geride bıraktı.
İkinci yarışta 1:37,3
süresinde yarışı tamamlayabilen Dyo Inks’i, 1:29,5
süresi ile geçerek yarışmanın 1.si oldu.
2.gün Sport Kategorisi seri
elemelerinde de 1.liği elde
ederek ilk 8 arasında yarışmaya hak kazanan Petkim
Efeler, final kategorisinde
1:34,2 ile 4. olabildi.
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Petkim Efeler:
Volkan Akkum, İbrahim
Sır, Kerim Yürür, Osman
Öztürk, Engin Kayser,
Ahmet Tek, Adem
Özdoğan, Ramazan Gün,
Emre Demirer, Mehmet
Fatih Gökçe, Kubilayhan
Aykaç, Yasin Baki
Demirlek, Sinan Dokuz,
Hüseyin Gülcü, Mehmet
Özel, Dilek Çelenk Akıncı,
Özge Öztürkmen, Özlem
Aytekin, Tuğba Tapucan,
Ömer Sinan Akaydın, Lütfi
Özulu, Filiz Okutan
Petkim STAR:
Sabriye Küçükvardar,
Ece Erkut, Esra Pehlivan,
Sena Su, Fevzi Baykal,
Yiğit Baykal,
Emre Göksoy, Faik
Küçükvardar, Mustafa
Topuz, Ali Yüceışık,
Ferdi Demirkan, Murat
Yeşil, Doğuhan Terlemez,
Akın Ceylan, Kaan
Ayaz, Zekeriya Okumuş,
Mustafa Mızrak,
Eray Koçan, Ahmet Yanık

/ / EFELƏR VƏ STAR-IN
BİTİB-TÜKƏNMƏYƏN
COŞQUSU
EFElLƏR və STAR adları
ilə Dragon Festivalında
müvəffəqiyyətli nəticələr
əldə edən Petkim komandaları əzmli yarışları ilə
bütün iştirakçıların favoriti
oldu. Petkimin STAR Komandası 1:35-lik nəticəylə
1:34,8-lik nəticə göstərən
ARKAS-ın gerisində qalaraq üçüncü oldu və ilk 8-lik
arasında yarışma haqqını
itirdi.
Petkim EFELƏR-i ilk gün
2 birincilik əldə etdilər.
İlk yarışda 1:27,7 nəticə
göstərərək ən yaxın
təqibçisi olan Dyo Dragonları 2-ni geridə qoydu.
İkinci yarışda 1:37,3
müddət ərzində yarışı
tamamlayabilən Dyo Inks-i
1:29,5 nəticəylə keçərək
yarışmanın 1-cisi oldu. 2-ci
gün idman Kateqoriyası
üzrə seçmələrdə birincilik
əldə edərək ilk 8 arasında
yarışma haqqını əldə edən

Petkim EFELƏR-i finalda
1:34,2 nəticə ilə 4-cü oldu.
Petkim EFELƏR:
Volkan Akkum, İbrahim Sır,
Kerim Yürür, Osman Öztürk, Engin Kayser, Ahmet
Tek, Adem Özdoğan, Ramazan Gün, Emre Demirer,
Mehmet Fatih Gökçe, Kubilayhan Aykaç, Yasin Baki
Demirlek, Sinan Dokuz,
Hüseyin Gülcü, Mehmet
Özel, Dilek Çelenk Akıncı,
Özge Öztürkmen, Özlem
Aytekin, Tuğba Tapucan,
Ömer Sinan Akaydın, Lütfi
Özulu, Filiz Okutan
Petkim Star:
Sabriye Küçükvardar, Ece
Erkut, Esra Pehlivan, Sena
Su, Fevzi Baykal, Yiğit
Baykal, Emre Göksoy, Faik
Küçükvardar, Mustafa
Topuz, Ali Yüceışık, Ferdi
Demirkan, Murat Yeşil, Doğuhan Terlemez, Akın Ceylan, Kaan Ayaz, Zekeriya
Okumuş, Mustafa Mızrak,
Eray Koçan, Ahmet Yanık

TEŞEKKÜRLER ÇOCUKLAR

Aliağa Petkim,
bu yıl Altın sezonunu yaşadı
ÇOX SAĞOLUN UŞAQLAR!

“Aliağa Petkim” bu il
qızıl dövrünü yaşadı.
2011-2012 sezonunda Beko Basketbol Ligi’nin flaş takımı olan Aliağa Petkim,
en başarılı sezonunu yaşadı.
Beko Basketbol Liqasında 2011/12 mövsümünün flaş komandası
“Aliağa Petkim” ən uğurlu mövsümünü keçirdi.

2008-2009 sezonundan
bugüne Beko Basketbol
Ligi’nde mücadele eden
Aliağa Petkim Basketbol
takımı, bu sezon aldığı
başarılı sonuçlar ve gösterdiği performansla altın
sezonunu yaşadı. Ekim
ayında yapılan Spor Toto
Türkiye Kupası grup elemelerinde Anadolu Efes’in
önünde grubunu lider
olarak tamamlayan ilk 8
takım arasına kalan Aliağa
Petkim, bu başarısını ligde
de sürdürdü.
Play Off’a katılmayı
başaran takımımız, ligi 44
puanla 7. sırada tamamladı. Sezon boyunca 14
galibiyet alan Aliağa
Petkim’in basketbol salonlarından taşan başarısı
basketbol otoritelerinin de
dikkatini çekiyor.
Aliağa Spor Kulübü
Başkanı Uğur Eren, bu
sezon ligin en istikrarlı
takımlarından biri olduklarını belirterek, diğer
takımlarına göre mütevazı
sayılabilecek bir bütçeyle çok önemli başarılara
imza attıklarını söyledi.

Aliağa Spor Kulübü Başkanı
Uğur Eren
Aliağa Spor Kulübü Başkanı
Uğur Eren

2008/09 mövsümündən
indiyə qədər Beko Basketbol
Liqasında mübarizə aparan
“Aliağa Petkim” basketbol
komandası, bu mövsüm aldığı müvəffəqiyyətli nəticələr
və göstərdiyi oyunla ən
uğurlu mövsümünü yaşadı.
Oktyabr ayında keçirilən
Spor Toto Türkiyə Kubokunun qrup mərhələsində,
qrupu “Anadolu Efes”-dən
öndə tamamlayaraq, son 8
komanda arasında qalan
“Aliağa Petkim”, bu uğuru-

www.petkim.com.tr - 75

Olin Edirne karşısında
aldıkları galibiyetle Play
Off’a kalmayı garantilediklerini kaydeden
Eren, “Bu galibiyetlerin 8
tanesi dış sahada. Türkiye
kupası eleme grubundan
lider çıkarak finallerde
mücadele ettik. Şimdi
de Play Off hedefimize
ulaştık. Aliağa’nın adını
Basketbol salonlarından
tüm Türkiye’ye başarıyla
duyurmaktan mutluyuz.
Bizlere bu başarıyı yaşatan
tüm oyuncularımıza, teknik heyete ve taraftarımıza
ve sponsorumuz Petkim’e
teşekkür ediyorum. Bu
başarıda, bize hiçbir
zaman desteğini esirgemeyen Aliağa Belediye
Başkanımız Sayın Turgut
Oğuz’un önemli bir payı
var. Sayın Başkanımıza
bizlere verdiği destek ve
duyduğu güven için teşekkür ediyorum.” dedi.
// “BAŞARILAR
GELDİKÇE,
BASKETBOLA İLGİ
ARTIYOR”
Takım başarılı oldukça,
Aliağa’da basketbola olan
ilgi ve desteğin de arttığına dikkat çeken Eren,
okullarımızda gençler
ve çocukların basketbol
idealleriyle yetişmeye başladığına dikkat çekerek,
şöyle devam etti: “Maçlarımız gençlerle çocuklarla,
ailelerle coşku içinde
geçiyor.
Biz yaptığımız tüm çalışmalarla, Aliağa Petkim’in,
Türk Basketboluna
lokomotif olabilecek bir
altyapı ve vizyonla geleceğe güvenle bakmasını
sağlayacağız.”
Sezon sonucunu değerlendiren Aliağa Petkim
Antrenörü Burak Bıyıktay
ise, Play Off başarısında büyük desteği olan
Belediye Başkanı Turgut
Oğuz’a, Petkim’e ve Aliağa halkına teşekkür etti.
Önemli olanın yakalanan
başarıyı gelecek sezonlarda da devam ettirebilmek olduğunu hatırlatan
Bıyıktay, Aliağa’nın bir
basketbol kenti olma
yolunda hızla ilerlediğini
sözlerine ekledi.
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Aliağa Petkim Antrenörü
Burak Bıyıktay
Aliağa Petkim Antrenörü
Burak Bıyıktay

nu liqada da davam etdirdi.
“Play-off”-da mübarizə
aparmağa haqq qazanan
komandamız liqanı 44 xalla
7-ci pillədə başa vurdu.
Mövsüm ərzində 14 qələbə
qazanan “Aliağa Petkim”in bu uğuru basketbol
cəmiyyətinin də diqqətini
çəkir.
Aliağa İdman Klubunun
Prezidenti Uğur Eren, bu
mövsüm liqanın ən sabit
komandalarından biri olduqlarını ifadə edib, digər
komandalara nisbətən sabit
bir büdcə ilə, çox vacib
uğurlara imza atdıqlarını
bildirərək, “Olin Edirne”
üzərində qələbə ilə komandanın “Play-off”-da iştirakını rəsmiləşdirdiklərini
qeyd etdi: “Bu qələbələrin
8-i rəqib meydanlarında
qazanılıb. Türkiyə Kubokunun qrup mərhələsini
birinci bitirərək finalçı kimi
oyunlarda çıxış etdik. İndi
də “Play-off” hədəfimizə
çatdıq. “Aliğa”-nın adını
Basketbol arenalarından
Türkiyəyə uğurla çatdıqmağımıza görə şadıq. Bizlərə
bu uğuru yaşadan bütün
oyunçularımıza, məşqçi
heyətinə və azarkeşlərimizə,
eləcə də sponsorumuz olan
Petkimə təşəkkür edirəm.
Bu uğurda, bizdən dəstəyini
heç vaxt əsirgəməyən,
Aliağa Bələdiyyə Sədri
Hörmətli Turgut Oğu-

zun böyk köməyi vardır.
Hörmətli Başçının bizə
verdiyi dəstək və sona qədər
inamına görə təşəkkür
edirəm”.
//”UĞURLAR
GƏLDİKCƏ, BASKETBOLA MARAQ ARTIR”
Komanda uğrulu olduqca, Aliağada basketbola
maraq və dəstəyin da
artdığına diqqət çəkən
Eren, məktəblərimizdəki
uşaq və gənclərin basketbol
xəyalları ilə böyüdüklərinə
diqqət çəkib: “Oyunlarımız
uşaqlarla, ailələrlə daha
coşğu içində keçir. Biz
gördüyümüz bütün işlərlə
“Aliağa Petkim”-in türk
basketbolunda lokomotiv
ola biləcək bir infrastrukturla gələcəyə etibarla
baxmasını təmin edəcəyik”,
söylədi.
Mövsümü dəyərləndirən
“Aliağa Petkim”-in baş
məşqçisi Burak Bıyıktay isə,
“Play-off”-dakı uğurlarında böyük dəstəyi olan
Bələdiyyə Sədri Turgut
Oğuza, Petkimə və Aliağa
xalqına təşəkkür etdi. Əsas
işin, əldə edilən uğurun
gələcək mövsümlərdə də
davam etdirilə bilməsi olduğunu xatırladan Bıyıktay,
Aliağanın bir basketbol
regionu olması yolunda
sürətlə irəlilədiklərini qeyd
etdi”.
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