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İnsana,
çevreye ve
geleceğe
saygılı
sanayileşme
koşusunda
45 yıl...

EDİTÖR’DEN

Merhaba,
Türk sanayisinin yüz akı kuruluşlarının başında gelen Petkim, 45. yılında pek çok atılımın içinde ve
peşinde.. Üretip satmak yerine, ithâl edip satmaya kurgulanmış bir toplum için, “sanayileşme, istihdam,
ihracat” gibi kavramlar giderek anlamını yitiriyor..
Petkim ise küresel krizin tüm olumsuz etkilerine rağmen, “Türk insanı için üretim” demeye ve hepsinden önemlisi istihdam yaratmaya devam ediyor..
İlk sayısını elinizde tuttuğunuz Petkim Yaşam’ın sayfalarında, bu heyecanımızı duyumsayacak, üretmenin ve paylaşmanın zevkine tanık olacaksız..
Petkim için 45. yıl bir açıdan daha önem taşıyor. Yeni logosuyla kurumsal kimliğindeki değişimi yansıtan şirketimiz, yönetim algılamasını artık çok daha iyi ifade edecek. Yeni logomuz, dört hakim renkten
oluşuyor.
Yeşil; çevreye ve gezegenimize saygıyı, huzur, barış ve işbirliği arzumuzu..
Kırmızı; işimize duyduğumuz tutkuyu, dinamizmi, ataklığımızı ve enerjimizi..
Mavi; ciddiyetimizi, soğukkanlı duruşumuzu, özgüvenimizi ve yenilikçiliğimizi..
Siyah ise; her şeyin başlangıcını ve yaptığımız işin temel noktasını, yani petrolü anlatıyor..
Yeni logomuzla birlikte eşanlı olarak sizlerle buluşan Petkim Yaşam da, renklerimizin temsil ettiği kavramların savunucusu olacak.
Türk-Azeri kardeşliğinin ekonomik alandaki temsilcisi Petkim, 2018 ve 2023 vizyonlarıyla, ülkemizde
geleceği konuşan az sayıdaki şirketlerden biri.. Bu yönüyle başta sadece müşterilerimize değil, toplumumuzun tüm kesimlerine hitap etmeyi becerebilen bir dergi yapmak istedik..
Başardıysak ne mutlu bizlere...
Serkan Aksüyek
Kurumsal İletişim Yöneticisi
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
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4.5 milyar dolarlık

rafineri

yatırımı için
ÇED süreci tamam

Yavuz, SOCAR & TURCAS
ortaklığının Petkim’i satın aldıktan
sonra kamuoyu ile paylaştığı,
“Petkim Yarımadası’nı Avrupa’nın
en büyük üretim merkezlerinden
biri haline dönüştürme”
projeksiyonunda en önemli
adımlardan birinin daha
atıldığını söyledi.

S

OCAR & TURCAS
Rafineri A.Ş’nin Petkim
Yarımadası’nda yapmayı planladığı rafineri
projesinde önemli bir aşama
tamamlandı.
Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) Raporu, Çevre ve Orman
Bakanlığı’ndan onay alan proje
hakkında görüşlerini açıklayan
SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş Grup

4 -

MART’10

Üst Yöneticisi (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, Petkim’in arz güvenliğinin
sağlanması için rafineri projesinin
“yaşamsal önemde” olduğunu
hatırlattı.
Yavuz, SOCAR & TURCAS ortaklığının Petkim’i satın aldıktan sonra
kamuoyu ile paylaştığı, “Petkim
Yarımadası’nı Avrupa’nın en büyük
üretim merkezlerinden biri haline
dönüştürme” projeksiyonunda
en önemli adımlardan birinin
daha atıldığını söyledi. Petkim
sahası içinde projelendirdikleri
Kimya Rafinerisi için ÇED sürecinin
olumlu sonuçlanmasından büyük

“BÜROKRASİ, ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYOR”
Yatırımların önünün açılması için hükümetten ve ilgili bakanlıklardan önemli destek gördüklerini vurgulayan Kenan Yavuz,
bürokrasinin yatırımların önündeki engelleri birer birer kaldırdığını vurguladı. Yavuz, ”Başta Çevre ve Orman Bakanımız Sayın
Prof. Dr. Veysel Eroğlu olmak üzere, tüm bakanlıkların bürokrasisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bürokrasideki tüm muhataplarımız yatırımların önünü açmak için, büyük gayret gösteriyor.
ÇED sürecimiz yaklaşık bir yıl önce başladı. Son derece titiz analizler ve saha denetimleri yapıldı. Yapacağımız yatırımın çevre ile
ne kadar barışık olduğu ve ülkemiz için ne kadar hayati önem
taşıdığı bürokratlarımız, bilim adamları ve uzmanlar tarafından
kabul edildi.” dedi.

mutluluk duyduklarını belirten Kenan Yavuz,
“Kamuoyumuza deklare ettiğimiz yatırımları
gerçekleştirme noktasında gerek Petkim’in kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımız, gerekse
rafineri projemizdeki ilerlemeyi kamuoyumuz ile
paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

// “İki Millet de Zenginleşiyor”

Türkiye’nin Rafineri-Petrokimya entegrasyonu
sayesinde elde edeceği kazançların ekonomiye
rekabet avantajı ve dünyada birinci lige çıkmış
bir üretim gücü kazandıracağını kaydeden Yavuz,
şu değerlendirmeyi yaptı: “SOCAR & TURCAS
Grubu olarak hazırladığımız orta ve uzun vadeli
projelerimiz ile hem Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini ekonomik köprüler ile teçhiz ediyor ve
hem de her iki ülke halkının yani Türk Milletinin
zenginleşmesine katkı koymanın gururunu
taşıyoruz.
ÇED raporumuzun olumlu sonuçlanmasında
başta Çevre ve Orman Bakanımız olmak üzere
tüm bakanlık bürokrasisine, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanına ve bu süreçte destek olan ve
katkı koyan herkese sonsuz sevgi ve saygılarımızı
sunuyorum” .

Rafineri projesi bu alanda
yükselecek

EGE RAFİNERİSİ’NDEN
SATIRBAŞLARI
· Petkim Aliağa Kompleksi içinde 1375
dönümlük arazide kurulacak.
· Hammadde güvenilirliği ve ithalata
bağımlılık zincirini kırmak için çok büyük
önem taşıyor.
· Yılda yaklaşık 10 milyon ton ham petrol
işleyecek.
· 1500 ilâ 2000 kişi arasında ek istihdam
sağlayacak.Çarpan etkisi düşüldüğünde,
bölgede en az 10 bin insan bu ekonomik
aktiviteden yararlanacak.
· Rafinerinin kuruluşu aşamasında en az
10000 kişiye istihdam yaratılacak.
· Yaklaşık bir yıl önce başlayan ÇED
sürecinin tamamlanmasının ardından sıra
EPDK lisansına geldi.
· 2014 yılında devreye alınması
hedefleniyor.

SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş Grup
Üst Yöneticisi
(CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan
Yavuz
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Petkim ailesi her yıl daha da genişliyor!

Son bir buçuk yılda
440 teknisyenimiz
işbaşı yaptı
(Soldan) Çalışma
ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşarı
Birol Aydemir,
SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş CEO’su
Kenan Yavuz, EBSO
Meclis Başkanı
Mehmet Tiryaki,
Petkim Genel
Müdürü M. Hayati
Öztürk

T

Kenan Yavuz, eski mesai
arkadaşı Birol Aydemir’e törene
katılımından dolayı bir plaket
sundu..

ürk sanayisinin krizin etkilerini silmeye başladığı 2009
yılında yatırımlarını sürdüren Petkim, istihdamını
da artırmaya devam ediyor. Rafineri ve Petrokimya
yatırımlarına yetiştirilmek üzere; Meslek Lisesi, Meslek
Yüksek Okulu, Teknik Eğitim Fakültelerinin uygun bölümlerden
mezun olanlar için düzenlenen “İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme” eğitiminin ikincisi de tamamlandı. 12 Ekim 2009 tarihinde,
eğitime başlayan 200 kursiyer, 3 Şubat 2010’da Petkim Kültür
Merkezi’nde düzenlenen törenle işbaşı yaptı.. Kursiyerler, Ege Üniversitesi İİBF işbirliği ile, ön değerlendirme ve mülakât yapılmak
suretiyle belirlendi.

// “Petkim’in Sümerbank olması işten bile değildi”
Şirketin gelecek vizyonunda yetişmiş insan gücünün önemine dikkat çeken SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş CEO’su Kenan
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MÜŞTEŞAR AYDEMİR DE
ESKİ BİR PETKİM’Lİ

Törene katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Birol Aydemir ise,
200 genç teknisyenin eğitim sürecinin Petkim ile Türkiye İş Kurumu’nun ortaklığında
sürdürüldüğünün altını çizdi. Özelleştirme
öncesinde kendisinin de dört yıl bürokrat
olarak Petkim’in Yönetim Kurulu Üyesi
sıfatıyla görev yaptığını ve kurumu çok iyi
tanıdığını kaydeden Özdemir, şöyle konuştu: “O zamanlar Petkim ile ilgili üç hayalim
vardı. Birincisi özelleştirilmesi, ikincisi bu
özelleştirme sonunda işi bilen bir grubun
şirketin sahibi olması, üçüncüsü de bir
petrokimya havzası olmasıydı. Çok şükür bu
hayallerinizden ilk ikisi gerçekleşti. İnşallah
üçüncüsü için de buraya gelme fırsatı bulurum..” Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının 25
yaşın altında olduğunu sözlerine ekleyen
Aydemir, Türkiye’nin sorunun işsizlik değil
mesleksizlik olduğunu, kursiyerlerin işlerini
sevmeleri ve en iyiyi yapmaları halinde
başarılı olacaklarını kaydetti.

Tören sonrasında “İşbaşı yapılmıştır” komutunu duyan teknisyenler,
90 gündür üzerlerinde taşıdıkları kursiyer formalarını havaya fırlatarak
sevinçlerini paylaştı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşarı Birol Aydemir, kurslarını
bitiren teknisyenlerin belgelerini vererek
sevinçlerini paylaştı..

Yavuz, Petkim’in özelleştirmesinin
stratejik bir değer taşıdığına dikkat
çekerek, “Petkim özelleşmesiydi bir
Sümerbank olması işten bile değildi.
Eğer bugün burada 200 kursiyerimiz
işbaşı yapıyorsa, bu yapılan stratejik
özelleştirmenin sonucudur..
Bizler işi-gücü olan üreten
insanlarız. 2 masa, sekiz telefon, 10
çalışanla Ankara sokaklarında dolaşan
ithalatçılardan değiliz. Konuşması ve
iltifat görmesi gereken bizleriz..” dedi.
Kenan Yavuz, konuşması sırasında
salonda ağlayan bir bebeği de, büyüyünce işe alma sözü verdi..

// Genç teknisyenlerin
çözmesi gereken bilmece

SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş CEO’su Kenan
Yavuz, yapılan sınav sonucunda dereceye giren
kursiyerlerle birlikte...

Petkim Genel Müdürü M. Hayati Öztürk de, şirketin ürünleri ve
markasıyla dünyanın 68 ülkesinde
bulunduğunu vurguladı. “Enerjimiz,
suyumuz, limanımız var, projelerimiz
hazır. Bize bunları katma değere
çevirmek düşüyor. Bunu gerçekleştirirken de herkesin yardımına ihtiyacımız var.” diyen Öztürk, şirkete uzun
yıllar hizmet etmiş, 20-25 yıl kıdemdeki çalışanların, kendi evlatları gibi
gördükleri genç teknisyenlere bilgi
ve tecrübelerini aktarmaya başladıklarını söyledi. Kendisinin de 33 yıllık

Petkim çalışanı olduğunu hatırlatan
Genel Müdür Öztürk, genç teknisyenlere şöyle seslendi: “Bir tarafta
sizin ürettiğiniz ürünleri daha ucuza
ürüten ve sizin pazarınıza girmekte
hiçbir engelle karşılaşmayan rakipleriniz.. Diğer tarafta beklentileri her
geçen gün yükselen ve dünyanın her
yerine ulaşıp mal alma yeteneğine
sahip müşterileriniz.. Bu bilmeceyi her
alanda yaratacağınız verimlilik ve katma değerle aşabilir, küresel dünyada
yerinizi koruyabilir ve yeni yatırımlar
için güç toplayabilirsiniz.. Büyüyen
ailemizin yeni üyelerine hoş geldiniz
diyorum..”
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Üretim rekoru kıran

beş fabrikamız ödüllendirildi
Düzenlenen törende fabrika çalışanlarının sevinçlerini paylaşan
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, dünya çapında
rekabete ayak uydurarak, üretimde rekor kıran fabrikaların yönetici
ve çalışanlarını kutladı.
çalışmaları ve çalışanların duyarlılığının yattığını sözlerine ekledi.

// Maliyet düşürmeye
en iyi örnek ACN

Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev (solda), üretim rekoru
kıran fabrikalardaki törenlere bizzat katılarak yöneticilere
plaketlerini verdi.

P

etkim’in Aliağa
Kompleksi’nde yer alan
Etilen, Alçak Yoğunluk Polietilen-Tubular
(AYPE-T), Polipropilen (PP), Aromatikler ve Akrilonitril (ACN) Fabrikaları,
bugüne kadarki en yüksek üretimi
2009 yılında gerçekleştirdi..
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev, SOCAR & TURCAS Enerji
A.Ş CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz, Yönetim Kurulu
Üyeleri Batu Aksoy ve David Mammadov ile Petkim Genel Müdürü
M. Hayati Öztürk’ten oluşan heyet,

fabrikaları tek tek gezerek yönetici
ve çalışanları kutlarken, bu yıl daha
çok üretim yapma arzusuyla kontrol
odalarına plaketler asıldı..
Düzenlenen törende fabrika
çalışanlarının sevinçlerini paylaşan
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev, dünya çapında rekabete ayak
uydurarak, üretimde rekor kıran fabrikaların yönetici ve çalışanlarını kutladı.
Kalitenin de en az üretim yapmak
önem taşıdığına vurgu yapan Aliyev,
Petkim’in tüm ürün gruplarında dünyanın en üst kalite seviyesine sahip
olduğunu, bu başarının altında Ar-Ge

AYPE-T

SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş
CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz da, fabrikalarda
yapılan maliyet düşürme ve üretim
artırma çalışmalarının başarıya ulaşmasını görmekten büyük mutluluk
duyduğunu belirtti. ACN Fabrikası’nda
yapılan törende konuşan Yavuz, maliyet düşürme operasyonunun en iyi
uygulamalarından birinin bu fabrikada yapıldığına dikkat çekti. ACN’nin
gerek kârlılık, gerekse ürünün kolayca
satılması özellikleri nedeniyle Petkim
için hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Yavuz, bu öneminin
yakında yapılacak pek çok yatırımla
destekleneceğini vurguladı.

// Tüm çalışanların
ortak başarısı

Petkim İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Tuncer ise, ulaşılan üretim rakamlarının,
tüm çalışanların özverili çalışmaları
sonucunda gerçekleştiğini belirterek,
yapılacak yatırımlar ve maliyet düşürme operasyonları ile gelecek yıllarda
yeni rekorlar kıracaklarını söyledi..

Alçak Yoğunluk Polietilen-Tubular (AYPE-T) Fabrikası 2009 yılında 140.839
ton üretim yaparak, faaliyete geçtiği 2005 yılından bugüne kadar en yüksek
üretim rakamına ulaştı. AYPE-T Fabrikası Yöneticisi Erol Tutçu, fabrikanın kurulu kapasitesinin 7200 saate göre 120.000 ton/yıl olduğunu, 2009 yılı üretim
hedeflerinin ise 8000 saate göre 134.000 ton/yıl olarak hedeflendiğini söyledi. Fabrikada uygulanan reaktör optimizasyonu ile sık tekrarlayan duruşların
azaltılması ile hedefin üzerine çıkılarak 140.839 ton üretim gerçekleştirdiklerini
sözlerine ekleyen Tutçu, “Bu başarının altında tüm fabrika çalışanlarının özverisi
ve iş sürecine olan hakimiyeti yatıyor. Gurur duyuyoruz” dedi.
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FABRİKALARIMIZDA NELER YAPILDI?
ACN

ETİLEN

Etilen Fabrikası 2009 yılında
500.977 ton üretim yaparak, devreye
alındığı 1985 yılından bugüne en yüksek üretimi gerçekleştirdi.
Etilen Fabrikası Yöneticisi Hasan
Ali Karavacioğlu, rekor üretim rakamına ulaşılmasında proses parametrelerinin yakından takip edilmesinin
etkili olduğunu belirterek, Nafta kalitesine ve ürünlerin fiyatlarına göre,
fırınlarda ürünlerin dönüşüm oranlarının titizlikle ayarlandığını söyledi.
Bakım ve üretim gruplarının yanında,
dış ünitelerin de desteği ile fabrikanın
duruş sayılarının azaltıldığı bilgisini veren Karavacioğlu, şu değerlendirmeyi
yaptı: “Etilen Fabrikamızın devrede
kalma faktörü yüzde 99.77 oranına
çıkarıldı. 2009 yılında sadece 20 saat
duruş yaptık.. Hedefimiz yıllık duruşu
saatimizi 2010 yılında sıfır noktasına
çekerek, 4 yılda bir, sadece bir aylık
genel bakım duruşu yapmak.. Fabrikamızın devrede kalma süresini kısaltan etkenleri birer birer tespit ediyor
ve kapasite artışı çalışmalarımızı tüm
hızıyla sürdürüyoruz”

Son dört yıldır dizayn kapasitesi üzerinde üretim yapan Akrilonitril (ACN)
Fabrikası, bu sürede kapasite kullanım
oranında %100’ün üzerine çıktı. Bu sürede üç kez üretim rekoru kırarak, büyük bir başarıya imza attı. Petkim ACN
Fabrikası, dünyadaki rakipleri arasında
en düşük hammadde tüketim miktarları
ile en fazla üretim yapan birkaç fabrikadan biri konumuna geldi. ACN Fabrikası Yöneticisi Hikmet Ünalan, üretim
değerlerini inceleyen Amerikalı lisansör
menejerlerinin hayretler içinde kaldıklarını söyledi. Bu başarıya herhangi bir
yatırım yapmadan, sadece proses parametrelerini değiştirerek ulaştıklarını vurgulayan Ünalan, “Reklam yapmak gibi
bir niyetimiz yok ama, bu başarıyla Türk

mühendis ve işçisinin dünyanın en ileri
ülkelerindeki meslektaşlarından daha
aşağı olmadığını kanıtlamış oluyoruz”
dedi.

İŞTE 2009’DA KIRILAN
REKOR ÜRETİM RAKAMLARI
Etilen Fabrikası:
500.977 ton Etilen
Aromatikler Fabrikası:
146.060 ton Benzen
ACN Fabrikası:
93.552 ton ACN
AYPE-T Fabrikası:
140.839 ton AYPE-T
PP Fabrikası:
128.830 ton PP

PP

2009 yılında ekonomik krizin plastik pazarındaki olumsuz etkisiyle zaman zaman düşük kapasite çalışan Polipropilen Fabrikası (PP), buna rağmen geçen yıl 128.830 ton
üretim gerçekleştirerek rekor kırdı.
PP Fabrikası Yöneticisi Veli Nihat Erciyas, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev’e
DCS çalışmaları konusunda bilgi verirken; maliyet düşürme, yeni teknolojiler, genç nesil
personelin sisteme hızlı bir şekilde adapte edilmesiyle bu başarının yakalandığını kaydetti. Erciyas, maliyetler göz önüne alınarak üretim miktarının daha fazla artırılması için
yapılan çalışmaların artan bir hızla devam edeceğini açıkladı.

AROMATİKLER

Aromatikler Fabrikası 2009 yılında gerçekleştirdiği 146.060 ton Benzen
üretimini ile rekor kırdı.
Aromatikler Fabrikası Mühendisi Tolga Özkan, bu yüksek üretim seviyesinin sadece Benzen ürünü ile sınırlı kalmadığını; 130.700 ton Paraksilen ve
40.686 ton Ortoksilen üretimi ile yine fabrikanın devreye alındığı 1985 yılından bugüne kadar en yüksek üretim değerlerine ulaşıldığı bilgisini verdi.
Bu başarıda, fabrikada gerçekleşen iyileştirme çalışmalarının büyük etkisi
olduğuna değinen Özkan, şu değerlendirmeyi yaptı: “2009 yılında Nafta ve
kızdırma benzin hammadde kulanımları, piyasada gerçekleşen hammadde
ve ürün fiyatları yakından takip edilmek suretiyle yüksek kapasitelerde optimize edilerek verimlilik artışı sağlanmıştır. Yıl içinde Etilen fabrikasının ürettiği
ve Aromatikler fabrikasının hammadde olarak kullandığı Kızdırma benzinin
ihracatı minimum düzeyde tutularak malın fabrikada daha kârlı değerlendirilmesi ve üretim kapasitesinin arttırılması sonucuna ulaşılmıştır. Bu iyileştirme
çalışmalarının yanında fabrika operasyon parametreleri yakından izlenerek
gerek proses çıktılarının optimize edilmesi, gerekse enerji azaltıcı projelerin
hayata geçirilmesi ile 2009 yılının verimli geçmesi sağlanmıştır.”
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ÇEVRE

Çevre ve insana

saygı

bilincimizi

tescilledi
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TSE standartlarına göre
bir şirketin Entegre
Yönetim Sistemi’ne (EYS)
geçebilmesi için
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
TS (OHSAS) 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Belgeleri’nin
üçü birden sahip olması gerekiyor.

Ç

evreye ve insan sağlığına
duyarlılığı bir maliyet unsuru olarak görmediğini her
fırsatta vurgulayan PETKİM,
Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kapsamında sahip olunması zorunlu iki temel
belgeyi de alarak başarısını taçlandırdı.
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE)
yaptığı denetimlerden tam not alan
şirket, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi’ni yenilerken; ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi ve TS (OHSAS) 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Belgeleri’ni almaya
hak kazandı.
Yedi ay süren çalışma sırasında
PETKİM’in Aliağa kompleksinde bulunan tüm fabrika ve destek birimlerinin
personelinden oluşan 62 kişilik ekip,
EYS kapsamındaki eksiklikleri belirledi... Kendilerine kısaca PES (PETKİM
Entegre Yönetim Sistemi Ekibi) adını
veren ekibin teşekkür belgeleri, PETKİM
Misafirhanesi’nde 30 Ocak 2010’da
düzenlenen törenle verildi. Törende PES
ekibine seslenen SOCAR&TURCAS Enerji
A.Ş CEO’su Kenan Yavuz, ekipteki personelin özellikle gençlerden oluştuğuna
dikkat çekti.
Genç çalışanlarla, 20-25 yıl kıdemli
çalışanların birlikte yaratacağı sinerjinin, şirketin geleceği için büyük önem
taşıdığını kaydeden Yavuz, emeği geçen
personeli kutladı..

// “Pes Etmek Yok Dedik”

PETKİM Genel Müdürü M. Hayati
Öztürk de, kimya sanayisinin çevre sorunu yaratan değil, çevre sorunlarını çözen
bir işkolu olduğuna değinerek, “Üretim proseslerimizin
her aşamasında çevreye ve
insana saygıyı önde gelen
EYS SÜRECİNDE NE
unsur olarak görüyoruz. Bu
LER YAPILDI?
zor sürecin başında her
n PETKİM bü
nyesindeki tüm fabr
zorluğu yeneceğimize
ika ve destek
birimlerinin çalışan
larından oluşan 62
inanarak yola çıktık. Pes
kişilik bir ekip
oluşturuldu.
etmeyeceğiz dedik. Genç
n Ekip 30
Mayıs-30 Aralık 20
ve başarılı ekibimizin
09 tarihlerini
kapsayan bir İş Plan
adını da bu nedenle PES
ı oluşturdu.
n Proje bo
yunca toplam 22 to
koyduk.” dedi..
plantı yapıldı ve
fa
al
iy
etlerin gerçekleşm
TSE standartlarına
e durumu haftalık
izlendi.
olarak
göre bir şirketin Entegre
n Entegre
Yönetim Sistemi ka
Yönetim Sistemi’ne
psamında Türk
Standartları Enstitü
(EYS) geçebilmesi
sü (TSE) yetkilileri
16 Kasım-26 Kasım
20
09 tarihleri arasında
için ISO 9001 Kalite
PETKİM bünyesinde
birimde denetim ge
toplam 48
Yönetim Sistemi Belrçekleştirdi.
gesi, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi ve
TS (OHSAS) 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği
Belgeleri’nin üçü birden sahip
olması gerekiyor.
PETKİM, ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesi’ne ilk olarak 1996 yılında
hak kazanmış, 2009 yılına kadar her üç
yılda bir bu belgeyi yenileme başarısını
göstermişti..

www.petkim.com.tr - 11

PETKİM, EYS İLE NE
TAAHHÜT EDİYOR?
Müşteriler için uygun kalitede ürünler üretirken,
iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve doğal
çevremizi korumak için uygun faaliyetlerde
bulunmayı,
n Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve diğer
şartlara uygunluğu sağlamayı,
n Sürekli gelişim amacıyla yükselen standartları
göz önüne alarak yeni hedefler belirlemeyi,
n İş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında
komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler
ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemeyi,
n Müşteri memnuniyeti ve beklentilerine duyarlı
olmayı,
n İnsana ve çevreye saygılı olmayı,
n İş kazalarını azaltarak en aza indirmeyi,
n Entegre Yönetim Sistemi’nin (EYS) etkinliğini
sürekli iyileştirmeyi,
n Teknolojik gelişmeleri takip ederek müşteri
beklentilerini zamanında ve önceden takip
etmeyi,
n Yatırımlarzda İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre
faktörünü ön plana almayı,
n Ürünlerimizin ve proseslerimizin çevreye olan
olumsuz etkilerini azaltmayı,
n Tüm faaliyetlerimiz ile ilgili tehlike ve riskleri
azaltmayı,
n Atıkların azaltılması, geri dönüşüm oranının
artırılması ve doğal kaynakların verimli
kullanılması konularına önem vermeyi,
n Olağanüstü durumlara müdahale edebilecek
şekilde yapılanmayı,
n Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf
olmayı,
ve tabi olduğumuz Yasal Gerekliliklerin, ISO 9001,
ISO 14001, TS 18001 standartları gereklerinin tüm
çalışanlarımızın katılımı ile uygulanacağını ve
sürekli geliştirileceğini taahhüt ediyor...
n
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Yedi ay süren çalışma
sırasında PETKİM’in
Aliağa kompleksinde bulunan
tüm fabrika ve destek birimlerinin
personelinden oluşan 62 kişilik ekip,
EYS kapsamındaki eksiklikleri belirledi...
Kendilerine kısaca PES (PETKİM
Entegre Yönetim Sistemi Ekibi) adını
veren ekibin teşekkür belgeleri,
PETKİM Misafirhanesi’nde
30 Ocak 2010’da düzenlenen
törenle verildi.

HABER

Petkim’e

6 ödül birden

P

ETKİM; Ege Bölgesi
Sanayi Odası (EBSO),
İzmir Ticaret Odası
(İZTO) ve İzmir Ticaret
Borsası (İTB) tarafından ortaklaşa
düzenlenen “İzmir Ekonomisi 2008
Ödül Töreni”nde toplam altı ödül
aldı. Genel Müdür M. Hayati Öztürk,
ödülleri PETKİM çalışanları adına almaktan büyük mutluluk duyduğunu
belirterek, 2008 yılının son çeyreğinde dünyanın büyük bir küresel
krizin etkisi altına girdiğini, PETKİM’in
ise Türkiye’de bu krize yeterince hazırlıklı yakalanan şirketlerin başında
geldiğini vurguladı.
Şirketin krizin başlangıcında,
döviz dengesini sağlamış, bankalara borçlanma limitlerini çok iyi
dengelemiş, nakit akımına odaklanmış, stoksuz çalışan bir yapıya sahip
olduğunu kaydeden Öztürk, “Bu
özellikler zaten bir sanayi şirketinin
olması gerektiği gibi bir yapıydı.
Petkim, sahip olduğu entegrasyonun izin verdiği ölçüde süratle esnek

üretim moduna geçti. Dolayısıyla bu
yapısıyla krizden daha kolay sıyrıldı.
2008 yılı; Mayıs ayında tamamlanan
özelleştirme süreci ve sonrasında
Ekim ayından itibaren yaşanan kriz
ile Petkim için çok önemli bir sınav
yılı oldu. Aldığımız ödüller, bu sınavdan başarıyla çıktığımızı gösteriyor.”
dedi.

// “Maliyet unsurları
rekabetçi olmalı”

Krizin ekonomiye en olumsuz
etkisinin büyüme ve talepte görüldüğünü kaydeden Hayati Öztürk,
özellikle 2009 yılının ikinci yarısından
itibaren imalat sanayi üretiminde
küçük de olsa yaşanan artışların
sevindirici olduğunu söyledi. Öztrük,
küçülme rakamlarıyla birlikte yara
alan sanayinin toparlanması ve ek
istihdam yaratması için üretimin
üzerindeki maliyet unsurlarının
rekabetçi bir yapıya kavuşturulması
gereğine dikkat çekti.

PETKİM Genel Müdürü
Hayati Öztürk, en yüksek
üretim gerçekleştiren
üçüncü firma ödülünü
TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun
elinden aldı.

PETKİM
’İN ALD
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yü
firmala
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da dör
düncülü
n Ege
k
Bölgesi’
nde en
yapan
yüksek
firmala
ya
r arasın
ödülü.
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SÖYLEŞİ

SOCAR & TURCAS ENERJİ A.Ş CEO’SU VE
PETKİM YÖNETİM KURULU ÜYESİ KENAN YAVUZ:

SOCAR ve TURCAS’ın

sinerjisi Petkim’e

çağ atlatacak
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Rafinerimiz, bir kimya
rafinerisi olacak.
Yani sanılanın aksine benzin
değil, petrokimyanın ana
hammaddesi olan naftayı
üretecek.

2004-2009 yılları arasında Petkim’in
Genel Müdürü olarak çok stratejik
dönüşüm projelerine imza atan,
artık SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş’nin
CEO’su olan Kenan Yavuz ile grubun
gelecek stratejilerini ve yatırım
ajandasını konuştuk..
Petkim Yaşam: Petkim
özelleştirme sonrasında 2009
yılı Kasım ayında çok stratejik
bir idari yapılanmaya imza attı.
SOCAR ve TURCAS’ın deneyim ve
faaliyetlerini SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş bünyesinde birleştirilmesinin önemi nedir?
Kenan YAVUZ: Azerbaycan ve
Türkiye stratejik ortak durumunda. Azerbaycan’da hammadde
kaynağı var. Türkiye ise en önemli
pazarlardan birisi. Ayrıca üretim
bilgisi ve gücü var. Bu ortaklık
hammadde kaynağı ile pazarı
birleştiren bir yapıdır. O nedenle
bu iki avantajın bir araya gelerek
sinerji yaratacağı, her iki tarafın

dezavantajlarını ortadan kaldıran bir yapıdan bahsediyoruz.
Azerbaycan’ın petrokimya sektöründeki birikimi henüz az. Petkim
bu güçleri bir araya getirecek
konumda. Petkim Yarımadası’na,
2015 yılına kadar yapacağımız 5
milyar doların üzerindeki yatırımla
Petkim’in dünya liginde sınıf ve
çağ atlamasını sağlayacağız. Bu
yatırım tutarı Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde tek bir noktaya yapılmış
en büyük yatırımdır. 2018 yılında
yurt içinde pazar payımızı yüzde
40’a ulaştırmayı ve yan sanayisi
ile birlikte bu yarımadayı 10 bin
kişiyi istihdam eder hale getirmeyi
hedefliyoruz.
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// Hayati Öztürk, bayrağı çok
daha yukarıya taşıyacak
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Petkim Yaşam: Petkim’den sonra
çatı şirket SOCAR & TURCAS Enerji
A.Ş.’de daha büyük sorumluluklar
almak sizin gündeminizi iş yapış
biçiminizi nasıl etkiledi?
Kenan YAVUZ: Ben Petkim’in
Genel Müdürlüğü’ne 2004 yılında
geldim. O zamanlar biliyorsunuz, bir
kamu şirketiydik. Petkim’in özelleştirme aşamalarını an be an yaşadım.
Petkim’de direkt operasyonel sorumluluklarımı devrettikten sonra, yeni
görevimde SOCAR & TURCAS stratejik
açılımlarına, alınması gereken stratejik
kararlara ve bu kararların hayata
geçirilmesine odaklanacağım. Petkim
Genel Müdürlüğünü Petkim’in içinden gelen, çok yüksek bir birikim ve
tecrübeye sahip Sayın Hayati Öztürk’e
emanet ettim. Sayın Öztürk’ün bayrağı çok daha yükseklere taşıyacağına
yürekten inanıyorum.

Petkim Yaşam: 30 Mayıs 2008’de
Petkim’i aldıktan sonra geçen 1,5
yılda SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş. ve
Petkim nasıl bir noktaya geldi?
Kenan YAVUZ: Özelleştirmeden
önce şirketi ayakta tutmaya çalışıyorduk. Özelleştirme sayesinde şirketin
geleceğini oluşturma şansı yakaladık.
Bu çok stratejik bir özelleştirmedir.
Nedeni de şudur: Petkim’in hammaddesi yoktu. Hammaddesi olan ve
pazarı çok iyi bilen bir konsorsiyum
tarafından satın alınması Petkim için
önemli bir aşamadır.. Şimdi hedefimiz,
Petkim’i bir dünya şirketi yapmak için
vakit kaybetmeden dev yatırımlarla
beslemek. Zira bizim hammadde sağladığımız sektörler Türkiye’nin GSMH’
sının çok üzerinde büyüyor. Biz aynı
oranda büyüyemezsek, hem küçülür
yok oluruz; hem de pazarı tamamen
ithalata teslim ederiz. Petkim, yerli
sanayinin gücünü, Türk mühendisinin, işçisinin alın terini temsil eden bir
şirket...

// İran ve Azerbaycan’da yatırım
projeksiyonu
Petkim Yaşam: Şirketin yurt dışı yatırım ajandası da bulunuyor. Bu konuda ne
gibi açılımlar var sırada?
Kenan YAVUZ: SOCAR & TURCAS’ın İran
ile yapmak istediği projeler var. Bu konuda fizibilite çalışmalarımız sürüyor. İran,
dünyanın en önemli hammadde kaynağına
sahip. Petrokimya sektöründe de dünyada
söz sahibi. Dolayısıyla İran’a rakip olmak yerine çözüm ortağı olmayı tercih ederiz. Bir
başka deyişle İran’ı karşımıza değil yanımıza
alarak rekabet güzümüzü artırmayı tercih
ediyoruz..
Petkim Yaşam: Aliağa Kompleksi
içinde yapılacak rafineri yatırımının büyüklüğü ve kapsamı hakkında bilgi verir
misiniz? ÇED raporu onaylandı, ne zaman
ilk kazma vurulacak?
Kenan YAVUZ: Rafineri için gerekli
prosedürleri 2008 yılı Ekim ayında başlattık. Aralık ayı içinde ÇED Raporu’nu aldık.
Rafinerimiz, bir kimya rafinerisi olacak. Yani
sanılanın aksine benzin değil, petrokimyanın ana hammaddesi olan naftayı üretecek.
Grubumuz bünyesindeki SOCAR & TURCAS
Rafineri A.Ş’ye Aliağa Kompleksi içinde
bin 375 dönüm arazi tahsis edildi. Bu yıl,
mühendislik ve detay çalışmalar yürütülecek. 10 milyon ton/ yıl kapasiteli bu
yatırımın tutarı 4-5 milyar dolar civarında.
2014 yılında tamamlayıp devreye almayı
hedefliyoruz.

// 2010’da 60 milyon $ yatırım
hedefi
Petkim Yaşam: 2009 Petkim için karlılık açısından nasıl bir yıl oldu? 2010 için
öngörüleriniz nelerdir?
Kenan YAVUZ: 2008 yılının ilk dokuz
aylık dönemde 53 milyon TL dönem zararı,
2009 yılı aynı dönemde 65 milyon TL net

dönem kârına dönüştü. 2009 yılı satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre miktar
olarak artış olmasına rağmen, 2008 yılı
dokuz aylık dönemde 1.894 milyon TL olan
satış rakamı kriz nedeniyle ürün fiyatlarında
yaşanan düşüşlerin etkisiyle 2009 yılı aynı
dönemde 1.458 milyon TL olarak gerçekleşti. 2010 yılında 60 milyon dolarlık yatırım
yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımlar içinde
kapasiteyi maksimize edecek, maliyetleri
düşürecek yatırımlar olacak, teknoloji ve
verimlilik esaslı yatırımlar olacak. Tüm
fabrikalarımızda otomatik kontrol sistemine
geçiyoruz. 2010 yılında kapasite kullanım
oranımızı, üretimimizi ve karımızı maksimize etmeyi hedefliyoruz.
Petkim Yaşam: 2018 ve 2023 projeksiyonları da şirket için kritik bir öneme
sahip. Bu projeksiyonlardan bahseder
misiniz?
Kenan YAVUZ: Petkim’in üretim yaptığı
yarımadayı 2023 projeksiyonuna hazırlıyoruz. 2018’de iç pazar payımızı %40’a;
2023’te ise üretim ve pazarlama kabiliyetini
2 katına çıkarmayı hedefliyoruz.Planladığımız yatırımları gerçekleştirdiğimizde
2018’de Türkiye’nin ilk beş büyük sanayi
kuruluşu içinde yerimizi alacağız. 2023’te
ise grup olarak sanayi kuruluşları içinde birinci veya ikinci oluruz. Çünkü bizim sahip
olduğumuz bu konsept, tam entegrasyonu
olan bir yapı, hiç kimsede yok.

Şimdi hedefimiz,
Petkim’i bir dünya
şirketi yapmak için
vakit kaybetmeden
dev yatırımlarla
beslemek.
Zira bizim
hammadde
sağladığımız
sektörler Türkiye’nin
GSMH’ sının çok
üzerinde büyüyor.
Biz aynı oranda
büyüyemezsek,
hem küçülür yok
oluruz; hem de
pazarı tamamen
ithalata teslim
ederiz.

“VERGİ İNDİRİMİ, İTHALATA BAĞLI REJİMİN SONUCU”
Petkim Yaşam: Bazı petrokimya ürünlerinde 1 Ocak 2010 itibarıyla gümrük
vergilerinin yeniden düşürülmesi Petkim’i nasıl etkileyecek?
Kenan YAVUZ:AB’ye dahil tüm ülkeler, ekonomik çıkarlarını gözeterek, diğer ülke
ithalatları karşısında yerli sanayilerinin rekabet gücünü korumak için çeşitli mekanizmalar
geliştirmektedir. Bunun en iyi örneklerinden biri Fransa Sanayi Bakanının Clio’nun
Türkiye’de üretimine izin vermeyeceği; Fransa’da satılacak bir Fransız arabasının
Fransa’da üretilmek zorunda olduğuna dair istihdamı koruyucu açıklamasıdır. Bu açıklama
AB ülkelerinde pozitif ayrımcılık yapıldığının en somut göstergesidir. DTM’nin yerli üretimin
aleyhine olan, devleti vergi kaybına uğratan, ithalatı teşvik eden, GYÜ listesinde olan Orta
Doğu ülkelerinin indirgenmiş vergilerle Türkiye’ye ihracatını tetikleyen bu uygulamasını
yadırgıyorum. Ucuz hammaddeye sahip Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı vergi
oranı %12’dir. Ortak gümrük tarifeleri uygulanırken gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke
tanımlaması yeterli değil. Sektörel klasifikasyon yapmadan bunun yarattığı haksız
rekabetin önüne geçmek mümkün değildir. DTM’nin bu uygulaması aramalı ithalatının
yeniden artışına neden olacak, sektörde ithalata bağımlı haksız rekabet ortamı yaratacak
ve ülkemizin yerli üretim gücünü zayıflatacaktır.
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Nilüfer YALÇIN
SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş. CEO
Teknik Danışmanı
E-posta: nyalcin@petkim.com.tr

Çoğumuz kimya sanayisinin
yaşamımızda ne kadar büyük bir rol
oynadığının farkında değiliz.
Hatta çoğu zaman onun dostumuz
değil, düşmanımız
olduğunu düşünürüz.
Ancak, biz böyle düşünsek de
o dostumuz, arkadaşımız olmaya
devam eder.

K

imya hemen hemen hayatımızın her alanında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bugün
günlük aktivitelerimizi sürdürürken, daha
modern yaşama doğru ilerlediğimiz her
adımda kimya hep yanımızda olan, farkında olamadığımız
dostumuz, arkadaşımızdır. Çoğumuz kimya sanayisinin yaşamımızda ne kadar büyük bir rol oynadığının farkında değiliz. Hatta
çoğu zaman onun dostumuz değil, düşmanımız olduğunu düşünürüz.
Ancak, biz böyle düşünsek de o dostumuz, arkadaşımız olmaya devam
eder. Doğduğumuz dakika itibariyle kimyanın her insanın yaşamında çok
önemli bir rol oynadığı basit bir gerçektir. Bir insanın günlük hayatında kimyanın
rolünü örneklerle anlatmaya çalışalım... Bütün geceyi geçirdiğimiz yatağımız ve üzerindeki yastık, çarşaf gibi ürünler; kimyasal proseslerden geçerek yatak odasındaki yerlerini
almışlardır. Günün başlangıcında birçoğumuz saatin alarmı ile veya radyo ile uyanırız bu ve
saatin veya radyonun içinde bulunan batarya günün ilk ışıkları ile birlikte kimya ile iç içe
yaşamımızı başlatır. Bataryaların içinde pozitif ve negatif elektrotlar vardır. Pozitif elektrot
karbon ve mangan dioksit karışımı ile çevrili karbon çubuktan oluşur. Negatif elektrot
ise çinkodan oluşur. Yataktan kalkıp elimizi yüzümüzü yıkamak için banyoya
gittiğimizde kimya karşımıza sabun, diş macunu, temizlik malzemesi,
kişisel bakım ve makyaj malzemesi olarak çıkmaktadır. Setil alkol,
propilen glikol elinizi yüzünüzü yıkadığınız sabunun
oluşumunda kullanılan kimyasallardır. Her kişisel
temizliğimizde bir bakıma kimyanın iş başın-

da oluşuna tanıklık ediyoruz. Kimya bilimi
olmasaydı, bu malzemeler ya da bunların
yanlış kombinasyonları ya insan sağlığına
zarar verecekti, ya da hiç olmayacaklardı.
Normal bir gün boyunca soluduğumuz
havada, yaptığımız her işte, attığımız her
adımda kimya var. Evimizde, evimizin boru,
kablo vb. gibi yapı malzemelerinde, rengarenk duvarlarımızda, pencerelerimizde,
yattığımız yatakta, üzerinde yürüdüğümüz
halıda, oturduğumuz koltukta, evimizdeki beyaz eşyalarda, elektronik eşyalarda,
mutfak malzemelerinde, çocuğumuzun
oyuncaklarında, ambalaj malzemelerinde,
nereye bakarsak bakalım elimizi değdiğimiz
her yerde kimya var.
Kimya sanayisi olmasaydı nasıl ısınacaktık, yazın sıcak günlerinde odalarımızda
bahar serinliğinde nasıl oturacaktık?
Arabamızın ağırlığının %40’ının kimya
ürünü malzemelerden oluştuğunu biliyor
muydunuz? Arabamızda iç döşeme malzemesi, direksiyon, konsol, tamamlayıcı malzeme, paspas ve lastik olarak karşımıza hep
kimya çıkmakta.. Bazı kimyasalların hayatımızın içinde ne ölçüde var olduğunu, ne
derece önemli olduğunu gösteren aslında
sayıları 70,000’den fazla olan kimyasaldan
küçük bir demet bulacaksınız aşağıdaki
listede:
n Hidrojen, hayat kaynağımız olan içtiğimiz
suda
n Helyum, balonların içinde; içimizde
balonla oynamayan var mıdır?
n Azot, Soluduğumuz havada
n Oksijen, Soluduğumuz havada
n Nikel, bozuk paralarımızda
n Florür, diş macunumuzda
n Alüminyum, tencerelerimizde ve gıdaları
koruma amaçlı folyolarda
n Magnezyum, Cep telefonlarında
n Neon, Aydınlatma amaçlı olarak
ampullerde
n Silikon, bilgisayarlarda
n Fosfor, keklerimizde, böreklerimizde
kabartma tozu olarak
n Potasyum, gıda koruyucu
n Demir, içme suyu temizliğinde
n Krom, antimon, kurşun ve kobalt; boyada

n Titanyum, mücevherlerde ve
cep telefonlarında
n Çinko, bataryalarda
n Galyum, aynalarda
n Germanyum, CD ve DVD’lerde
n İyot, tıp biliminde ve boyada
n Civa, termometrelerde

Hangimiz kimyayı inkar edip, hayatımızın dışına çıkarabiliriz ki? Çıkaramayız, çünkü o bizim dostumuz, arkadaşımız; bizleri
daha mutlu bir yaşama kavuşturmak için
her türlü olanağı sağlamakta. Kamuoyunda
kimya ve kimya sanayii ile ilgili olumsuz
imaja neden olan çevre problemlerinin de
çözümü kimya biliminin işidir. Amerikan
Kimya Derneğinin kuruluşunun 75’inci yıl
dönümü hatırası olarak hazırlanmış olan
amblemin üzerinde “Chemistry, key to better living” (Kimya, daha iyi yaşamanın anahtarıdır) yazısı gerçeğin tam bir ifadesidir
Bugün kimya sanayisi enerji, tarım,
ulaştırma, sağlık, inşaat, gıda, elektronik,
tekstil ve çevre koruma gibi alanlara sağladığı yüksek katma değerli ürünleriyle ve
bu sektörlere sağladığı teknolojik yenilikleri ile lokomotif sektör konumunda olup
dünya ekonomisinin önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır. O halde, kimya sanayiinin hayatı daha sağlıklı, daha güvenli ve
daha üretken hale getirmek için var olan
bir sanayii dalı olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Bugün gelişmiş, yani sanayileşmiş,
ülkelerin ekonomik gelişmelerinde
“Öncü Sektör” olarak nitelendirilen
sektörlerin başında kimya sektörü
gelmektedir. Bugün bütün üretim
sektörüne hizmet veren tek
sektör kimya sektörüdür. Kimya
sektörünün ekonomi içinde
genişliğine ve derinliğine etki
gücü bakımından “Kimya
sanayi olmadan sanayileşmenin düşünülmesi, kan
dolaşımı olmadan bir
insanın yaşamını sürdürebilmesini düşünmek
gibi imkânsız bir
şeydir”.
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Petkim’in
kurumsal yönetim
notu
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İyi Yönetim’in
gerektirdiği
uygulamalar
konusunda son
derece duyarlıyız.
Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin
içselleştirilerek
yürütülmesini özenle
gözetiyoruz.
Bu doğrultuda SPK
Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne Uyum
Derecelendirmesi
yaptırarak konuya
verdiği önemi
gösterdik.

P

etkim Petrokimya
Holding A.Ş, özelleştirme sonrasında yatırım
stratejilerinde yaşadığı ivmeyi, Kurumsal
Yönetim alanında da sürdürüyor...
Türk-KrediRating (TCR), Petkim’in Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Kurumsal
Yönetim İlkelerine Uyum Notu’nu 7.71
olarak açıkladı. Bu not, şirketin SPK
ilkelerine “iyi derecede uyum sağladığını” ve “yönetsel faaliyetlerin kalitesinin
yüksek olduğunu” kanıtlıyor.
TCR’nin Petkim’e verdiği not,
şirketin “İyi Yönetim” konusunda gerekli
politika ve önlemleri uygulamaya aldığının ve Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyum konusundaki çabalarının artarak
devam edeceğinin de bir göstergesi
olarak kabul ediliyor..

// Hedefimiz Türkiye’nin
en iyisi olmak

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk,

şirketin stratejik hedeflerine ulaşmada
sadece finansal ve operasyonel başarıların değil, kurumsal yönetim alanında
da yetkin ve güçlü olma gereğinin
bilincinde olduğunu vurguladı..
Petkim hisselerinin %38.7’sinin
halka açık olduğunu hatırlatan Hayati
Öztürk, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne
en üst düzeyde uyum sağlamaya
çalışan şirketin; hissedarlarının hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflık,
menfaat sahiplerinin memnuniyeti,
topluma ve çevreye karşı sorumluluk
başlıklarında “TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ”
olmayı amaçladığını vurguladı.
Bu not ile Petkim’in İMKB Kurumsal
Yönetim Endeksi’ne dahil olacağını
kaydeden Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı: “’İyi Yönetim’in gerektirdiği uygulamalar konusunda son
derece duyarlıyız. Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin içselleştirilerek yürütülmesini özenle gözetiyoruz. Bu doğrultuda
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum
Derecelendirmesi yaptırarak konuya
verdiği önemi gösterdik. Küresel krizle
dev şirketlerin bir gecede yok olduğuna, ya da krizi iyi yönetemeyerek
kurumsal itibarlarının önemli ölçüde
zarar gördüğüne tanık olduk. Bu durumda pay sahipleri, menfaat sahipleri,
kamu ve tabii ki toplumun geneli de
zarar gördü. Yaşanan ve hâlâ etkileri
devam eden kötü deneyimler, şirketlerin kurumsal varlıklarının sürdürülebilir
olması için ‘Kurumsal Yönetim’ anlayışının oluşturulması ve güçlendirmesinin
önemini daha açık bir şekilde ortaya
koymuştur.”

PETKİM’İN KURUMSAL
YÖNETİM
DERECELENDİRME
KARNESİ
Alt Bölüm
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma
ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu ve
Yöneticiler
Şirket Notu

Katsayı
0,25

Not
7,21

0,35
0,15

8,81
8,83

0,25
1

6,01
7,71
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GENEL MÜDÜR HAYATİ ÖZTÜRK

Petkim’i

Ortadoğu’ya
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RÖPORTAJ
SERKAN AKSÜYEK

Üretimin önündeki en
önemli engelin enerji
fiyatları olduğunu
söyleyen Öztürk,
enerjiye yılda 320
milyon dolar harcayan
şirketin Ortadoğu’da
olması halinde bu
maliyetin sekiz kat
düşeceğine dikkat
çekiyor..

Petkim Yaşam: Petkim 21 yıl süren özelleştirme sürecinin ardından özelleşti ve geleceği
konuşan ender şirketlerden biri haline geldi..
Şimdi cumhuriyet tarihinin en büyük özel sektör
yatırımına hazırlanıyorsunuz.. Ne değişti son iki
yılda Petkim’de?
H. ÖZTÜRK: Sektöre zamanında ve yeterince yatırım yapılmaması ve pazarın son 20 yılda
ortalama yüzde 11 büyümesi nedeniyle ülkemiz
petrokimya sektöründe ithalâta bağımlı hâle geldi.
Dünyada nüfusuna oranla ithalâta bu kadar bağlı
başka bir ülke yok. Şu anda Petkim olarak iç talebin
yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabiliyoruz. Kalan yüzde 70’lik oran ithalâtla karşılanıyor.. 2009 yılında 6-7
milyar dolarlık ithalât yapılmış.. Bu alanda yatırım
yapılmadığı takdirde 2023 yılında yerli üretimin
payı %7-8’lere düşecek.. Bu durum Türkiye için
çıkmaz sokaktır ve sürdürülemez. Çıkışın yolu ise
sektördeki değer zincirinin ilk halkasını, yani rafineriyi gerçekleştirmek ve hammadde güvenilirliğini
sağlamak..

// Petrol, yakıt olmayacak
kadar değerli bir emtia
Petkim Yaşam: Yani ne değişti derken; yatırım, üretim, katma değer yeniden konuşulmaya
başlandı mı diyoruz..
H. ÖZTÜRK: Evet. Burada, sadece Petkim’in
değil, ülkemizin bir sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz.. Değer zincirinin ilk halkası Rafineri.. Daha

Mehmet Hayati
Öztürk
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İthalatın büyük
kısmı
AB ve serbest
ticaret anlaşması
olan ülkelerden
sıfır gümrükle
geliyor. Küresel
dünyada rekabetin
bu kadar keskin
olduğu ortamda,
rekabetçi bir yapıya
sahip olmanın yolu
entegrasyondan
geçiyor.
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sonra Petrokimya, Enerji, Kümelenme diğer halkalar olarak sıralanıyor.. Türkiye’nin
yalnızca yatırım yapması önemli değil.
Yaptığınız yatırımın rekabetçi olması
en az onun kadar önemli.. Biliyorsunuz
Türkiye pazarına girmekte herhangi bir
zorluk yok.. İthalatın büyük kısmı AB ve
serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden
sıfır gümrükle geliyor. Küresel dünyada
rekabetin bu kadar keskin olduğu ortamda, rekabetçi bir yapıya sahip olmanın
yolu entegrasyondan geçiyor.
Petkim Yaşam: Siz bir konuşmanızda, “Petrol arabalarda yakıt olarak kullanılmayacak kadar değerli bir emtiadır”
demişsiniz.. Bunu biraz açar mısınız?
Biz arabaya binerken, petrolü heba mı
ediyoruz yani?
H. ÖZTÜRK: Biliyorsunuz, Türkiye
petrolü ithal ediyor.. Nerede ise yüzde
100’e yakın ithalâta bağımlı olduğumuz
bu emtiada, bir de katma değer yara-

tamazsak, katma değeri yüksek ürünleri tamamen ithâl etmek durumunda
kalırız.. Yaşanan da bu zaten.. Bakınız,
ham petrolün tonunu bugün 500-550
dolar arasında satın alıyoruz.. Bundan
motorin ya da benzin yaparsak, ortalama
600-650 dolar civarında bir satış rakamına geliyoruz. Yani olsa olsa 100-150 dolar
civarında bir katma değer sözkonusu..
Ancak buradan çıkan Nafta’yı alıp; etilen,
polietilen, polipropilen gibi pek çok
sektöre hammadde oluşturan ürünler
yaptığınız zaman, katma değeriniz 3-4
kat artıyor.
İşte anlatmak isteğimiz mesele bu..
Çünkü Türkiye, evet, son yıllarda bir ihracat başarısı gösterdi ama ithalâtını daha
yüksek oranda artırdı.. Ne kadar ihracat
yaptığınız önemli, ama en az onun kadar
önemli olan yarattığınız katma değerin
ne olduğudur. Yaratılan katma değer de,
ülke için zenginlik, kalkınma ve istihdam
demektir.

// Kapasite 10 milyon ton
İstihdam 1500-200 kişi

Petkim’den görüntüler

Petkim Yaşam: Rafineri yatırımının teknik detayları konusunda
bilgi verir misiniz?
H. ÖZTÜRK: Bu rafineriyi
Petkim’in ana hissedarı olan
SOCAR&TURCAS ortaklığı yapacak..
Aliağa kompleksinde yaklaşık 1350
dönüm arazimizi SOCAR&TURCAS
Rafineri A.Ş şirketine tahsis ettik. 4
milyar doların üzerindeki yatırım
bedeli ile cumhuriyet tarihinde tek
noktaya yapılış en büyük özel sektör
yatırımı olacak. En zorlu etaplardan
biri olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) onayını aldık. EPDK lisansının alınmasının ardından yatırıma
başlanacak. Bir yılı aşkın süredir arkadaşlarım proje üzerinde çalışmayı
sürdürüyor. Sanki yarın EPDK lisansı
alacakmışız gibi.. Aliağa kompleksine, dünyanın en ileri teknolojisine
sahip rafinerisini kuracağız. Bu
rafineri petrokimya sanayisinin
ana hammaddeleri Nafta ve LPG’yi
üretecek. Bugün Türkiye’de kapasite
ve üretim fazlalığı olan benzini hiç
üretmeyecek.
1500 ilâ 2000 arasında ek istihdam sağlayacağız.. Yıllık kapasitesi
10 milyon ton olacak. Petkim olarak
biz bu rafineri ile hammadde
güvenilirliğine sahip olacağız. Bu
kapasitenin üçte birini biz kullanacağız. Ayrıca LPG ve jet yakıtı gibi
yan ürünler de üretilecek.. Uluslararası alanda çok iyi bilinen lisansör
firmalar ile çalışmalar sürüyor,

Rafineri ve Petrokimya
yatırımlarına yetiştirilmek
üzere; Meslek Lisesi,
Meslek Yüksek
Okulu, Teknik Eğitim
Fakültelerinin uygun
bölümlerden mezun
olanlar için “İstihdam
Garantili İşgücü
Yetiştirme” eğitiminin
ikincisini tamamladık. 200
kursiyerimiz, 3 Şubat’ta
törenle işbaşı yaptı.
anlaşmalar imzalanıyor. Yapıyı yavaş
yavaş belirliyoruz. Hangi üniteler
kullanılacak belli oldu..
Petkim Yaşam: Şu anda
Nafta’nın ne kadarını ithal ediyorsunuz?
H. ÖZTÜRK:Biz yıllık 1.8 milyon
ton Nafta kullanıyoruz. 2009’da
bunun %95’ini ithal etmişiz. Bu çok
büyük bir rakamdır.. Akdeniz çanağının en büyük ithalâtçı şirketiyiz.
Bu sürdürülebilir bir durum değil.

// Etilen üretiminde
dünyada 33. sıradayız
Petkim Yaşam: Petkim’in, üretim kapasitesi anlamında dünyadaki sıralaması nedir?

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATIMIZ GERİLİYOR
Petkim Yaşam: İhracatta katma değer sorununda Türkiye ne
noktada şu anda?
H. ÖZTÜRK: Türkiye, rekabet gücü sıralamasında dünyada 61.
sırada.. Rekabet gücünü, ülkenin cazibesini artırmadan yabancı sermayeyi çekemezsiniz. Petkim’in kümelenme modeli ile kurmak istediği kimya parkı, bu çerçevede ülkemizin rekabet gücünü artıracak.
Türkiye’nin katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına
yönelmesi gerekiyor.. Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD)
2008 Dünya Rekabet Gücü Yıllığı’nda yer alan verilere göre de, Türkiye, ileri teknoloji ürünleri ihracatı sıralamasında 2006 yılı itibarıyla 55
ülke içinde 52’nci sırada bulunuyor. İleri teknolojili ürünlerin toplam
ihracatımız içindeki payı Türkiye’de %1,4.. Bu oran da Makedonya’dan
sonra Avrupa’nın en düşük değerine karşılık geliyor. Burada anahtar
yine kimya sanayisinde. Kimyayı geliştirip büyütürseniz, yüksek katma
değerli ürünleri üretebilirsiniz.
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HAYATİ ÖZTÜRK KİMDİR?

1952 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde dünyaya
gelen Mehmet Hayati Öztürk, 1976 yılında Hacettepe
Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun
oldu. 1977 yılında PETKİM’in Yarımca kompleksinde
Proje Mühendisi olarak göreve başlayan Öztürk,
Teknik Kontrol Müdürlüğü’nde Şef ve Başmühendis;
Ar-Ge Müdür Yardımcılığı ve Grup Müdürlüğü görevlerini sürdürdü. 2001 yılında PETKİM Petrokimya
Holding A.Ş’nin Genel Müdür Yardımcılığı görevine
getirilen ve Genel Müdür olana dek bu görevini
sürdüren Hayati Öztürk, şirketin Ar-Ge, Finans, Proje,
Yatırım, Planlama, Satış ve Pazarlama birimlerinin
tüm iş akışlarının sorumluluğunu üstlendi. 8 Ocak
2010 tarihi itibarıyla PETKİM’in Genel Müdürlük koltuğuna oturan Öztürk, İngilizce ve Fransızca biliyor,
evli ve iki çocuk babası.

H. ÖZTÜRK: Bizim için sektörün temel
ürünü etilendir ve etilen üretimi kimyada
temel göstergedir. Bizim yıllık 520 bin ton
etilen üretimimiz var. Sıralamaya bakarsak,
dünyada en büyük 17. büyük ekonomi
olmamıza rağmen 33’üncüyüz.. Amerika
30 milyon ton ile Türkiye’nin 60 katı, Çin ve
Suudi Arabistan 10’ar milyon ton ile
sıralanıyor Amerika’nın peşinden.
Çarpıcı olan şey ise, Çin ve
Çalışanlarımız
Suudi Arabistan önümüzdeki
da Petkim personeli
5 yıl içinde üretimlerini
ikiye katlayacaklar. Aradaki
olarak ne kadar şanslı olfark ciddi şekilde açılıyor...
duklarını biliyorlar.. Türkiye’de
Nedeni de rekabetçi
yapı. Çin, büyük pazar
işsizlik sokakları kasıp kavurupotansiyeli ve ucuz işyor, biz ise çok şükür özelleştirgücü ile herkesi çekiyor..
Ortadoğu ise ucuz hamme sonrası emeklilik dışında
madde nedeni ile aynı
hiçbir çalışanımızla yollacazibeye sahip.. Bizim ise
tek şansımız, petrolümüz ve
rımızı ayırmadık.
doğalgazımız olmadığına göre,
rekabetçi yapı ile tam entegrasyonu sağlamaktan geçiyor..
Petkim Yaşam: Enerji girdileri Türk
sanayisinin en önemli sorunu.. Hem özel
sektör eliyle ihracat yaparak büyüyeceğiz diyoruz, hem de aynı çizgide yarışa
başlamaya hazırlanan kendi insanımızın
ayağına taş bağlıyoruz.. Petkim, enerji
yükünü azaltmak için hangi projeleri üretiyor? Yatırım ajandanızda yenilenebilir
enerji kaynakları da var mı?
H. ÖZTÜRK: Yaklaşım 100 milyon $
yatırımla buhar kazanlarımızda çevre dostu
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yakıt olan doğalgaza geçtik. İlave gaz türbini yatırımı ile 220 MW kapasiteye ulaştık.
Büyüme planlarımız çerçevesinde artacak
enerji ihtiyacını karşılayabilmek ve ulusal
sisteme daha fazla enerji satabilmek amacıyla yatırım planladığımız iki önemli alan
var. Bunlardan biri rüzgar enerjisi. 47.5 MW
kapasiteli rüzgar enerjisi santralı kurulması
için çalışmalarımız sürüyor. Bir diğer alan da
kömür bazlı elektrik üretim santralı.. Uluslararası rekabet kuruluşlarında aynı düzeyde
enerji maliyetlerine sahip olmamız için bu
yatırımlar şart.

PETKİM ÇALIŞANLARI NE
KADAR ŞANSLI OLDUKLARINI
BİLİYORLAR
Petkim Yaşam: Küresel krizle
birlikte, işsizliğin ne kadar büyük
bir sorun olduğunu bir kez daha
anladık. Petkim olarak sürekli istihdam şölenleri düzenliyorsunuz..
Kriz döneminde yarattığınız ek
istihdam sayısı ne oldu?
H. ÖZTÜRK: Rafineri ve Petrokimya yatırımlarına yetiştirilmek üzere;
Meslek Lisesi, Meslek Yüksek Okulu,
Teknik Eğitim Fakültelerinin uygun
bölümlerden mezun olanlar için
“İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme”
eğitiminin ikincisini tamamladık.
200 kursiyerimiz, 3 Şubat’ta törenle
işbaşı yaptı. Geçen yıl ocak ayında da
240 teknisyenimiz işbaşı yapmıştı..
Böylece sağladığımız ek istihdam
440’a ulaşmış oldu. PETKİM’e uzun
yıllar hizmet etmiş, 20-25 yıl kıdemindeki çalışanlarımız, kendi evlatları
gibi gördükleri genç arkadaşlarımıza bilgi ve tecrübelerini aktarıyor..
Sadece son bir yılda İzmir Atatürk
OSB’de 6000’in üzerinde çalışanın
işini kaybettiğini hatırlarsak, sadece
kendimiz için değil, ülkemizi için de
ne kadar önemli bir iş yaptığımızı
anlayabiliriz. Çalışanlarımız da Petkim
personeli olarak ne kadar şanslı olduklarını biliyorlar.. Türkiye’de işsizlik
sokakları kasıp kavuruyor, biz ise çok
şükür özelleştirme sonrası emeklilik
dışında hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadık.

ENERJİ KAYNAKLARIMIZIN
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ŞART
Petkim Yaşam: Enerji kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi kapsamında
nükleer enerji tartışmaları, en az
20 yıldır Türkiye’nin gündeminde..
Bugün nükleer santral için kazma
vurulsa, devreye alınması en az 5 yıl
alacak. Bu enerji türü Türkiye için bir
gereklilik mi?
H. ÖZTÜRK: Enerji kaynaklarımızı
hızla çeşitlendirmemiz gerekiyor.
Ne kadarını yerli üretimle karşılarsak
o kadar iyi.. Yenilenebilir enerji tüm
dünyada henüz marjinal boyutlarda.
Rüzgâr, güneş, biomass gibi kaynak-
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larla oluşturulan enerji, özellikle gelişmiş ülkelerde ciddi oranda destekleniyor. Buna rağmen toplam üretimdeki
payı %2-3’ler düzeyinde. Temiz kömür
teknolojisi ciddi bir alternatif. Özellikle
Batı Avrupa’da çevre regülasyonlarına
uyan, yeni teknolojileri kullanan yüzlerce kömür santralı çalışıyor. Bir diğeri
seçenek ise dediğiniz gibi nükleer
enerji. Bugün dünyanın önünde duran
küresel ısınma problemine çözüm
sağlayabilecek en önemli seçeneklerden biri. Biliyorsunuz Kophenag’da geçen aralık ayında karbondioksit emisyonunu kontrol etmek için toplantılar
düzenlendi ve anlaşmaya varılamadı.

Nükleer enerji karbondioksit üretmediği için çok ciddi bir alternatif. Henüz
Türkiye’de nükleer enerji yok, üretimi
ile ilgili de tartışmalar sürüyor. Sorunuza dönersek, ben hızla nükleer dahil
enerji kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi
gerektiğine inanıyorum.. Yani, evet, bu
bir gereklilik.. Türkiye gibi enerji talebi
dünya ortalamasının çok üzerinde
olan bir ülkenin, talebi karşılayacak arz
mekanizmaları yeterli değil. Bugün krizin etkisi ile talep düştü, sorun yokmuş
gibi görünüyor. Ama yarın ya da öbür
gün krizin etkileri azalacak ve talep yeniden artışa geçecek. O zaman sorun
yeniden önümüze gelecek..
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SEKTÖREL

Türk
Kimya Sektörü

yaptı

özdeğerlendirme
TKSD’nin ev
sahipliğini yaptığı
Özdeğerlendirme
Toplantısında biraraya
gelen sektör ve
firma temsilcileri,
akademisyenler ve
bürokratlar ile sektörün
gelecek vizyonunu
masaya yatırdı.
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T

ürkiye Kimya Sanayicileri Derneği
(TKSD) tarafından 22 Aralık 2009 tarihinde TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde
düzenlenen toplantıda, Türk kimya
sektörüne krizin etkileri ve 2010 hedefleri masaya
yatırıldı. Moderatörlüğünü SOCAR & TURCAS Enerji
A.Ş CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz’un üstlendiği toplantının açılış konuşmasını
TKSD Başkanı Timur Erk yaptı.
Bürokratların yıllarca kimya sektörüne dış ticaret
açığına negatif etki eden bir makas olarak baktığını
söyleyen Erk, “Bu nedenle üvey evlat muamelesi görüyorduk. Şimdi realiteyi görmeye başladılar. Artık
‘Kimya lokomotif sektör’, ‘Gelecek Kimya’da’ demeye
başladılar. Medyada da yer verilmeye başlandı ki
bunlar çok güzel gelişmelerdir.” dedi.
Arayık ayında yapılan 7. Kimya Sanayi
Kongresi’nde; Kimya Sektör Platformu, KİPLAS, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği ve TKSD’nin bir araya gelerek sektörün son 2-3
yıl içindeki dayanışmasını ve gelişimini en iyi şekilde
yansıtıklarını kaydeden Timur Erk, şöyle devam etti:
“Bu çalıştayda ise artılarımızı, eksilerimizi konuştuk.
Sektör olarak yeni yeni sinerjimizi oluşturuyoruz.

Hem ulusal hem uluslararası ortamda söz sahibi ve temsilci olabiliyoruz.
Bu tip çalışmaları artırarak devamlılığını sağlamamız gerekiyor.”

// Kilosu 1 dolara ürün
ihraç ediyoruz

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma,
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)
Başkanı Selçuk Aksoy da; vakıf olarak
Kimya Sektör Platformu’nun Dönem
Başkanlığını yaptıklarını anımsattı. Son üç yıldır Türkiye’de Kimya
sektörünün daha yakından irdelendiğini, Sanayi Bakanlığı Müsteşarı
Ali Boğa’nın bu noktada önemli pay
sahibi olduğunu söyleyen Aksoy, “PAGEV ve İMMİB olarak vurguladığımız
temel konu; Kimya sanayisinin katma
değerinin olması gerektiğinden çok
daha uzakta olduğudur... Rakamlara baktığımızda maalesef kilosu 1
dolara ürün ihraç ediyoruz. Halbuki
Kimya, getirisi çok daha yüksek
olan bir sektör. Bunu artırarak hem
ülkemize katma değeri yüksek ara
mal ithalatını azaltmak, hem de daha
ileriye giderek ihracatını arttırmak
temel hedefimizdir” dedi.

Misak-ı Milli
sınırları içerisinde
üretim yapan
herkes yerli
üreticidir.
İsimleri çok
önemli değil.
Yeter ki elleri
taşın altında
olsun, ülkenin
kaymağını yiyip
gitmesinler.

Selçuk AKSOY

Timur ERK
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ÇED’İN BAŞINDA BİR
KİMYA MÜHENDİSİ VAR

Toplantının
moderatörlüğünü
Kenan YAVUZ yaptı.

Sektörde Yerli Üretim
Vurgusu Öne Çıkıyor

Toplantının moderatörlüğünü
yapan SOCAR & TURCAS Enerji
A.Ş CEO’su Kenan Yavuz da, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede; katılımcılarla sektörün güçlü
ve zayıf yanlarını objektif olarak
sorguladıklarını belirterek, sektörel dayanışmanın artırılması için
bu toplantının yaşamsal önemde
olduğunu vurguladı. Sektörde
yerli üretim vurgusunun öne
çıkmasının sevindirici olduğunu
kaydeden Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Misak-ı Milli sınırları
içerisinde üretim yapan herkes
yerli üreticidir. İsimleri çok önemli
değil.. Yeter ki elleri taşın altında
olsun, ülkenin kaymağını yiyip gitmesinler. Çevrecilik konusu, çevre
fetişizmine dönüştürülmemelidir.
Biz ülke olarak çevre kirliliği yaratacak bir üretimimiz, bu sektörün
dünyadaki hakimleri karşısında
çok az. Dolayısıyla bu sektöre
hakim ülkeler ile aynı yaptırımlara
tabi tutulmamız ne kadar doğru
onu bilemiyorum. Enerji deyince
hemen nükleer ve yenilenebilir
enerji akıllara geliyor, ama güneşi,
rüzgârı sadece biz değil herkes
kullanıyor. Nükleer enerji ise daha
ülkemizde kullanılmadı.”
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Fevzi İŞBİLİR

Kimya Sektörü Özdeğerlendirme Toplantısı’nda, sektör ve firma
temsilcileri ile biraraya gelen
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirme
ve Planlama Genel Müdürü Fevzi
İşbilir, katılımcılara “meslektaşlarım” şeklinde hitap etti. Kendisinin
de bir kimya mühendisi olduğunu, ve sektörün Türk sanayisinin
lokomotifi olmasını istediğini
kayderen İşbilir, sanayicilerin ÇED
süreçleri ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ÇED ve Planlama Genel
Müdürlüğü’nun yatırımlarının
gerçekleşmesinin olumlu ya da
olumsuz olarak karara bağlandığı birim olduğunu kayderen
Fevzi İşbilir, Bakanlık olarak ülkeye
yararlı olacak her yatırımın önünü
açmak için ellerinden geleni
yaptıklarını söyledi.
İşbilir, kurum olarak varlık
nedenlerinin “sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması” olduğunu,
bunun için çevresel değerlerle
barışık yatırımcının çoğalmasını
sağlamayı hedeflediklerine dikkat
çekti.
Fevzi İşbilir, şöyle devam
etti: “Aksi halde sürdürülebilir
kalkınmanın çok önemli aşamalarından biri olan çevre ayağı ihmal
edildiği taktirde ortaya çıkacak
manzara çok kötü ve zaman
içinde ekonomik hasarlara neden
olabilecek bir tabloya dönüşebilir. Çevresel değerlere uyumlu
kalkınmanın önemi dün çok daha
net ortaya çıktı.
Çalışanlarımız yatırımcıya bir
danışman gibi hizmet verirler.
Nerede, ne zaman, nasıl takıldıklarını göstermeye çalışırlar. Benim
sizlerden istediğim tek şey sabırlı
olmanızdır. Çünkü ÇED süreci
sabırlı olmayı gerektiren aceleye
getirilmemesi gereken bir süreçtir. ‘Bizim zamanımız az, hemen
üç günde ÇED alalım, bize izinleri
hemen verin’ demek bizlere hakaret etmek demektir. Bu süreçler
doğru yürüyorsa bizim önümüzde evrak beklemez. Hiç merak
etmeyin ÇED sürecinde siz iyi
niyetli iseniz, inanın biz sizden on
kat daha fazla iyi niyetliyiz.”
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BİZDEN HABERLER

Petkim’in işe alım kriteri
Peryön’den büyük
ödül aldı

Ö

(Soldan) Petkim Kurumsal Eğitim
Yöneticisi Hasan Ulvi Süer,
İnsan Kaynakları Müdürü Hasan
Kocaciğer, Endüstriyel İlişkiler
Yöneticisi Canan Keser
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zelleştirme sonrasında sadece yeni
yatırımlar alanında
değil, mavi ve
beyaz yakalı personel alımında
da yepyeni bir döneme başlayan
Petkim, Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından düzenlenen 17. Ulusal İnsan Yönetimi
Kongresi’nde “İŞE ALIM” kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.
9-11 Kasım 2009 tarihleri
arasında Harbiye Askeri Müze
Kültür ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen kongrede; “İşe
Alım”, “Performans Yönetimi”,
“Eğitim ve Gelişim Yönetimi”,
“Yetenek Yönetimi”, “Proje/Fark
Yaratan Uygulamalar” başlıklarında 5 ana kategoride yarışma
gerçekleştirildi.
Büyük ölçekli kurumlar ile
KOBİ ölçeğindeki kurumlar için

ayrı ayrı başvuru ve değerlendirme süreci yürütülen yarışmada,
Petkim, “İşe Alım” kategorisinde
rakiplerinin tümünü geride bırakarak ipi göğüsledi.

// Zorlu süreç büyük
başarıyla geçildi

Kazanılan büyük ödül ile ilgili
açıklamalarda bulunan Petkim
İnsan Kaynaklarından Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Hatice
Kaygın, şirkette uyguladıkları personel seçme, değerlendirme ve
işe alım süreçlerinin üniversitesanayi işbirliği çerçevesinde
yürütüldüğünü ve bütünüyle
objektif kriterlere göre dayandığını vurguladı.
Jürinin, “işe alım sürecinin
kurumsal çerçevede ve ne kadar
etkin yürütüldüğü” kapsamında
çok sıkı bir değerlendirme yaptı-

ğını hatırlatan Hatice Kaygın, “Mavi
ve yakalı personeli işe alım sürecimiz,
oluşturduğumuz aday havuzuna
yapılan başvurular ve seçim sürecinde Ege Üniversitesi ve Türkiye İş
Kurumu ile birlikte yürüttüğümüz
seçme sistemi başarımızın çıkış noktasını oluşturdu. Mülakatların, ölçme
ve değerlendirme süreçlerinin hangi
kriterlere göre yapıldığı tüm ayrıntıları ile incelendi.” dedi.

// Özelleştirme öncesi ve
sonrası farkı..

Petkim’de yirmi yılı geride
bırakan bir yönetici olarak, özelleştirme öncesi ve sonrasındaki işe alım
kriterlerini rahatlıkla kıyaslayabildiğini sözlerine ekleyen Kaygın, şu
görüşleri dile getirdi:
“Petkim’in özelleştirme kapsamına alındığı 1987 yılından,
SOCAR&TURCAS ortaklığının yönetimine girdiği 30 Mayıs 2008 tarihine
kadar tüm personel temini Hazine
Müsteşarlığı tarafından yayınla-

nan Genel Yatırım ve Finansman
Programı Kararnamesi’ne uygun
olarak yapılması gerekiyordu.. Buna
göre sistem, bir önceki yıl ayrılan
personel sayısının ancak %10’una
karşılık gelen personelin açıktan
atanmasına müsaade etmekteydi.
Ayrıca işe yerleştireceğimiz adayların seçiminde de ‘Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk
Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında
Yönetmelik’ hükümlerine göre Kamu
Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına
göre eleman alımı koşulu, istediğimiz nitelikte ve nicelikte personelin
teminine engel oluyordu. 30 Mayıs
2008 tarihine kadar kamu kuruluşu
olmamız nedeniyle yetkin personel
ihtiyacımız, kamu kuralları çerçevesinde sağlanmaya çalışıldı. Petkim’in
yetkin insan kaynağı ihtiyacı özelleştirme sonrasında, küresel rekabet
koşullarının kabul ettiği en titiz ölçme ve değerlendirme şartlarına göre
yapılıyor. Uyguladığımız sistemin ne
kadar isabetli ve başarılı olduğu, bu
ödül ile bir kez daha görüldü.”

PETKİM Genel
Müdür Yardımcısı
Hatice Kaygın

Kenan
Yavuz’dan
Prof. Dr. Alkin’e
ziyaret

S

OCAR & TURCAS Enerji A.Ş CEO’su ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Ciner
Grubu bünyesinde yayına başlayan ekonomi kanalı Bloomberg HT’yi ziyaret ederek,
Genel Yayın Müdürü Prof. Dr. Kerem Alkin’e başarılar
diledi..
Prof. Alkin’i uzun yıllar beğeni ile takip ettiğini
vurgulayan Kenan Yavuz, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu
Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nda (URAK)
birlikte çok önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.
Bloomberg HT kanalının reel sektörün sorunlarının
dile getirilmesinde çok önemli bir işlev yükleneceğine
inandığını kaydeden Yavuz, “Kerem Hocamız ve dinamik
ekibinin medyamıza yeni bir soluk getirdiğini görüyorum. Kendisini yıllardır büyük beğeni ile takip ediyorum,

(Soldan) Petkim Kurumsal İletişim Yöneticisi
Serkan Aksüyek, SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş
CEO’su Kenan Yavuz, Bloomberg HT Genel Yayın
Müdürü Prof. Dr. Kerem Alkin
daha büyük başarılarını görmeyi diliyorum” dedi..
Prof. Dr. Kerem Alkin de, Kenan Yavuz’un Petkim’in
Genel müdürlüğü döneminde adeta devrim yaratan
yatırımlara ve başarılara imza attığını belirterek, şöyle
konuştu: “Türkiye’nin ancak daha çok üreterek ve sanayisini geliştirerek kalkınacağını hep söyledik, söylüyoruz.. Bloomberg HT olarak, Petkim gibi Türk sanayisinin
yüz akı kuruluşlarının sorunlarını, beklenti ve önerilerini
ekranımıza taşıyacağız.. Sizlere ekranlarımız hep açık..
Üreten ve istihdam yaratan sanayi kuruluşlarının, sayısının çoğalmasını umuyor ve diliyorum”
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TEKNİK ANALİZ

Dilek ÇELENK AKINCI
Kimya Yüksek Mühendisi
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
ARGE Müdürlüğü
E-posta: dakinci@petkim.com.tr

Dünyada ve
’de Enerji

Türkiye

Fosil yakıtlar, birincil enerjide hakim
kaynaklar olarak kalmaya devam edecek ve toplam
enerji tüketimindeki payı dörtte üçten
fazla olacak. Petrol ve doğalgazı takiben kömürde,
bu artışta en önemli yeri tutan fosil yakıt olarak
yerini alacak.

E

nerji kaynakları; birincil
enerji kaynakları, doğada
herhangi bir dönüşüm
prosesine ihtiyaç duymadan kendi yapısında enerjiyi taşıyan
fosil yakıtlar, güneş enerjisi, rüzgâr
enerjisi, nükleer enerji, jeotermal enerji,
biyokütle gibi; ikincil enerji kaynakları
ise birincil enerji kaynaklarının uygun
prosesler kullanılarak enerjinin en
uygun kullanılabilir formuna çevrilmesi
ile elde edilmiş, elektrik, buhar, rafine
yakıtlar, hidrojen gibi, iki ana başlık
altında toplanıyor.
Günümüzde enerji; ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilir gelişmişlik
tartışmalarının merkezinde yer alıyor.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi dahi, kişi
başına birincil enerji tüketimi miktarı ile
belirleniyor. Giderek artan dünya nüfu-
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su, sanayileşme ve kentleşme, küreselleşme sonucu ticaretin rahat yapılabilir
hâle gelmesi gibi etkenler; doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek
artırıyor. 1999 yılında dünya birincil
enerji kaynakları toplamı 9,744.48
MTOE (Milyon Ton Petrol Eşdeğer) iken
hesaplamalara göre 2010 yılında dünya
enerji kaynakları toplamının 11,500
MTOE olacağı ve 2020 yılında bunun
13,700 MTOE olması öngörülüyor.

// Fosil yakıtlar, hakim kaynak
olmayı sürdürecek

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
tarafından yapılan projeksiyonlarda,
mevcut enerji politikaları ve enerji arzı
tercihlerinin devam etmesi durumunda talebin nasıl seyredeceği konusumda fikir sahibi olmak mümkün.

IEA 2009 raporuna göre, dünya birincil
enerji ihtiyacının 2007-2030 yılları arasındaki
yıllık artış hızının %1.5 olacağı tahmin edilmekte.. Bu talebin dönem içinde toplamda % 40
oranında artması bekleniyor. Dolayısıyla 2007
yılında 12.000 milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol)
olan birincil enerji ihtiyacı 2030 yılında 16.800
milyon TEP değerine ulaşacak. Bu gelişmede
Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra gelişmekte olan
Asya ülkeleri de itici güç olacak. 2008 yılı WEO
(World Economic Outlook) tahminlerine göre
enerji talebindeki büyüme hızı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle daha yavaş gerçekleşecek.
Fosil yakıtlar, birincil enerjide hakim kaynaklar olarak kalmaya devam edecek ve toplam
enerji tüketimindeki payı dörtte üçten fazla
olacak. Petrol ve doğalgazı takiben kömür de,
bu artışta en önemli yeri tutan fosil yakıt olarak
yerini alacak. Petrol 2030 yılına kadar %34’ten
%30’a doğru keskin bir düşüş yapmasına rağmen, yine de en büyük kullanım alanına sahip
fosil yakıt olmaya devam edecek.
Petrol talebinde 2008 yılındaki günlük 85
milyon varillik kullanım, 2030 yılında günlük
105 milyon varile yükselecek. Dünya ikincil
enerji kaynağı açısından bakıldığında elektrik
üretimi 2006 yılındaki 18 trilyon kWh değerine
göre 2015 yılında 23.2 trilyon kWh ve 2030
yılında 31.8 trilyon kWh’e ulaşacak. Bu da 2006 2030 yılları arasında %77’lik bir artış yaşanacağı
anlamına geliyor. 2006-2030 yılları arasında
dünya endüstriyel enerji tüketiminin ise yılda
%1.4 artması bekleniyor.

// 2030’a kadar enerjiye
26 trilyon $ yatırım gerekli

Beklenen talep artışı için, 2030 yılına kadar
enerji sektörü arz altyapısına 26 trilyon $
tutarında yatırım öngörülüyor. Bu yatırımların
elektrik sektöründe üretim, iletim ve dağıtımı

için 13.7 trilyon $ olarak
gerçekleşmesi gerekiyor.
Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler, Türkiye’yi
de doğrudan etkiliyor. 2006
yılında 99,6 milyon TEP
olan enerji tüketimi, 2007
yılında % 8 artışla 107,6
milyon TEP’e ulaşmıştı. Son
beş yılda Türkiye’nin birincil
enerji tüketimi ise %35
oranında artmış durumda.
2006 yılında 176.2 milyar
kWh olan elektrik tüketimi,
2007 yılında %7.8 artışla
191.6 milyar kWh’ye ulaştı.
Son beş yılda Türkiye’nin
elektrik enerjisi tüketim
artışı ise %43 oldu. Bu artış
da dünya ülkeleri arasında
en yüksek artışlardan birine
işaret ediyor. 2008 sonu
itibarıyla, 106.3 milyon TEP
olarak gerçekleşen birincil
enerji tüketiminin, ETKB’ye
göre, 2020 yılına kadar olan
dönemde de yıllık ortalama %4 oranında artması
bekleniyor.
2008 yılı başında 203
milyar kwh olacağı tahmin
edilen elektrik tüketimi
198.1 milyar kWh olarak
gerçekleşti. Talep, üretim
ve tüketimdeki kriz etkili
düşüş eğilimi 2009’un ilk
üç çeyreğinde de sürdü.
Türkiye’nin enerji tüketimi
2008 yılında 106,3 MTPE
olarak gerçekleşti.
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TÜRKİYE ENERJİYE YILDA
100 MİLYAR $ HARCIYOR
Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi, 2007 yılında 40.836 MW değerinden
2008 yılında 912 MW (%2.23) artışla 41.748
MW’a ulaşmış, Kasım 2009 itibarıyla kurulu güç kapasitesi 44.600 MW seviyesine
ulaşmıştı. 2007 yılında kişi başına birincil
enerji tüketimi 1.525 kgpe (birincil enerji
kaynağının kişi başına tüketim değeri) olurken, 2008’de bu değer dünyada
yaşanan ekonomik Türkiye’deki etkilerinden dolayı 1 495 kgpe’ye düştü. Dünya
ortalamasının 1.820 kgpe olduğu düşünülürse, Türkiye’de kişi başına birincil enerji
tüketimi değerinin ne kadar düşük olduğu
daha iyi anlaşılıyor.
Bu rakamlara bakıldığında son yıllardaki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin artışı da çok rahat anlaşılabiliyor.
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Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yanı sıra dünyada ve
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gelişmişliğin ölçütünün kişi başına tüketilen birincil enerji miktarından, kişi başına
tasarruf edilen enerji miktarına dönüşeceğini söylemek mümkün..
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Petkim
yönetimi, İzmir’deki
basın kuruluşlarının
tepe yöneticileri ile EBSO
Sanayiciler Kulübü’nde
düzenlenen öğle yemeğinde
biraraya geldi. Yemeğe
gazeteciler yoğun ilgi gösterdi.
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018 ve 2023 vizyonlarını belirleyen ve pazar payını artırmak için
yatırım planlarını birer birer hayata geçiren PETKİM, hedeflerini
ve vizyonunu İzmir’deki basın kuruluşlarının
tepe yöneticileri ile paylaştı.
EBSO Sanayiciler Kulübü’nde düzenlenen öğle yemeğine SOCAR&TURCAS Enerji
A.Ş Grup Üst Yöneticisi (CEO) Kenan Yavuz,
SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş CEO Teknik Danışmanı Nilüfer Yalçın, PETKİM Genel Müdürü
Mehmet Hayati Öztürk ve Genel Müdür
Yardımcısı Hatice Kaygın katıldı.
Toplantıda 2010 yılında krizin etkilerinin
silinmeye başlamasını beklediklerini belirten
Kenan Yavuz, Türkiye’nin yeniden “istihdam,
üretim, ihracat ve katma değer” artışına
kilitlenmesi gerektiğini vurguladı. Yerli sanayi
ve yerli üretimin önemine işaret eden Kenan
Yavuz, 1 Ocak 2010’dan itibaren, Mono Etilen
Glikol (MEG), Alçak Yoğunluklu Polietilen
(AYPE), Polipropilen (PP) ve Polivinil Klorürden (PVC) oluşan 4 petrokimyasal ürünün
gümrük vergilerinin yüzde 5.5-6.5 düzeyinden yüzde 2-3’e çekilmesini eleştirdi.

// “İthalat teşvik ediliyor”

Bu kararla yerli üretimin ihtiyacı olan
stratejik öneme sahip ara malı üretiminin
daha fazla ithalata bağlı hale geleceğinin
altını çizen Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı:
“AB’ye dahil tüm ülkeler, ekonomik çıkarlarını
gözeterek, diğer ülke ithalatları karşısında yerli
sanayilerinin rekabet gücünü korumak için çeşitli mekanizmalar geliştirmektedir. Bunun en
iyi örneklerinden biri Fransa Sanayi Bakanı’nın
Renault Clio’nun 4. neslinin Türkiye’de üretimine izin vermeyecekleri, ülkede satılacak bir
Fransız arabasının Fransa’da üretilmek zorunda
olduğuna dair istihdamı koruyucu açıklamasıdır. Bu açıklama AB ülkelerinde pozitif
ayrımcılık yapıldığının en somut göstergesidir.
DTM’nin yerli üretimin aleyhine olan, devleti
vergi kaybına uğratan, ithalatı teşvik eden,
GYÜ listesinde olan Ortadoğu ülkelerinin
indirgenmiş vergilerle Türkiye’ye ihracatını
tetikleyen bu uygulamasını yadırgıyorum. Bu,
ithalata bağlı bir rejimin doğal sonucudur.
Ucuz hammaddeye sahip Suudi Arabistan’ın
Türkiye’ye uyguladığı vergi oranı %12’dir.
Ortak gümrük tarifeleri uygulanırken gelişmiş
ülke, gelişmekte olan ülke tanımlaması yeterli
değil. Sektörel ayrım yapmadan bunun yarattığı haksız rekabetin önüne geçmek mümkün
değildir. DTM’nin bu uygulaması aramalı
ithalatının yeniden artışına neden olacak, sektörde ithalata bağımlı haksız rekabet ortamı
yaratacak ve ülkemizin yerli üretim gücünü

zayıflatacaktır. Ucuz ithal girdiye dayalı bir
rekabet gücü yaratma düşüncesi, imkânsızı
istemektir, çıkmaz sokaktır. Bunun yerine Türk
ihracatçısının rekabet gücünü artırıcı daha
direkt teşvik uygulamaları tercih edilmelidir.”
SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş CEO’su Kenan
Yavuz, yerli üretime darbe vuran bir başka
unsurun da Dahilde İşleme Rejimi (DİR) olduğunun altını çizerek, “İhracatı teşvik amacıyla
uygulanan DİR sistemi ithalatı teşvik edip
adeta yerli üreticiyi cezalandırır hale gelmiştir. DİR sisteminde yerli üretimi destekleyici
mekanizmalar geliştirilmelidir.” dedi.

(Soldan)
SOCAR&TURCAS Enerji
A.Ş CEO Teknik
Danışmanı
Nilüfer Yalçın,
SOCAR&TURCAS Enerji
A.Ş CEO’su Kenan Yavuz,
Petkim Genel
Müdürü M. Hayati
Öztürk, Petkim Genel
Müdür Yardımcısı
Hatice Kaygın

// “Çevreye ve insana
saygılı bir şirketiz”

PETKİM’in yatırım ve istihdam stratejileri
hakkında bilgi veren Genel Müdür Mehmet
Hayati Öztürk de, krizin ekonomiye en olumsuz etkisinin büyüme ve talepte görüldüğünü,
2009 yılının ikinci yarısından itibaren imalat
sanayi üretiminde küçük de olsa yaşanan artışların sevindirici olduğunu belirtti. Küçülme
rakamlarıyla birlikte yara alan sanayinin toparlanması ve ek istihdam yaratması için üretimin
üzerindeki maliyet unsurlarının rekabetçi bir
yapıya kavuşturulması gereğine dikkat çeken
Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lojistik dikey
entegrasyonu ile bölgede en büyük kümelenme modelini oluşturarak PETKİM’i küresel
ligde sınıf atlatacak bir yatırım demetinden
bahsediyoruz. Çevreye ve insana da saygılı bir
yirketiz. Aralık ayında ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi belgesini yeniledik. ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri’nin de
onaylarını aldık.”
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BİZDEN HABERLER

Eğleniyoruz,

öğreniyoruz

görüyoruz
Petkim’lilerin 10 ayrı takıma ayrıldığı son eğitim
çalışmasında, her takım kendisine birer isim, logo ve lider
belirliyor. Gerçekleştirilen oyun eğitimlerinde ise takım
içi performans ve motivasyon, üslûp
ve ilişki yönetimi, liderlik, takımdaşlık ve
müşteri odaklılık temaları işleniyor...
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P

etkim Petrokimya Holding A.Ş. çalışanlarına özel olarak düzenlenen “Aynadaki Biz” başlıklı, “Liderlik ve Müşteri
Odaklılık” ana temalı eğitim çalışmaları,
Çeşme Altın Yunus Oteli’nde gerçekleştiriliyor. Likya Outdoor Eğitim Danışmanlık şirketinden Günsu
Başer ve Mustafa Kemal Gültekin’in moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmaya, çalışanlar aileleri ile
birlikte katılıyor.
Petkim’lilerin 10 ayrı takıma ayrıldığı son eğitim
çalışmasında, her takım kendisine birer isim, logo
ve lider belirliyor. Gerçekleştirilen oyun eğitimlerinde ise takım içi performans ve motivasyon, üslûp
ve ilişki yönetimi, liderlik, takımdaşlık ve müşteri
odaklılık temaları işleniyor.

// Mayıs ayına kadar sürecek

Çalışanların kurum içi eğitimlerinin geliştirilmesi
ile kurumsal aidiyetlerinin de artacağına dikkat
çeken Petkim İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Kocaciğer, mayıs ayına kadar sürecek eğitim çalışmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Petkim çalışanları için, hizmetteki verim ve
etkinliklerinin artırılması, gelişmeye yol açan bilgi,
beceri ve tutumlarının zenginleştirilmesi amacıyla
planlı eğitimleri sürekli hale getirdiklerini kaydeden
Kocaciğer, “2008 yılı içinde çalışanlarımıza kişi başına 21 saat eğitim uygulamıştık. Bu yıl sonu itibarıyla
gerçekleşen eğitim 25 saate ulaşacak.” dedi.

// Her eğitime 80 personel katılıyor

Kasım ayından başlayan eğitimlerin her ayın
üçüncü hafta sonunu kapsayacak şekilde 7 ay süreceğini ve 2010 mayıs ayında tamamlanacağını sözlerine ekleyen Kocaciğer, eğitim çalışmasının amaç
ve hedefini şu şekilde açıkladı: “Her ay ortalama 80
personelimiz eğitime katılıyor. Toplam 500 personelimizin eğitime katılımını hedefliyoruz. Personelimizin eş ve çocuklarının da katıldığı bu eğitimler
sonrasında aynı çatı altındaki ‘biz’ ruhumuzu beslemeyi, kişisel ve kurumsal farkındalığımızı daha
da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kısacası, işimizde
daha başarılı olmak için kendimize ayna tutuyor,
sorguluyor, paylaşıyor, çoğalıyor ve birbirimizi daha
iyi tanıyarak kenetleniyoruz.”
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SEKTÖREL

Toluen’de
dışa bağımlılığa

son verdik
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TOLUEN NEDİR?

SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş
CEO’su
Kenan Yavuz,
geçen yıla kadar
kadar tamamı ithal
edilen; ithalatı,
dağıtımı ve
kullanım alanları
çok sıkı kurallara
bağlı olan Toluen’i
yerlileştirmekten
büyük mutluluk
duyduklarını
belirtti.

2

009 yılı şubat
ayından itibaren,
yurt içi üretimi
olmadığı için
tamamı ithalatla karşılanan
Toluen ürününü üretmeye
ve satmaya başlayan Petkim,
bu üründeki dışa bağımlılık
zincirini kırdı.
SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş
CEO’su Kenan Yavuz, geçen

yıla kadar kadar tamamı ithal
edilen; ithalatı, dağıtımı ve
kullanım alanları çok sıkı kurallara bağlı olan Toluen’i yerlileştirmekten büyük mutluluk
duyduklarını belirtti. Böylelikle, Solvent ithalatının azalması
yönünde katkı sağladıklarını
ve bundan gurur duyduklarını
kaydeden Yavuz, “Bunu zaten
PETKİM’den başka hiç kimse
başaramazdı. İthalat bağımlısı
bir toplum olmaktan çıkıp,
kendi üreten, kendi tüketen
bir toplum haline dönüşmeliyiz. Aksi halde ithalata bağlı
kalarak ülkemizdeki tüm reel
sektörün yok olması tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz Biz
SOCAR&TURCAS Grubu yeni
özel kimyasallar üreteceğiz.
Toluen üretim kapasitemizi
de artırarak Solvent satışımızı
artırmaya devam edeceğiz.
Daha yerlileştirilmesi gereken
yüzlerce özel kimyasal var
ve bu kimyasalları da ancak
PETKİM üretebilir, ülkemize
ve sanayimize katkı koymaya
devam edeceğiz.” dedi.

2009 yılı şubat ayına kadar tamamı ithal edilen Toluen, yüzde 99.5 saflık derecesinde özel
bir kimyasal ürün. PETKİM’in
Toluen üretimine başlamasıyla
bu üründe bağımlılık zinciri
kırılarak yurt içi talebin yaklaşık
yüzde 50’si karşılanmaya başlandı. Başta boya sektörü olmak
üzere kimya sanayisinin temel
hammaddelerinden biri olan
Toluen, Solvent grubunda yer
alması nedeniyle diğer emtialara göre çok daha spesifik bir
yapıya sahip. Üretimi, ithalatı,
satışı çok sıkı mevzuata ve
denetime tabi olan Toluen’in
başlıca kullanım alanları arasında; Plastik (kauçuk) imalatı,
mürekkep yapımı, yapıştırıcılar,
dezenfektanlar, biyokimya ve
patlayıcı madde yapımı geliyor.
Halk arasında dinamit olarak
da bilinen TNT’nin (Trinitro
Toluen) ana hammaddesi olan
Toluen, benzinde yasa dışı
şekilde Oktan artırıcı olarak da
kullanılıyor.
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Hıncal Uluç’tan
Petkim Yaşam’a Özel
RÖPORTAJ
SERKAN AKSÜYEK

Gazeteci
için en zor işlerden biri,
mesleğin ünlü bir ustasıyla söyleşi yapmaktır.. Hele ki bu isim Türk basınının “No Man’s
Land” konumunda olan birisi, yani Hıncal Uluç ise..
Bir “hele” de Hıncal Uluç’un ağabeyi, benim de meslek
ustam Öcal Uluç için geçerli.. Bu iki “safkan gazeteci”nin birbirine
ne kadar benzediğini, daha Hıncal Uluç ile tokalaşırken fark ettim..
Benzerlik sadece o tanıdığınız şen kahkahalarla sınırlı değildi..
İstanbul’un soğuk ayazı yüzümüzü bıçak gibi keserken, içi tepeleme
buz dolu su bardağını başka kim masasında tutabilirdi?..
Bardağı görünce, önce üşüdüm, sonra içimden “yandık” dedim..
Yıllarca Öcal Ağabey’e haber beğendirmek için hançeresini yırtan ben,
şimdi onunla aynı gazetecilik algısına sahip, “patronunu köşesine ayak bastırmayan” kardeşi ile söyleşi yapacaktım..
Madem Petkim Yaşam’ın ilk sayısı için birlikteydik, o halde çok iyi bildiğim ve yıllarca tanık olduğum aile bağlarını öne çıkarmalıydık..
Bu sarsılmaz, örnek alınası, imrenilesi aile bağını; Hıncal Uluç’un
okurları çok iyi biliyorlar..
Ben ise yaşayarak görüp öğrendim.. Okurlarımızın da örnek
almasını istedim..
Ancak hazır Hıncal Uluç’u bulmuşken, magazinden, gazeteciliğe ve yaşama anlam katan
değerlere kadar, geniş bir perspektifte söyleştik..

Petkim Yaşam: Küçük denebilecek
yaşlarda anne ve babanızı kaybettiniz..
Ayrıca çocukluğunuzda bugün pek çok
okurunuzun farkında olmadığı ciddi bir
yokluk ve yoksulluk çektiğinizi biliyorum..
Yani bugün hayatın ve mesleki doyumun
doruğunda olan Hıncal Uluç, yoksulluğun
dip noktasını da görmüş biri.. Bu çelişkiyi, aynı
beden nasıl taşıyabiliyor?
Hıncal ULUÇ: Biz dört kardeş annemizi de, babamızı da çok genç yaşta kaybettik. Babam 58, annem
43 yaşında aramızdan ayrıldı.. Bu iki travmayı birbirine
çok yakın aralıklarla yaşadık. Ancak aramızdaki sarsılmaz
bağ ve dayanışma duygusu, anasız babasız olduğumuz halde önümüzdeki bütün engelleri yıktı. Biz yine bir bütündük
ve yalnız değildik..
Petkim Yaşam: Yani bu durumu kötü bir kader olarak
görüp umutsuzluğa düşmediniz..
Hıncal ULUÇ:Aramızdaki dayanışma, hayatımızdaki en
önemli iki eksikliğin bizi sarsmasına izin vermedi.. Dört kardeş birbirimize sımsıkı sarıldığımız için, hayat bizi hiç yalnız
yakalayamadı.. Ama bu nasıl oldu, başrolde yine annemizin
ve babamızın bize verdiği eğitim var.. Yani biz aile sevgisini, kardeş sevgisini ailenin bir arada olmasının anlamını
öğrenirken, yaşanan felaket ve yokluk günlerinde ayakta
kalabilme inancını da kazanmış olduk..

// Depremle elektrik söndürmece oyunu..
Petkim Yaşam: 2005 yılı ekim ayında İzmir’de dört
büyük deprem olmuştu. Merkez üssü Urla’ydı.. Yani Öcal
Ağabey’in evinin birkaç kilometre ötesi... O zaman 70
yaşındaki Öcal Ağabey’in, bahçedeki bir çadırda uyuduğunu görünce çok şaşırmıştım.. Meğer bu alışkanlığın
altında 1945 yılında Van-Çaldıran’da yaşadığınız deprem
felaketi yatıyormuş..
Hıncal ULUÇ: Evet subay olan babamın görevi nede-
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niyle Van’ın Çaldıran ilçesinde yaşıyorduk. Büyük
bir depremdi, çocukların üzerinde ciddi travma
yarattı. Büyüklerimiz bizler için bir çadır kurdular
ve biz 10-15 çocuk bir arada yatıp kalkıyorduk.
Psikiyatrist falan da yok. Okullar tatil olmuştu,
gırgır-şamata deprem felaketinin farkına varmadık. Oysa Türkiye’nin yaşadığı en büyük depremlerden biridir o.
Çocuk evlerinin etkisiyle Van depremini
dehşet olarak hatırlamıyorum. Bugün geriye
baktığımda orada sadece eğlendiğimizi hatırlıyorum.. Hatta çok iyi hatırlarım, deprem
oyunu oynardık.. Kim el çırparken artçı
depremle sallanırsak o puan kazanırdı..
Bu hale getirmiştik yani depremi..
Van’da çağ dışı bir elektrik santrali
vardı. Elektrik bir yanar, bir söner.. O
kadar sık deprem olurdu ki, en küçük
sallantıda elektrik kesilirdi. Biz de kim
söndürürse oyunu oynardık. Düşünebiliyor musun, depremle elektrik
söndürmece oynuyoruz..
İşte o zamanki aile ortamı
seni bir arada olmaya zorluyordu. Van’dan sonra Bandırma’ya
taşındık mesela.. Değişen bir şey
yok, Türkiye bir yokluk ülkesiydi..
Karne ile ekmek dağıtılıyordu.
Mesela annem evde reçel
yapacak, şeker yok.. Eğlence
yok, konser yok, radyo yok,
televizyon yok.. Ne yapacaksın, nasıl eğleneceksin, vakit
geçireceksin? Kardeşlerinle bir arada
olacaksın.. Mesela biz Öcal ağabeyimle kendi oyunlarımızı kendimiz icat
ederdik. Bu durum bizim zekamızın
gelişmesine de sebep oldu.. Çocuksun, oyuncakla oynayacaksın ama
yok, oyuncak icat etmen gerekir,
bu bir zorunluluktu bizim için.
Petkim Yaşam: Bugün
çocuklara bakıyorum da artık
parkta oynamıyorlar, üzerlerini kirletmiyorlar.. Sokaklarda
çocuk bile göremiyoruz.
Varsa yoksa internet, play
station.. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Hıncal ULUÇ: Bu gidişat
bir felaket.. Okuldan geliyorlar, odaya
kapanıp çöküyorlar bilgisayarın başına. Doktorlar, anneler, babalar, politikacılar bir araya gelip
buna bir çözüm bulmak zorunda.. Bu sadece
Türkiye’nin değil, dünyanın da sorunu.. Biz arkadaşlarımızla bir araya gelirdik.. Şimdi bu toplantılar sanal alemde oluyor. Çocuk zannediyor ki,
benim orada bir dostum var.. Hayır asla! Senin
dostun sanal.. Duyamadığın, dokunmadığın,
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HÂLÂ MUHABİR OLDUĞUM
İÇİN ÇOK OKUNUYORUM
Petkim Yaşam: Gazetelerin her sayfasında bir köşe yazarı var. Ama çok
azı ülke gündeminde yer alan yazılar
yazabiliyor. Sizin çok okunmanızın altında yatan nedir?
Hıncal ULUÇ: Ben aslında köşe
yazarlığı değil, muhabirlik yapıyorum..
Mesela izlediğim bir filmin muhabirliğini
yapıyorum. Sinema yazarı değilim ama
sinema muhabiriyim. Atilla Dorsay ile
ayrıldığımız nokta burası.. O filmi eleştiriyor, ben filmi anlatıyorum. Dolayısıyla
Atilla az okunuyor, ben çok okunuyorum.
Türkiye’de köşe yazarlığını değiştiren ilk
kişi Uğur Mumcu’dur. Kimse farkında değildi, Uğur köşesinde haber yazdığı için
okunuyordu.. Onun köşesinde yazılanları alıp, gazetenin manşetine de rahatlıkla taşıyabilirdin.
Çağımızın köşe yazarlığı artık bu. Ne
yaşıyorsan, onu anlatacaksın. Televizyon denilen lanet alet sayesinde insanlar her şeyi biliyorlar, görüyorlar ve muhakeme ediyorlar. Senin muhakemene
ihtiyacı yok adamın.. Dün gece Bursaspor Fenerbahçe’yi yendi.. Fener şöyle kötüydü, öbürü böyleydi, bunların hepsini
biliyor adam.. Bütün bu bildiklerine rağmen Hıncal denen Galatasaraylı acaba
ne diyor diye merak ediyor.. Yoksa okunmayacak Hıncal.. Çünkü yorum yapmak
zorunda değil, anlatmak zorunda.. Ben
yazılarımda bir şeyi söylemiyorum, bir
şeyi anlatıyorum..

göremediğim dosttan dost olmaz..Geçenlerde
İzmir’e gittim. Gazeteye telefon ettim bana şoförlü bir araba bulun diye.. Kiralamışlar, son derece
lüks bir BMW geldi. Baktım direksiyonda oturan
hiç şoför gibi biri değil.. Adam, “Hıncal bey,
ben şirketin sahibiyim. Geldiğinizi duyunca bir
sıkıntımı sizle konuşabilmek için ben kullanmak
istedim arabayı.” dedi. Üstün zekalı bir çocuğu
varmış adamın. Ancak çocuk okuldan eve geliyor, odasına kapanıyor, yemeklere dahi inmiyor..
Annesi kapıyı aralıyor, sandviç falan bırakıyor. Bu
çocuğu nasıl kurtarırız diyor adamcağız..

// Mevzi savaşta olur,
hayat da bir savaştır
Petkim Yaşam: Biraz da gazeteciliğinizden konuşalım. Siz Sabah’la bütünleşen bir
yazarsınız.. Haber Türk’ün kuruluş sürecinde
gazeteden ayrılacağınız konuşulduğunda,
“Mevziyi bırakıp gitmem” demiştiniz.. Aslında
bu militanca bir cümle, zira mevzi savaşta
olur. Ama öyle bir insan değilsiniz. Tartışmaya
neden bu cepheden baktınız?

“HAYIR
EFENDİM, OKUR HER
ZAMAN HAKLI DEĞİLDİR”
Petkim Yaşam: Bazen köşenizde
okurlarınıza fırça attığınız bile oluyor..
Okurların “yazar müfettişliği”ne yönelmesi
mi sinirlendiriyor sizi?
Hıncal ULUÇ: Okur esastır, o olmasa gazete
de, dergi de olmaz.. Ama gazeteye 50 kuruş
verdi diye, bana hakaret etme hakkı yok.
Yani 50 kuruş verdin diye 50 yıllık gazeteciye
ders vermeye kalkıyorsan, hele bu dersi hakaret
ederek veriyorsan, ağzının payını alırsın.. Bir
yazı yazıyorum binlerce mail geliyor. İçinde
hakaret edenler de var. Bazen internette, ‘Hıncal
okurlarına hakaret etti’ diye haberler okursun.
Bunlar doğrudur. Zamanım olmadığı
için çok azına yanıt verebiliyorum.
Doğru dürüst eleştiri yapmasını bilmeyen,
hakaret eden okur, aynı şekilde karşılığını
alır. Hayır efendim, okur her zaman
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haklı değildir..

Hıncal ULUÇ: Hayatın her anı, yaşamak,
savaştır aslında.. Savaş bittiği anda ölürsün.
Yenilmeyeceksin.. Arada geri çekilebilirsin.
Ama yine de kendi cephende geri çekiliyorsun.. Gazetecilik ‘taş yerinde ağırdır’ lafının
çok geçerli olduğu meslektir.. Sen büyük
doktorsundur, A hastanesinden B hastanesine geçersin.. Orada hastanede daha iyi
şartlar vardır, seni cezbeder. Ama gazetecilikte bu böyle değil. Yer değiştiren gazetecileri
takip et, 50 sene boyunca hangisi eski yerini
koruyabildi?

rumda değil.. Kaybedecek
bir şeyi olmayan insan
olarak yetiştim, şu anda da
kaybetmekten korktuğum
hiçbir şey yok.. Onun için
çat diye kalkıp gideceğimi
biliyor, herkes hesabını
buna göre yapıyor..
Petkim Yaşam: Bunu
sadece özgüven olarak
açıklamak mümkün mü?
Hıncal ULUÇ: Bak senin
memleketinde geçen bir
anımı anlatayım.. Sene
1972. İzmir’de Balkan
Atletizm Şampiyonası
var. Ben de Atletizm
Federasyonu’nun üyesiyim ve organizasyon
komitesindeyim. Yunanlı
bir yetkili telefon etti. Efes
Oteli’nden iki oda istedi.. İki
atletleri kalacakmış Efes’te..
“İyi de bütün takım İzmir
Palas’ta kalırken, o iki atlet
neden Efes’te kalıyor, isyan
çıkmaz mı” dedim. Adam
yüzüme şöyle bir baktı,
“Bunlardan biri dünya,
diğeri Avrupa rekortmeni “
dedi.. Diğerleri biliyorlar ki,
dünya rekortmeni oldukları zaman onlar da Efes’te
kalabilecekler.. Hayatımda
aldığım en güzel derslerden biriydi.. Böyle davranışlar insanı hem tahrik,
hem teşvik eder.

Petkim Yaşam: Sizin için “iyi gazete”
tanımı nedir?
Hıncal ULUÇ: Nerede çalışırsam çalışayım, başından beri bir tek şartım oldu. Yazıma karışılmadığı sürece, benim için o gazete
iyi bir gazetedir.

// Kaybetmekten korktuğum
hiçbir şey yok
Petkim Yaşam: Peki sadece size karışılmaması yeterli mi?
Hıncal ULUÇ: Yani şimdi ben nasıl karıştırmıyorsam işime, o da karıştırmasın.. Ama
bunu söylemek için 54 sene savaş vermişim
ben..
Bir günlük gazeteciyle aynı haklara sahip
olamazsın.. Benim öyle bir eğitim anlayışım
yok.. Benim işime karışan adam, benim ne
diyeceğimi biliyor... Biliyor, onun için tercihini
yapıyor, gitsin mi yoksa böyle yazmaya devam mı etsin.. Biz 15-20 sene yokluk içinde
gazete çıkardık, yani gazeteden kovulmak bizim için bir sorun olmadı. Şimdi bakıyorum,
adamlar yatları katları arabaları kaybetmemek için köpekleşebiliyor. Benim ise umu-

HELİN AVŞAR’IN YAPTIĞI DOĞRUYDU..
Petkim Yaşam: Bir süre önce büyük gazetelerin
birinde Helin Avşar’ın bir röportajı vardı. Avşar
röportaj yapıyor, Rasim Ozan Kütahyalı onun
bacaklarını okşuyor. Ben buna yazımda çok sert tepki
vermiştim.. Böyle ucuzlukları kaldıramıyorum.. Ama siz
o zaman beni şaşırtan bir tepki vermiştiniz..
Hıncal ULUÇ: Evet ben yapılan işi savundum..
Helin’e kızmaya hakkın yok. Kızacağın insanlar
aydınlar.. Gazeteciliği bitiren onlar.
Nerde yayınlarsan yayınla, o röportaj tüm Türkiye’de
okundu mu? O günah olduğu halde, gazeteyi arayıp
bulanlar resimlere baktılar mı, evet. Zaten aranan da bu..
Petkim Yaşam: Doğru bir iş mi bu?
Hıncal ULUÇ: Eğrisi doğrusu yok bunun. Biraz
önce de söyledim, sen bu gazeteyi satmak zorundasın.
Satamazsan yaşayamazsın. Satacaksın ve reklam
alacaksın. Bu yolu o hâle getirdiler. Dünyada bizimki
gibi televizyon var mı, saat 20’de başlayıp 24’e kadar bir
tek dizinin özetini oynatan? 1200 kişi çalışıyor ATV’de.
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Yani şimdi Ezel’i ATV’den kaldır, yaşamdan bir şeyler
koy, sonra seyircisiz, çalışanları da işsiz kalsın..
Petkim Yaşam: Peki bir gazete için hangisi önemli,
köşe yazarı mı, muhabir mi?
Hıncal ULUÇ:Türkiye’de gazetecilik, artık ajans
haberciliğine dönmüş durumda.. Sen özel haber üreten
harika bir adam ol, aldığın maaşla yaşayamazsın.
Ama köşe yazarlığına atladın mı ayda 50.000 TL bile
kazanırsın.. Yani kalem tutmayı öğrendiğin andan
itibaren, ben nasıl köşe yazarı olurum ona bakıyorsun.
Geri zekalı mısın muhabirlikte kalasın. Ama eskiden
böyle değildi.. Yatay tercih vardı, şimdi dikey tercih var..
Dünyanın en iyi muhabiri olsan ne olacak?
Yurt dışına maça gidiyorum, sahada foto muhabiri
var, adam 60 yaşında. Niye? O muhteşem kareyi
yakalaması için tecrübeli olması lazım.. Adam kale
önünde beş tane Galatasaraylı’nın fotoğrafını çekmiyor.
Orada farklı bir şeyi yakalıyor, kalabalığın arasında o
kareyi bulmak istiyor..

Hıncal Uluç ile söyleşimizi, yazılarında sıklıkla bahsettiği
Ortaköy’de Ertekin’in yerinde gerçekleştirdik.

54 YILLIK GAZETECİLİĞİN 		
15 YILI YOKLUKLA GEÇTİ
Petkim Yaşam: Bugün tüm Türkiye’nin tanıdığı bir
Hıncal Uluç var. Size gelen eleştirilerin pek çoğunda
“O kadar para kazanıyorsun, halin-vaktin iyi. Tabii ki
hep lüksü ve güzellikleri yazacaksın” algısı var. Bunu
eleştiriyi haklı görüyor musunuz?
Hıncal ULUÇ: Hayatta sahip olduğum hiçbir şey
piyangodan çıkmadı. Bütün Türkiye’nin yaşadığı yoksulluğu
yaşadım. Türkiye, adım adım nasıl gelişiyorsa, ben
de öyle geliştim gazeteciliğimde.. Yani patronumun
torpillisi olmadım hiç.. Şimdi bana diyorlar ki, “Paran var,
araban var, koruman var, tabii böyle yazarsın.” Bugünkü
gazeteciler benim yaşadığım çağlarda yaşasaydı,
mesleğe kesinlikle devam etmezlerdi. Biz 15 sene fiilen
para kazanmadan çalıştık. Habere gideceksin, çok acil
ise dolmuşla gidiyorsun. Taksi falan yok, yürüyeceksin.
Yemek yiyemezdik, gezemezdik, otobüsten başka vasıtaya
binemezdik, maaş alamazdık.. Şimdi taksi parası almadan
dışarı çıkmıyor gazeteci.. Cebimizdeki bozuk paraları

çıkartıp 1 kilo üzüm, beyaz peynir, bir somun ekmek alırsak
mutlu oluyorduk. Şimdi herkesin cebinde yemek fişleri..
Yani sindirebildik her şeyi.. Gazeteciliğimin 54. yılındayım.
Bunun 15 senesi yokluk içinde geçti.. Gazetenin ertesi güne
çıkıp çıkmayacağı belli değil. Çıkması için patronun kağıdı
alması lazım, kağıt yok.. Öğleden sonra bir yerlerden bir
top kağıt gelirse gazete çıkacak..
Petkim Yaşam: Bugün acaba kağıdın yerini vergi
memurları aldı mı?
Hıncal ULUÇ: Bugün çok daha özgür bir basın var.
Gazetecinin yaptığı baskı kendi kendisine.. Bugün artık
gazete çok pahalı.. Binlerce insan çalışıyor, bu para
reklamdan geliyor. O reklama mahkumsun..
Petkim Yaşam: Bugünkü konumunuza gelmenizde
yaşamın damıttığı bir tecrübe var. Yoksa o dönemde aynı
yoksulluğu çekenlerin hepsi birden Hıncal Uluç olmadı..
Peki, iki çocuklu, torunları pantolonuna asılan bir Hıncal
Uluç, bugünkü Hıncal Uluç olur muydu?
Hıncal ULUÇ: Bilemem.. Ağabeyimin iki çocuğu var
mesela.. Çok başarılı bir gazeteci, hayatından da çok
mutlu..
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Sanayi Bakanı
Ergün’den Petkim’e
tam destek

(Soldan) Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş.
CEO’SU Kenan Yavuz ve Orkide Yağları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay
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P

etkim’in ESİDEF 3. İş Geliştirme Platformu kapsamında Petkim standını
ziyaret eden Sanayi ve
Ticaret Bakanı Nihat Ergün, şirketin
yatırım projelerine tam destek verdi.
Bakan Ergün’ü bir sonraki
İzmir ziyaretinde Aliağa’da ağırlamak için söz aldıklarına değinen
SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş CEO’su
Kenan Yavuz, ziyaret sırasında
Petkim’in hava fotoğrafı üzerinde Bakan’a bilgi verdiğini, yatırım
projelerinin hayata geçmesi noktasında devletten hiçbir maddi destek
beklemediklerini kaydetti.
Petkim yarımadasının “Özel
Endüstri Bölgesi” ilan edilmesi istediklerini vurgulayan Yavuz, böylelikle
bürokrasi işlemlerinin çok daha hızlı
ilerlemesinin önünün açılacağını
sözlerine ekledi.

//“Yatırım projelerini
yakından takip ediyorum”

Cumhuriyetimizin 100. yılını
kutlayacağımız 2023’te Petkim’in 10
bin istihdam ve 10 kat üretim artışı
hedeflediğine dikkat çeken Bakan
Nihat Ergün de, bu hedefin gerçekleşmesi için planlanan yatırım projelerini yakından takip ettiğini belirtti.
Hükümet ve Bakanlık olarak temel
görevlerinin iş dünyasının önündeki
engelleri kaldırmak ve

Nihat Ergün, “Kocaeli-Yarımca’da
da Tüpraş ve Petkim
yan yana ve birbirini tamamlayan
üretim proseslerini uyguluyordu.
Bir Kocaelili olarak Petkim’in
önemini çok iyi biliyorum. Özellikle
rafineri ve Petkim sahası içinde
özel sektörün de yatırım yapmasını
sağlayacak kümelenme projelerini
çok önemsiyorum” dedi.

yatırımların önünü açmak olduğunu
kaydeden Bakan Ergün, kendisinin
Kocaeli Milletvekili olması ve Derince
ilçesinde Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlattı.
Ergün, “Kocaeli-Yarımca’da da
Tüpraş ve Petkim yan yana ve birbirini tamamlayan üretim proseslerini
uyguluyordu. Bir Kocaelili olarak
Petkim’in önemini çok iyi biliyorum.
Özellikle rafineri ve Petkim sahası
içinde özel sektörün de yatırım
yapmasını sağlayacak kümelenme
projelerini çok önemsiyorum” dedi.
Kümelenme anlayışıyla Aliağa
yerleşkesinde yeni fabrikaların açılabileceğini söyleyen Sanayi ve Ticaret
Bakanı Nihat Ergün şu değerlendirmeyi yaptı: “Petkim’in 2023 hedefleri
yeni yatırımlarla gerçekleşir. Kümelenme modeli, benzer sektörlerin
birbiriyle işbirliği içinde olması ve
rekabetle kaliteyi yükseltmesi ilkesine dayanıyor. Petkim ve çevresinde
de rahatlıkla uygulanabilir. Mesela
lastik, plastik boru, PVC doğramalar
üreten fabrikalar da Petkim’in yanında kurulabilir.. Bakanlık olarak bu
konuda gereken çalışmaları başlattık
ve ilerliyoruz.”

PETKİM STANDI
FUARIN EN İYİSİ
SEÇİLDİ
ESİDEF 3. İş Geliştirme
Platformu’na bu yıl ilk kez katılan Petkim’in standı, fuarın “En
İyi Standı” ödülünü aldı. Petkim
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Bülent
Sunay, Petkim’in ürünlerini
kullanan KOBİ düzeyindeki
firmalar ile fuar süresince pek
çok iş görüşmesi yaptıklarını
belirtirken, gelecek yıl da aynı
fuara katılma yönünde ilke
kararı aldıklarını söyledi.
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Turkcoat

2009

fuarında yerini aldı

Pınar BEDÜK

P

etkim, Artkim Fuarcılık tarafından
30 Ekim-2 Kasım
2009 tarihleri
arasında CNR Fuar Merkezi’nde
düzenlenen Turkcoat 2009
Fuarı’ndaki (Boya, Mürekkep,
Yapıştırıcı, Yapı Kimyasalları
Hammaddeleri ve Üretim
Teknolojileri Fuarı) standında
müşterileri ile buluştu.
Petkim’in geçen yıllarda da
aynı fuarda yer aldığını belirten
Petkim Satış Yöneticisi Pınar
Bedük, 2009 yılında katılımcı
ve ziyaretçi sayısında yaşanan
artışın, krizin etkilerinin azal-
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dığının en önemli göstergesi
olduğunu söyledi. Boya sektöründeki gelişmelerin, inşaat
sektörü ile doğrudan bağlantılı
olduğuna değinen Bedük, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Petkim olarak ürünlerimizi pazarlama ve tanıtmada
faydalı olacağını düşündüğümüz için Turkcoat Fuarı’na
katıldık. Fuarın bizim için
oldukça verimli geçtiğini
söyleyebilirim. Fuarın önümüzdeki yıllarda kapsamını daha
da genişleterek devamlılığını
sağlamaya yönelik çalışmalar
var. Boya sektörü bilindiği gibi
son dönemlerde İzmir’e doğru
kayma eğilimi gösteriyor. Bizler
bu türden fuarların sadece
İstanbul ile sınırlı kalmadan,
İzmir’de de organize edilmesi
gerektiğini düşünüyoruz.”

PlastEuroasia
Fuarı’nda
müşterilerimizle
buluştuk
Petkim Petrokimya
Holding A.Ş,
fuardaki dev
standında ürün ve
hizmetlerini yerli ve
yabancı ziyaretçiler
ile buluşturdu.

P

lastik, petrokimya ve
kimya sektörlerinin
Türkiye’deki en önemli
buluşma noktası olan
Uluslararası Plastik Endüstrisi FuarıPlast Euroasia 09, 19-22 Kasım tarihleri arasına TÜYAP Beylikdüzü Kongre
ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Türk petrokimya sektörünün
yüzde 30 pazar payı ile en önemli
hammadde sağlayıcısı olan Petkim
Petrokimya Holding A.Ş, fuardaki dev

standında ürün ve hizmetlerini yerli
ve yabancı ziyaretçiler ile buluşturdu.
Fuarın hammadde sağladıkları
sektörler için hayati önem taşıdığını
vurgulayan SOCAR & TURCAS Enerji
A.Ş CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz, katılan firma
ve profesyonel ziyaretçi sayısında
geçen yıla göre artış yaşandığını
söyledi. Petrokimyanın, yaşamın her
alanında yer alan bir sektör olduğunu
hatırlatan Yavuz, “İmalat sanayimizin
en hızlı gelişim gösteren sektörlerinin başında plastik geliyor. Sektör
Türkiye’nin büyüme hızının iki katı
hazda büyüyor. Türkiye 5.1 milyon
ton/yıl işleme kapasitesi ile Avrupa
Birliği ülkeleri arasında 5. sırada. Biz
de Petkim olarak dünyadaki son
gelişmeleri yakından takip edebilmek
ve müşterilerimizle daha yakın ilişki
kurmak için fuarda yerimizi aldık.”
dedi.
TÜYAP Tüm Fuarcılık yapım A.Ş
ve Türk Plastik Sanayiciler, Araştırma,
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGDER)
tarafından düzenlenen, 42 ülkeden
1018 firmanın katıldığı fuarda; kimyasal ürün ve hammaddeleri, plastik
makineleri ile yan ve ara sanayi ürünlerinin son teknolojileri sergilendi.
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Turcas Petrol

yatırımcıları
Petkim’i gezdi
Turcas
yatırımcıları
Petkim’in sadece
fabrikalardan
ve üretimden
ibaret olmadığını;
lojmanları, sosyal
tesisleri ve diğer
donatı alanları ile
ile çok güzel bir
yaşam kompleksi
olduğunu
gördüler...

T

urcas Petrol A.Ş yatırımcıları için, Petkim’in
Aliağa kompleksinde geniş
kapsamlı bir tetkik gezisi
düzenlendi.
20-21 Kasım 2009 tarihleri arasında gerçekleşen saha gezisinde Etilen
ve AYPE-T fabrikaları ile Enerji Üretim
Tesislerinde fabrika sorumlulularından
bilgi alan Turcas yatırımcıları, gezinin
kendileri için çok yararlı geçtiğini;
Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluş-
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larından birisi olan Petkim’i yakından
tanıma olanağı bulduklarını belirttiler.
Turcas yatırımcıları Petkim’in sadece
fabrikalardan ve üretimden ibaret
olmadığını; lojmanları, sosyal tesisleri
ve diğer donatı alanları ile ile çok güzel
bir yaşam kompleksi olduğu görüşünü
savundular. Petkim’de bulundukları
süre içinde bol bol fotoğraf çekerek
geziyi belgeyen ziyaretçilere daha
sonra Petkim Özel Misafirhanesinde
kendileri için hazırlanan öğlen yemeğine katıldı.
Turcas yatırımcılarına Petkim
gezileri ziyaretleri sırasınca SOCAR
& TURCAS Enerji A.Ş. CEO’su Kenan
Yavuz, Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk, SOCAR & TURCAS ENERJİ A.Ş.
CEO Teknik Danışmanı Nilüfer Yalçın,
Finanman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Füsun Ugan ve Klor Akrilik Müdürü
Ahmet Reşat Çetintaş eşlik etti.

Nükleere, termik santrale,
baraj yapımına karşı olanlar
buzdolabının fişini çeksin!
Sonuçta klimalı odalarda oturacağız ama
enerji kaynaklarına karşı çıkacağız. Bu doğru
bir yaklaşım değil. Eğer yenilenebilir enerji
dışında enerji kaynaklarına karşıysak bu
bireysel bir davranıştır, o zaman buna karşı
olanlar klimayı kapatır, buzdolabının fişini
çekerler.
Dünyada birçok nükleer enerji santrali
var. Nükleer santrali olmayan yerlerde ise
doğalgaz, petrol var. Ama bizim hiçbir şeyimiz yok. Sadece güneşimiz var. Ürettiğimiz
enerji bize zaten yetmez, yetse de rekabet
üstünlüğü sağlamaz. Çünkü güneş enerjisini nasıl ve kaça üreteceğimiz konusunda
birikim yok.”

// Makul önermelerle
öne çıkılmalı..
EBSO Meclisi’ne
yapılan sunuma
Petkim EED Müdürü
Hakkı Bulut, Klor
Akrilik Müdürü
Ahmet Reşat
Çetintaş, EOEG
Fabrika Üretim
Mühendisi Hakkı
Yiğit Gündüz ve
Ar-Ge Mühendisi
Dilek Çelenk Akıncı
katıldı.

S

OCAR& TURCAS Enerji A.Ş
CEO’su ve PETKİM Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
Türkiye’nin nükleer enerji de
dahil olmak üzere enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini belirterek, yenilenebilir enerji kaynaklarının tek başına ülke için
çözüm getiremeyeceğini savundu.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Enerji
ve Enerji Verimliliği-Sanayide Enerji Verimliliği Çalışma Grubu etkinliği kapsamında,
PETKİM’in çalışmaları hakkında bir sunum
yapan Yavuz, enerji maliyetlerinin serbest
piyasa koşullarında rekabet etmeyi zorlaştırdığını, dünyada pek çok bölgede 2 sent
olan enerji maliyetinin Türkiye’de 10 senti
bulduğunu söyledi.

Türkiye’de tüm kesimlerin, makul önermeler ve pratik çözümlerle öne çıkmasını
izteyen Yavuz, yenilenebilir enerjiden sonuna kadar yararlanılması gerektiğini, ancak
bu enerji türünün tek başına Türkiye’nin
ilacı olamayacağını kaydetti. Kenan Yavuz;
“Çünkü rüzgar enerjisi dışında çok pahalı.
Ancak rüzgardan gelen kaynak da daha
yüzde 10’ları geçmedi.
Dolayısıyla makul, verimli ve kesinlikle
rekabetçi enerji kaynağına ihtiyacımız var.”
tespitini dile getirdi.

// Nasıl enerji üreteceğiz?

Bu rakamların bilinmesine rağmen
‘Nükleer enerjiye, termik santrale karşıyız’
diyenlerin olduğunu anımsatan Yavuz,
EBSO Meclis Üyelerine şu tespitleri dile
getirdi: “Doğalgaza da bağımlılığımız var.
Peki o zaman nasıl enerji üreteceğiz?
Ülkemizin bunların hepsine ihtiyacı var.
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KENAN YAVUZ EBSO MECLİSİ’NDE KONUŞTU:

TEKNİK ANALİZ

Petrokimya endüstrisi
küresel değişimin
eşiğinde

2

003 yılından itibaren dünya ekonomisinde yaşanan
hızlı büyümeyle artan
talep, ölçüsüz bir tüketime
ve yapay bir likidite genişlemesine yol
açmıştı. Bir yandan birey ve kurumlar,
diğer yandan hükümetler, artan likidite bolluğu içinde gerçek büyümeye
yönelik yatırımlardan çok, aşırı tüketim
ve verimsiz yatırımlarla ölçüsüz borçlanma içine girdiler.
Sürdürülebilirliği olmayan bu
yapay ve kırılgan durum, 2008 yılı
temmuz ayına gelindiğinde, büyük bir
ekonomik krize dönüştü. Kriz nedeniyle bozulan makroekonomik dengeler,
bir çok firma ve hatta ülkeyi büyük
mali kriz,hatta iflas riskiyle karşı karşıya
bıraktı.

// Ortadoğulu firmalar kâr
fırsatını kaçırmadı

Ali YEŞILYURT
Petkim Petrokimya
Holding A.Ş
İç ve Dış Pazar
Araştırmaları Yöneticisi
E-posta: ayesilyurt@petkim.com.tr

// Dünya ticaretinin %8’ini
petrokimya oluşturuyor

Dünya ticaretinin %8’ni oluşturan
pek çok endüstrisinin tedarikçisi olma
özelliklerine sahip petrokimya sektörü,
ekonomik krizden en çok etkilenen
sektörlerin başında yer aldı. Krizin
etkisiyle azalan talep sonucu, pek çok
kapasite atıl duruma düşerken, firmalar ellerindeki büyük stoklarla baş başa
kalmışlardı. Bütün bu gelişmelerin so-

nucu olarak petrokimyasal ürün fiyatları dibe vurmuş kâr marjları da negatif
seviyelere düşmüştü.Sonuçta, hemen
hemen her endüstriden pek çok irili
ufaklı firma ya tamamen kapanmış ya
da birleşme veya satın alma yoluyla el
değiştirmek zorunda kalmıştı.

ASYA’DA PETROKİMYAYI
İLGİLENDİREN ÇOK ÖNEMLİ
BİRLİKTELİK
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Dünya petrokimyasal ürün talebinin halen
% 41’ini karşılayan ve 2025 yılında bu oranın
% 50’yi aşması tahmin edilen Asya piyasalarında çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Daha
önce 10 bölge ülkesi (Endonezya, Singapur,
Tayland, Malezya, Filipinler, Vietnam, Laos,
Mymar, Kamboçya ve Brunei) arasında ticari
işbirliğinin artırılması ve gümrüklerin kaldırılması amacına yönelik kurulan ASEAN Birliği,

Aslında içinde bulunduğumuz
dönem, fiyat ve kâr marjlarının dibe
vurduğu 2002-2003 yıllarından
itibaren başlayıp, 2011-2012 yıllarına
doğru fiyat ve marjların en üst noktaya
ulaşmasının beklendiği bir dönem
olarak nitelendirilmekteydi. Özellikle
O.Doğu’lu firmalar, sahip oldukları bol
ve ucuz hammadde kaynaklarıyla,
tarihsel zirvelerine ulaşan petrokimyasal ürün fiyat ve kar marjları fırsatını
kaçırmamak için, büyük ölçekli çok
sayıda yeni kapisite projelerini yürürlüğe koydu.

// 2010 beklentileri..

2010 yılına gelindiğinde, olumlu
etkileri hissedilmeye başlayan ekonomik önlem paketlerinin etkisiyle ile
belirgin bir toparlanma sürecine girdiği görülüyor. Dünya Bankası verilerine
göre, dünya ekonomisinde beklenen
büyümenin 2010 için: %2,7, 2011 için
ise 3,2 oranlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Nispeten düşük kabul edilen
bu büyüme beklentilerine paralel
olarak 2010-2015 döneminde petrokimya endüstrisi fiyat ve kâr marjları
artışlarının da yavaş seyredeceği

1 Ocak 2010’dan itibaren çok önemli bir düzenlemeye imza atarak üye ülkeler arasındaki gümrük vergilerini sıfıra indirdi. Daha da
önemlisi, birliğe üye olmayan bölgenin diğer
önemli ülkeleri Çin, G. Kore ve Hindistan’la
yaptığı iki anlaşmalarla bu ülkeleri de gümrük birliği kapsamına dahil etti. Böylece birlik
kapsamındaki ülkelerin, bir kısmı halen mevcut
olan, üçüncü ülkelere karşı korumacılığı artırıcı
anti-damping uygulamaları başta olmak üzere
bir takım korumacı önlemleri yürürlüğe koymaları bekleniyor.

tahmin ediliyor. Konuya arz yönünden
bakıldığı zaman ise, endüstrinin daha
çok kendi gerçekleri olarak nitelenen,
kapasite, maliyet, teknoloji ve AR-GE
gibi endüstriyel faktörlerin etkisinde
kalacağı vurgulanıyor.
İçinde bulunduğumuz bu yeni
konjonktür döneminin (2010-1015) en
önemli özelliklerinden biri de küresel
kapasitelerin durumu.. Ekonomik kriz
sonucu meydana gelen talep ve kâr
marjı daralması sonucunda, özellikle
Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da rekabet gücünü kaybeden pek çok firma
faaliyetlerine son vererek piyasadan
çekildi. Ayakta kalabilenler ise üretim
kapasitelerini ciddi oranlarda düşürmek zorunda kaldı.
Öte yandan, ekonomik kriz nedeniyle pek çok yatırım projesinin iptal
edilmesi veya ertelenmesine karşılık,
ağırlıklı olarak kriz öncesi şartlara
göre planlanıp yapımına başlanan
veya tamamlanma aşamasında gelen
önemli ölçüde yeni kapasite bulunuyor. Ancak kriz, devam eden projelerin
bölgesel dağılımı ve hedeflenen ürün
segmentini de ciddi ölçüde etkiledi.
Daha önce az çok bölgesel ve bir
homojenlik gösteren yeni yatırımlar,
yeni dönemde ya hammadde kaynaklarının ucuz ve bol olduğu Ortadoğu
veya ekonomik büyüme ve talebin
daha yüksek seyredeceği (özellikle
Çin olmak üzere) Asya bölgelerinde
yoğunlaştı. Bir diğer önemli farklılık da
ürün grupları dağılımında yaşanıyor.
Daha çok olefin ve poliolefin ürünlerinde yoğunlaşılırken; vinil, elyaf ve
özellikle aromatik ürünlerin bu yeni
projelerden çok daha az pay aldığı
görülüyor..
Yeni dönemde ortaya çıkan bir
diğer önemli faktör ise kar marjlarının
bölgeler arası dağılımında yaşanıyor.
Ham petrol ve nafta fiyatlarında 2003
yılından itibaren başlayan hızlı artış sonucu, nafta tüketimine dayalı ağırlıklı
olarak Batı Avrupa, Asya ve kısmen de
Kuzey Amerika’da kurulu krakerler üze-

REKABET KOŞULLARINDA
FİRMALAR NE YAPMALI?

Petrokimya endüstrisinin zaten doğasında
var olan teknolojik yenilik ve Ar-Ge faaliyetleri, içinde bulunduğumuz dönem için daha da
zorunlu bir strateji olarak öne çıkıyor. Artan küresel rekabete karşı firmalar bir yandan girdi
maliyetlerini düşürürken diğer yandan proses
yenilikleriyle operasyon verimliliğini artıracak
yatırımlara imza atıyor. Yeni ürün politikalarıyla mevcut ürün kalitelerini artırarak yeni pazarlar elde etmeye çalışıyorlar.
Firmaların, yeni ve etkin pazarlama stra-

rinde ciddi bir maliyet baskısı oluştu.
Kar marjları önemli oranlarda erirken,
devasa ham petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip, Etan ve LPG (PropanBütan) gibi daha ucuz hammaddelere
dayalı Ortadoğu’lu üreticiler ise diğer
bölgelerle giderek kar marjlarını artırdı.
Nafta fiyatlarındaki artışa bir
çözüm olarak üreticiler, proseslerinin elverdiği ölçüde hammaddeleri birbirlerine ikame ederek girdi
maliyetlerini düşürmeye yöneldiler. Bu
yöntem özellikle yüksek teknoloji ve
elverişli proseslere sahip üniteler için
ciddi maliyet avantajları sağlamakta.
Gelinen noktada, talebin bu yönde
gelişmesine karşın piyasa mekanizmasının doğal sonucu olarak fiyatları
arasındaki farklar daralmış ve sonuçta
ikame hammadde kullanımından

kaynaklanan maliyet avantajı da bir
miktar düştü. Ancak, bu seçenek hâlâ
önemli bir maliyet avantajı yaratmaya
devam ediyor.
Tüm bu gelişmeler dışında, küresel
rekabetin daha da zorlaştıran önemli
gelişmeler de söz konusu. Bunlardan
ilki, hâlâ yüksek büyüme hızı nedeniyle bütçe açıkları ve enflasyon riskiyle
karşı karşıya kalan Çin’in yürürlüğe
koyduğu sıkı mali tedbirler. Bu önlemler hem bazı gümrük sınırlamaları hem
de milli paralarının değerini düşürme
yoluyla ithalatı kısmaya yönelik içerik
taşıyor. Çin’in küresel petrokimya tüketimindeki önemi dikkate alındığında,
özellikle ihracatçı firmaların kaybedebilecekleri pazar paylarını telafi
edebilmek için yeni pazarlara girişte
daha saldırgan ve rekabetçi bir politika
izleyecekleri şimdiden anlaşılıyor.

tejileri geliştirmeleri onsuz olmaz şart olarak
karşımıza çıkıyor. Bu yeni pazarlama stratejilerin temel felsefesi, tüm faaliyet zinciri boyunca müşteri odaklı ve mal/hizmet sunumunda
katma değer yaratmaya yönelik olmalı. Talebin sınırlı olduğu dönemlerde alıcıların ürün
ve hizmet alımlarında daha seçici davrandığı
gerçeğinden hareketle, firmaların, gerek ürün
ve hizmet kalitesi gerekse satış sonrası hizmetlerinde müşteri istek ve taleplerine daha etkin
ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirmeleri bir zorunluluk. Yine ürün kalitesinden fiyatlandırmaya,
teslim koşullarından satış sonrası hizmetlere

kadar tüm pazarlama zinciri faaliyetleri, müşterilere katma değer yaratıcı ve iş birliği geliştirmeye yönelik faaliyetler içermeli.
Tedarik piyasasında rekabetin artması,
alıcılar için bir fiyat avantajı oluşturduğu kanısı kısa vadeli ve dar görüşlü bir kabul olarak
dikkat çekiyor. Örneğin, bu yeni dönemde
petrokimya endüstrisinde giderek yaygınlaşan,
kapasite kullanımın piyasa talebine daha hassas ayarı ve minimum stok bulundurma politikaları, nihai tüketicilerin için son derece hassas
www.petkim.com.tr
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bir konu olan
stok politikalarını tedarikçilerine
göre ayarlama zorunluluğu doğuracak.

BİZDEN HABERLER

Petkim

çalışanlarının
firma gezileri
sürüyor

P

etkim çalışanlarının motivasyonlarını geliştirme, çalıştıkları
tesislere ait ürünlerin piyasada
nasıl ve ne amaçla değerlendirildiğinin gözlenmesi amacıyla düzenlenen
firma ziyaretleri sürüyor. Satış Sonrası Hizmetler ve Sevkıyat Müdürlüğü tarafından
programlanan, firma ziyaretlerinin ilki 27 Ekim
2009 tarihinde Esen Plastik firmasına, ikincisi
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ise 17 Kasım 2009 tarihinde Nural Plastik
firmasına yapıldı. Firma ziyaretine AYPE ve
AYPE-T fabrikası çalışanlarınınyanında ilgili
laboratuvar personeli katıldı. Gezilere katılan
Petkim çalışanları, plastik sektörüne ait firmalardaki üretim proseslerini yakından izleme ve
tanıma imkanı buluyor.
Nural Plastik firmasına yapılan ziyarete
Mehmet Karakurt (SSHSM), Halil İbrahim
Bilen (AYPE), Metin Akçay (AYPE), Önder
Topçu (AYPE), Ömer Demirel (AYPE), Şerif
Acar (AYPE), Erol Çetin (AYPE-T), Selçuk Erol
(AYPE-T), Sinan Külcü (AYPE-T), Ali İhsan Kocabaş (Kalite Kontol) ve Bilgin Çavuşoğlu (Kalite
Kontol) katıldı.

M

akalenin başlığına bakıp kuşlardan, böceklerden, kelebeklerden,
aşktan, bahsedeceğimi veya sevdiğimiz kişilerin duygularını tahmin etmek için papatya yapraklarını sırasıyla koparmayı önereceğimi
sakın düşünmeyin.
Üzerinde durmak istediğim konu,
yaptığımız işi sevip sevmediğimiz.
Piyasada türlü türlü isimlerle yazılmış,
başarı hikayeleri ile dolu kitaplar satılmaktadır... Başarının reçetesi, başarılı
olmak için 20, 30, 40 altın kural vs gibi
Bütün kitaplara kulak verilebilir,
ancak bence başarının en büyük sırrı;
YAPTIĞIMIZ İŞİ SEVMEKTİR.
z Yaptığı işi seven insan; ilk günkü
heyecanı ile işe sarılır...
z Karşısına çıkan olumsuzluklar
karşısında hemen pes etmez...
z Her zaman öğrenecek daha fazla
şeyler olduğunu bilir...
z Bilgisini paylaşmaktan zevk alır
ve pozitiftir...
z Hata yapmaktan korkmaz, her
daim enerjiktir.
Bir insanın performansı şüphesiz o
işle ilgili bilgi ve beceri sahibi olmasına
yani ne yapacağını bilmesine ve bu
bildiğini uygulayabilmesine, yapabilmesine bağlıdır. Ancak bunlardan
daha önemlisi, kişinin performansı; işiyle ilgili olumlu tutum içinde
olmasına, heves ve heyecan duymasına, kısaca işini sevmesine bağlıdır.
İşini sevmeyen bir insan, bildiğini ve
yapabildiğini işine yansıtamayacak ve
sonuçta başarılı olamayacaktır.

// Her insana eşit dağıtılan
kaynak: Zaman

Dünyada her insan için eşit dağıtılmış tek kaynak zamandır. Herkes için
24 saati vardır. Bir günü üçe bölersek,
24 saat/3=8 saat. İlk 8 saati uyku için
ayıralım. İkinci 8 saat ise yemek, duş,
rutin işler v.s. Kalan 8 saat ise işte geçiyor. Bir insanın uyurken, yemek yerken,
rutin işlerini yaparken aldığı mutluluğu hayat için yeterli bulamayız.
Eğer işte geçen 8 saatte mutluysak,
işimizi isteyerek severek yapıyorsak o

Ömer ÖZKAN
Petkim Petrokimya
Holding A.Ş.
Yönetim Sistemleri Uzmanı
oozkan@petkim.com.tr

Ya sevdiğiniz
işi yapın ya da
yaptığınız işi
sevin.

gün mutlu bir gündür ve o günlerin
toplamı da hayatta mutlu yaşamamızı,
hayatı sevmemizi sağlar
İşini sevmek, işkolik olma anlamına
gelmez. İşini ne için yaptığını, yaşamına ne tür değerler kattığını, işini
yaparak başkalarına ne tür faydalar
yarattığını bilen insanlar bunu sağlıklı
ve sürekli bir şekilde yapabilmek için
işkolik olmamaları gerektiğini bilirler.
İşkolikler, işlerini çok sevdikleri için
değil doğru ve akıllı çalışmanın nasıl
olması gerektiğini bilmedikleri için bu
şekilde çalışırlar.
İşini seven insanlar, kendilerini
anlayan, yardımcı olan ve kendi işlerini
de severek yapan diğer insanları da
severler. Böyle bir ortamdaki sevgi,
iş yaşamına anlam kazandıran, onu
zenginleştiren, çalışmayı değerli ve anlamlı bir uğraşa dönüştüren ortak bir
duyguya dönüşür. Ve bu ortak duygu,
o işyerindeki iş tatminini, motivasyonu

ve performansı bir başka yaklaşımla ya
da yöntemle sağlanabilecek düzeyden
çok daha fazla yükseltir.
Her zaman her işi sevmek zorunda
değilsiniz, bazı zamanlarda işin gereği
o işi yapmak durumunda kalırsınız.
İşte böyle zamanlarda o işi sevmeyi
deneyin daha doğrusu o işi yaparken
sevecek bir taraflarını bulabileceğinizi
unutmayın.
En azından sizi heveslendirecek en
basit neden şu olmalı: sevmediğiniz
bir işi bile başarıyla yapmışsanız ve
patronunuz ya da amiriniz beğenmişse demek ki siz artık bir profesyonel
oluyorsunuz demektir.

// Ya sevdiğiniz işi yapın
ya da yaptığınız işi sevin

Amerikalı yazar Mark Twain’in çok
sevdiğim bir sözü vardır; “Yaptığım
tüm işleri yaptım çünkü benim için
oyundu. Eğer iş olsalardı yapmamam
gerekirdi”
Acaba Einstein, teorilerini üretirken aklında şan-şöhret mi vardı
yoksa başka bir şey mi ? Veya Atatürk
Çanakkale’de çarpışırken madalya
peşinde miydi?
Bir arkadaşım sohbet ederken “Bazı
zamanlar işten eve geldiğimde sırf
yemek yapmak için yemek yapmaya
başladığımda birden o yemeği olduğu
gibi bırakır ve oğluma haydi oğlum
gel dışarıda yiyelim bu yemek güzel
olmayacak çünkü kafam başka yerlerde ve sırf seni doyurmak için yapıyorum lezzetli olmaz demiş ve yemeği
dışarıda yemişizdir. Yemek yaparken
bile severek ve duygularımı katarak
yaptığım yemek daha güzel olmuştur.”
demişti.
İşinizi sevmek ya da sevmemek
sizin elinizde. Aklı başında olan herkes
işini sevmeyi seçer. Ya sevdiğiniz işi
yapın ya da yaptığınız işi sevin. İşi
sevmenin en kolay yolu bu işin size
kazandırdıklarını ve kazandıracaklarını
düşünmektir. “Ben işimi seviyorum”
diye söyleyeceğiniz cümleler bir süre
sonra beyninizin ve kendinizin işinizi
sevdiğinize inanmasını sağlayacaktır.
İş hayatınızı işinizi severek mutluluğa
çevirin!
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Seviyor, sevmiyor...

ETKİNLİK

Sarıkamış

şehitlerini

Prof. Dr. Sönmez ile
andık
22 Aralık 1914 ile
5 Ocak 1915 tarihleri
arasında Sarıkamış’ta
Rus ordusuyla
yapılan çarpışmalarda
Allah-ü Ekber
Dağları’nda şehit düşen
90 bin Mehmetçik,
95 yıl sonra PETKİM’de
düzenlenen bir
törenle anıldı.
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ETKİM çalışanları için
İstanbul’dan özel
olarak gelen dünyaca
ünlü kalp cerrahı ve
Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Bingür Sönmez, “90 bin şehidin tek bir mermi atmadan donarak
şehit olduğu” gibi yaygın bir görüş
olduğunu, bu iddianın maksatlı şekilde dile getirildiğini söyledi. Ruslarla
çarpışan Mehmetçiklere, Erzurum’dan
lojistik ikmal desteğinin yapılamadığını, bunu yapacak insanların hepsinin
yine Mehmetçik olarak silah altında
olduğunu kaydeden Prof. Sönmez,
“Ben de bir Sarıkamışlıyım. Pek çok
ferdi bu savaşta şehit düşmüş bir ailenin mensubuyum. Sarıkamış’ta şehit
olanlar, tıpkı birkaç ay sonra 1915 yılı
mart ayında Çanakkale’de şehit olacak Mehmetçikler gibi tarihin akışını
değiştirmiştir. Bozguna uğrayan Rus
ordusu, dokuz cephede birden aynı
anda savaş veren Osmanlı ordusunun
zayıflığından yararlanarak İstanbul’a
saldırma gücünü bile kendisinde
bulamamıştır. Mustafa Kemal’in askeri
dehasıyla Çanakkale’de durdurulan
emperyalist güçler, Rusya’dan bekledikleri saldırı da gerçekleşmeyince
hain emellerine ulaşamamışlardır”
dedi.

“HEDEFİMİZ SARIKAMIŞ’TA
BİR SAVAŞ MÜZESİ YAPMAK”

Dünyaca ünlü bir kalp cerrahı
olan ve halen İstanbul Memorial
Hastanesi’nin Kalp ve Damar Cerrahisi
Bölüm Başkanlığı’nı sürdüren Prof.
Sönmez, Türk çocuklarına 1912-1938
yılları arasındaki tarihi olayları çok iyi
anlatmak gerektiğine dikkat çekti.
Prof.Dr. Bingür Sönmez, şu
değerlendirmeyi yaptı: “Bayrağımızdan, Mustafa Kemal’den ve Misak-ı
Milli’den asla vazgeçemeyiz, en
ufak bir taviz de veremeyiz. Hangi
kökenden gelirsek gelelim, ‘Ne mutlu
Türküm Diyene’ demek ve bunu içi-

Prof. Dr. Bingür Sönmez (solda) ve
PETKİM Genel Müdürü M. Hayati Öztürk

mize sindirmek zorundayız. Ben yıllarca
İngiltere’de ve Amerika’da yaşadım. O
ülkelerde de bayrak ve ulusal kimlik
bir tabudur ve tartışılmaz. Kimsenin
tartışmasına da müsaade edilmez. Amerika pek çok ülkeden gelen insanların
oluşturduğu bir topluluktur. Ama kimse,
sözgelimi Meksikalılık kimliğini öne
çıkaramaz. Amerikalılık ve Amerika’nın
esenliği için çalışmak birinci koşuldur. Ben yoğun iş tempoma rağmen,
Sarıkamış ile ilgili davetleri hiç geri
çevirmiyorum. Hedefimiz, Sarıkamış’ta
örneği Avrupa ülkelerinde olan bir savaş
müzesi yapmak.”
Sarıkamış’ta Ruslara esir düşen Türk
subay ve askerlerinin bugün Azerbaycan sınırları içinde kalan Nargin Adası’na
sürgüne gönderildiklerini anımsatan
Sönmez, Mehmetçiklere sürgünde en
büyük desteğin Azeri kardeşlerinden
geldiğini, Türklere yardım eden Azerilerin de Ruslar tarafından katledildiğini
sözlerine ekledi.

BİNGÜR HOCA’MIZI
DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ
Prof. Dr. Bingür Sönmez’e konferans
sonrasında PETKİM çalışanları hoş bir sürpriz
de yaptı. Sönmez’e, 1969-1980 yılları arasında PETKİM’in kuruluş aşamasında yüksek
mühendis olarak çok önemli görevler
üstlenen ağabeyi Ergin Sönmez’in, işbaşı
yaparken doldurduğu İş Talepnamesi’nin
orjinal nüshası PETKİM Genel Müdürü
Hayati Öztürk tarafından hediye edildi. Bu
jest karşısında çok duygulanan ve gözyaşlarını tutamayan Prof. Sönmez, “ PETKİM’in bu
vefasını hayatım boyunca unutmayacağım.
Amerika’da yaşayan ağabeyime bu hediyeyi
kendi ellerimle teslim edeceğim” dedi.
Genel Müdür Hayati Öztürk ise, Türkiye ve Azerbaycan’ın ekonomik yönden
güçlü ve bağımsız olmasının en az vatan
savunması kadar önemli olduğuna dikkat
çekerek, bunun ancak yerli sanayi üretiminin gelişmesi ve desteklenmesi ile mümkün
olabileceğine dikkat çekti.
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MÜKEMMELLİK
SAATİ SÖYLEŞİLERİMİZ
SÜRÜYOR

Melih Arat
“Sıra dışı yaşam
becerileri”ni
sundu
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ETKİNLİK
SOCAR& TURCAS
Enerji A.Ş CEO’su
Kenan Yavuz, etkinlik
sonrasında Melih
Arat’a (sağda) bir
plaket verdi.

P

etkim bünyesinde çalışanların
kişisel gelişimlerini artırmak için
düzenlenen “Mükemmellik Saati
Söyleşileri” tüm hızıyla sürüyor.
Kişisel gelişim, iş stratejileri, kurumsal öğrenme ve yaratıcılık uzmanı Melih Arat, sıra dışı
yaşam becerileri ilkelerini, hikayelerle zenginleştirerek Petkim çalışanlarıyla paylaştı.
İşte Arat’ın paylaştığı ilginç ve öğretici
hikayelerden bazıları:

// Denemediğini dene!

Ahmet, Salı günü okuldan çıkarken arkadaşı Osman onu bilardo oynamaya çağırdı.
Aynı bölümde okuduğu ikiz kardeşi ise eve
gidip bir sonraki haftaki sınava hazırlanmayı
önerdi. Sınıftan birkaç kız sinemaya gideceklerdi. Ahmet’i de çağırdılar. Orhan isimli
başka bir arkadaşı da onu İtalyan Kültür
Merkezi’ndeki bir etkinliğe çağırdı. Ahmet
farklı bir şey olduğu için İtalyan Kültür’e
gitmeye karar verdi. Toplantıda kokteyl
sırasında bir iş adamıyla tanıştılar. İş adamı,
Ahmet’in okuduğu bölümü öğrenince,
“Bizim senin gibi bir asistana ihtiyacımız var,
gel görüşelim” dedi. Ahmet bir hafta sonra o
şirkette yarı zamanlı çalışmaya başladı.

// Geri dönüşü olmayanı deneme!

Piraye, televizyondan Bungee Jumping
yapanları izleyip kendisi de bu heyecanı
yaşamak istiyordu. Ailesiyle yaptığı bir
gezi sırasında Bungee Jumping yaptıran
bir acentaya rastladı. Ertesi sabah Bungee
Jumping atlayışları bir köprüden yapılacaktı.
Piraye ailesine haber vermeden bilet satın

aldı. Sabah erken saatte bir minibüs Piraye’yi
ve diğer atlayacakları köprüye götürdü. Birer
birer atlayışları yaptılar. Çığlıklar, adrenalin
hepsi bir aradaydı. Derken sıra Piraye’ye
geldi. Atlama giysilerini Piraye’ye giydirdiler.
Piraye’nin kalbi küt küt atıyordu. Köprüden
aşağıya bakınca korkusu iyice arttı. Kalbi artık patlayacak gibi atıyordu. Piraye sonunda
vazgeçti. Görevliler, üstündeki ipleri çıkardılar. Piraye’den bir sonraki kişi elbiseyi giydi ve
atladı. Tüm güvenlik önlemlerine karşın ip
koptu ve atlayan kişi nehre düştü. Ne yazık
ki, düşen genç yaşamını kaybetmişti.

// Genelleme yapma

Aynur, su sebilinden su almak için
yaklaştı. Soğuk su içmek istiyordu ve mavi
musluğu açıp elindeki köpük bardağa su
doldurmaya başladı. Tam o sırada yanındaki
hanım “Pardon ama sıcak su alıyorsunuz”
dedi. Aynur, kadını duydu; ama söylediğine
anlam veremedi. Bu arada kadın kırmızı
musluktan kendine sıcak su alıyordu ve
onun suyunun buharı Aynur’un elini yakıyordu. Aynur suyunu doldurup içtiğinde
birden ağzı yandı. Çünkü bardağı sıcak su
dolmuştu. Her zaman soğuk su akan mavi
musluktan sıcak su akmıştı. Yanındaki hanım
onu uyardığı halde, eli sıcak suyun buharından yandığı halde genellemesi onun sıcak
olduğunu anlamasına izin vermemişti.

// Söz ver ve sözünü tut...

Bir insanı temelde sıra dışı yapan şey,
ahlâklı ve sorumluluk sahibi olmasıdır. Sadece bu özelliklere sahip insanlar verdikleri
sözleri tutuyorlar. Söz verip, sözünü tutan
insanlara güveniyor ve onlara yeni işler veriyoruz. Bu döngü, kişinin belirli bir konuda
uzmanlaşmasına yol açıyor. Uzmanlaşan insanları ise tanıyoruz. Onlar toplumun içinde
sıra dışı hale geliyorlar. Uzmanlaşma ile yeni
bilgi, teknoloji, hizmet ya da ürün geliştirebilme kapasitesine sahip olan insanlar topluma ve uygarlığa da katkıda bulunuyorlar.
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İnsanları değiştirmek
veya düzeltmek için bir
program yürütebilirsiniz,
ancak bu, onları
programlanmak için
anlamlı ve gerçekçi
değildir. Öncelikle FISH
bir program değil bir
felsefedir. Bir felsefeyi
yürütemeyebilirsiniz ancak
keşfedebilirsiniz.
Deneyin ve bu felsefenin
sizin için uygun
olup olmadığına
karar verin.

M

ükemmellik Saati
Söyleşileri”ne konuk olan
eğitimci ve danışman
İpek Alçı’nın sunumlarla
zenginleştirdiği “FISH Felsefesi” söyleşisi,
Petkim çalışanlarının büyük beğenisini
topladı. FISH felsefesinin kişinin özgüvenini
artırması ve içindeki yaratıcı ruhun ortaya
çıkabilmesi için bir davetiye olarak görülmesini isteyen İpek Alçı, bu felsefenin işte,
evde, okulda ‘nelerin mümkün olduğu’na
dair yeni konuşmalara başlamak, yeni davranış ve tutumlar geliştirmek, yeniden daha
çok eğlenmeyi öğrenmekten oluştuğunu
söyledi.

// FISH, bir program değil, felsefe

Alçı, FISH felsefesinin yaşama uyarlanışını ise şöyle özetledi: “İnsanları değiştirmek
veya düzeltmek için bir program yürütebilirsiniz, ancak bu, onları programlanmak
için anlamlı ve gerçekçi değildir. FISH
Felsefesi’nin tüm dünyada benimsenmesinin ve bu kadar çok kuruluş tarafından
talep edilmesinin elbette pek çok nedeni
var. Öncelikle FISH bir program değil bir
felsefedir. Bir felsefeyi yürütemeyebilirsiniz
ancak keşfedebilirsiniz. Deneyin ve bu
felsefenin sizin için uygun olup olmadığına
karar verin. Eğer uygun ise, onu yaşarsınız

çünkü ona inanırsınız. FISH bir davetiyedir. Bu nedenle, bu felsefeyi öldürmenin
en kolay yolu onu zorla kabul ettirmeye
çalışmaktır.
Bunun yerine kişileri, insanların birbirlerini ve verdikleri sözleri önemsedikleri ortamlara davet ederek, onlarda ortaya çıkan
değerleri görmelerini sağlayabilir ve onları
kendi yaşam kalitelerini geliştirme arzusu
oluşturacak ortamlara katılmaları için teşvik
edebilirsiniz.”

// FISH felsefesi nasıl ortaya çıktı?

İpek Alçı, Petkim çalışanlarına bu felsefenin nasıl ortaya çıktığını ise şöyle anlattı:
O zamanlar Seattle’da soğuk ve kasvetli
küçük bir balık pazarı vardı. Çalışanlar da,
çok az sayıda olan müşteriler de orada
olmak istemezdi. Patron Johnny birlikte
çalışması zor biriydi. Kolaylıkla sinirlenirdi.
Her sabah işe gelir, gün boyu korku salar
ve her akşam mutsuz ve tükenmiş olarak
evine dönerdi. Bir gün Johnny aynaya baktı
ve değişmesi gerektiğini anladı.
Geçmişte Johnny hep sadece sonuçlara
bakmıştı. Ancak bu kez farklıydı. Çalışanlarına “İşyerimizin nasıl olmasını istiyorsunuz?
Biz nasıl olmasını istiyoruz?” diye sormaya
karar verdi. Balıkçılar şaşırmıştı. Şimdiye
kadar hiç kimse onları istedikleri işyerini
yaratmaya davet etmemişti.
Daha iyisini bilemeyecek kadar genç
olan en küçük balıkçı, ‘Neden dünyaca ünlü
olmayalım?’dedi. Hepsi bir an tereddüt etti.
Ardından hepsi birden ‘Neden olmasın?’
dediler. Bu tam bir ilhamdı.
Johnny dahil olmak üzere hepsi dünyaca ünlü olmaya kendini adadı. Her balıkçı
bu düşe kendi yönetimiyle katkıda bulunmakta serbestti. Bu adanmışlığa odaklı
kalmaya yardımcı olmak için birbirlerine
rehberlik etmeye karar verdiler. Johnny de
diğerleri gibi rehberlik aldı, hatta en genç
çalışandan bile.
Balıkçılar çok geçmeden dünyaca
ünlü olurken farklı davranmaya başladılar.
Ellerinde bir kitap veya kılavuz yoktu. Sadece doğru zamanda doğru şeyi yapmayı
öğreniyorlardı.
Ve değişim başladı...
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PETKİM
VE ÇEVRE

Çevreci
öğrenciler
Petkim’e
hayran
kaldı

Petkim Su Arıtım ve Transfer
Müdürü Hızır Erenoğlu
(sağ başta), öğrenciler ve
öğretim üyelerine tesislerin
işleyişi ile ilgili bilgi verdi.

Doğa dostu şirketler
olma hedefinize
ulaşmanıza yardımcı
olmak istiyoruz. Evet,
ülkemiz için üretim
ve sanayileşme hayati
önemde. Ancak bu
üretimi doğaya zarar
vermeden yapabilmek
de mümkün.”

Öğrencilere gezi boyunca eşlik eden Petkim Su Arıtım ve Transfer Müdürü
Hızır Erenoğlu, şirketin yılda 3.3 milyon ton brüt üretim gerçekleştirdiğini belirterek,
bu üretimin karşılığında herhangi bir katı atık ortaya çıkmadığını vurguladı...
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Öğrenciler su ön arıtma tesislerini gezerek
Petkim yetkililerinden bilgi aldı.

oğunluğunu Ege Üniversitesi
ve Ekonomi Üniversitesi Ege
Orman Vakfı Çevre Teknolojileri Topluluğu öğrencilerinin
oluşturduğu Ege Orman
Vakfı gönüllüleri Petkim’i ziyaret etti. Aliağa
Kompleksi’nde yer alan Su Arıtma Üniteleri
ile Sıvı ve Katı Atık Yakma Fabrikası’nı ziyaret
eden öğrenciler, dünyanın en son teknolojisi
ile çalışan sistemlerle tanışma imkânı buldu.
İlk olarak Petkim Genel Müdürlüğü’nde
şirketin çevre teknolojileri ile ilgili brifing
alan öğrenciler, daha sonra saha gezisine
çıkarak tesisleri yakından inceledi.
Öğrencilere gezi boyunca eşlik eden
Petkim Su Arıtım ve Transfer Müdürü Hızır
Erenoğlu, şirketin yılda 3.3 milyon ton brüt
üretim gerçekleştirdiğini belirterek, bu üretimin karşılığında herhangi bir katı atık ortaya
çıkmadığını vurguladı. Erenoğlu, Sıvı ve Katı
Atık Yakma Tesisi ile Petkim’in bu alanda
yatırım yapan ilk şirket ünvanını elinde
bulundurduğunu söyledi.

// Sanayicilerin tehlikeli
atıklarına Petkim talip

dan atık alımına açık olduğunu anımsatan
Erenoğlu, şöyle dedi: “Sadece kendi atıklarımızı değil, bölgemizde üretim yapan
tüm sanayi kuruluşlarının atıklarını bertaraf
etme kapasitesine sahibiz. Sanayicilere açık
çağrıda bulunuyoruz. Atıklarınızı yakmaya
talibiz. Doğa dostu şirketler olma hedefinize
ulaşmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Evet,
ülkemiz için üretim ve sanayileşme hayati
önemde. Ancak bu üretimi doğaya zarar
vermeden yapabilmek de mümkün.”
Çevre bilincinin PETKİM için bir rekabet unsuru olduğunu söyleyen Erenoğlu,
tesisin tam kapasiteye ulaştığında 42 kg/
cm2 basınçta 355 derece sıcaklıkta saatte
11,5 ton yüksek basınçlı su buharı üretimi
gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Elde edilen
buharı kompleks içindeki diğer fabrikalarda
kullanarak hem enerji verimliliği hem de
ekonomiye katkı sağladıklarını sözlerine
ekleyen Hızır Erenoğlu; tesiste tüm tehlikeli
katı atıklar, üretimden ve atık su arıtımından
kaynaklanan çamurlar, hidrokarbon ve atık
yağların yakılarak bertaraf edildiğini sözlerine ekledi.

Tesisin 21.05.2009 tarihinde lisansının
yenilendiğini, yıllık 17.500 ton kapasitenin
10.000 tonluk kısmının üçüncü şahıslar-
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Kenan Yavuz’a hem tebrik hem
yaşgünü kutlaması

E

ge Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Başkanı Ender Yorgancılar, hoş bir
sürpriz yaparak Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz’un 50. yaşgününü
kutladı.. EBSO’nun diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı kutlamada konuşan Yorgancılar,
Yavuz’un geçen dokuz ay boyunca EBSO’ya çok
önemli katkılarının olduğunu vurguladı.
Kenan Yavuz’un beş yıl boyunca Petkim Genel Müdürlüğü gibi çok zor bir görevi başarıyla
sürdürdüğünü, şirketin özelleştirmesi sonrasında da aynı başarının devam ettiğini kaydeden
Yorgancılar, “Sayın Yavuz inanılmaz bir tempo
ile çalışıyor. Ben buna bizzat şahidim. Aynı gün
içinde iki kez İzmir-İstanbul seyahati yaptığını
biliyorum.
Kenan Bey’in iş yükünün ağırlığı artık
İstanbul’da. Petkim’in amiral gemisi olduğu
SOCAR&TURCAS Enerji A.Ş’nin CEO’su olarak görev yapıyor. Ama onu bırakmayacağız.
Kendisinden EBSO Yönetim Kurulu Üyesi olarak
yararlanmaya devam edeceğiz.” dedi.
Öte yandan Kenan Yavuz onuruna EBSO
Kimya Meslek Komitesi üyelerine bir yemek
veren Komite Başkanı Cahit Yağcı, Yavuz’a yeni

görevinde başarılar diledi. Kimya Komitesi’nin
çalışmalarına her türlü desteği veren Yavuz’un,
alışmışın dışında bir profesyonel olduğunu söyleyen Yağcı, şöyle devam etti: “Kendisini önce
devletin bürokratı olarak, sonra da profesyonel
bir yönetici olarak tanıdık. Sonuç odaklı çalışması, sektörün sorunlarına hakimiyeti ve çözüm
noktasındaki girişimlerini her zaman şükranla
hatırlayacağız. Kendisine yeni görevinde üstün
başarılar diliyoruz. Her zaman kendisine destek
olmaya, yanında bulunmaya hazırız”

Ege Bölgesi Sanayi
Odası (EBSO)
Başkanı Ender
Yorgancılar’ın
hazırladığı sürpriz
doğum
günü partisi

Ekonominin Gerçeği EGE TV
ekranlarında

P

etkim Kurumsal İletişim Yöneticisi Serkan Aksüyek’in hazırlayıp
sunduğu Gerçek Ekonomi, her
çarşamba akşamı saat 21.40’da
Ege TV ekranlarında izleyicilerle ile buluşuyor.
Petkim Petrokimya Holding’in sponsor olduğu programa, analizleri ile katılan Ekonomist
Prof. Dr. Yaşar Uysal, programın kısa sürede
dikkat çeken bir izleyici kitlesine ulaştığını
belirtti. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kaynağı
borçlanarak değil çalışarak kazanması gerektiğini vurgulayan Prof. Uysal, “Programın
adına da bu nedenle Gerçek Ekonomi dedik.
Çünkü Türkiye’de bir gerçek ekonomi, bir de
sanal ekonomi var. Sanal ekonomide, kağıt
oyunlarıyla gizlenen gerçeklerin üzerindeki
perdeyi bu programda kaldırıyoruz.” dedi.
Programın, Türkiye için üreten ve istihdam yaratan her sektöre ve her kişiye açık
olduğunu söyleyen Serkan Aksüyek de,
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şu görüşleri ifade etti: “Şayet borç içinde
yüzmekten memnunsak, dizlerinin üzerinde
titreyen bir ekonomi ile ayakta kalacağımıza
inanıyorsak; zenginlik paylaşımından kömür,
makarna, bulgur saçmayı anlıyorsak; ‘üretmesek de olur, ithal ederiz olur biter’ diyorsak
mesele yok. Demiyorsak durup düşünmenin
zamanı çoktan geldi ve geçiyor..”

Prof. Dr. Yaşar Uysal
(Solda) ve
Serkan Aksüyek

SOCAR & TURCAS
CEO’SU KENAN YAVUZ
İGİD ÜYELERİNE SORDU

500 milyar dolar
ihracat için ne kadar

enerjiye ihtiyacımız
var?

A

rtan enerji ve girdi maliyetleri
ile ihracatçının daralan dış pazarlarda iş yapmasının giderek
zorlaştığını belirten Kenan
Yavuz, bu durumla ihracatçının adeta pastırmaya dönüştüğünü belirtti. Türkiye’nin
zaman yitirmeden enerji kaynaklarını
çeşitlendirmesi ve nükleer enerji kullanması
gerektiğini vurgulayan Kenan Yavuz, İzmir
Genç İş Adamları Derneği’nin (İGİD) Vizyon
Toplantıları’na konuk oldu. Petkim’in de
şemsiyesi altına girdiği SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş.’nin CEO’su Kenan Yavuz, 2010
yılı enerji senaryolarına ilişkin görüşlerini
açıkladı. Kenan Yavuz, ihracatın gelişmesi
için değerli TL uygulamasından vazgeçilmesi, ucuz enerji ve işgücü kaynaklarına
ulaşılması gerektiğini söyledi.

// Enerjiye yatırım
cesaretlendirilmeli

İGİD binasında yapılan ve enerjiden
ihracata, verimlilikten rekabete farklı konuların ele alındığı toplantının açılışında konuşan İGİD (İzmir Genç İş Adamları Derneği)
Başkanı Mehmet Timuroğlu da, enerjinin
uluslararası ilişkilere yön verdiği bir konjonktürde Türkiye’nin elinde umut veren
enerji senaryoları olması gerektiğini belirtti.
Mehmet Timuroğlu, yüksek enerji maliyetleri ile üretim yapan Türk işletmelerinin
dış pazarda rekabette güçlükler yaşadığını
anlattı. Özel sektörün enerji yatırımlarının
teşvik edilmesinin önemine vurgu yapan
İGİD Başkanı Timuroğlu; “Son yıllarda enerji
sektörüne yatırım konusunda cesaretlenen
girişimcilerin elini güçlendirmek devlet
politikası olarak benimsenmeli.” dedi.

// Nükleer enerjisi olmayan
tek ülkeyiz

Türkiye ve dünyada yakın ve uzak
gelecek enerji senaryolarına yer verdiği
konuşmasında İGİD üyelerinin sorularını
da yanıtlayan SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş.
CEO’su Kenan Yavuz, Türk ekonomisinin
bilgi ve patente dayalı sektörlerde değil,
emek yoğun sektörlerde etkin olduğunu
hatırlattı. Yavuz, Türkiye’nin ucuz ürettiği
sürece dünyaya mal satabileceğini, bunun
da ancak ucuz enerji ve iş gücüne ulaşma
ile mümkün olabileceğini dile getirdi. İhracat ve ucuz enerji arasındaki ilişkiye yönelik
bilgiler veren Kenan Yavuz şunları söyledi: “
Rekabet gücümüz için ucuz enerji yaşamsal
öneme sahip. ABD’de doğalgaz 150 dolar
Türkiye’de 350 dolar. ABD’li rakip 150 dolarlık girdi ile üretim yaparken biz 350 dolarlık
girdi ile üretim yaparsak rekabet gücümüz
zayıflar. Rekabet için koşullar eşit olmalı.
Türkiye’nin 2023 için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ortaya koydu. Bu çok iyi. Ancak
500 milyar dolarlık ihracat yapacak üretim için ne kadar enerjiye ihtiyacımız var.
Bunu da düşünmeliyiz. 500 milyar dolarlık
ihracat yapmak için 1 trilyon dolarlık ithalat
yapacaksanız hiçbir anlamı yok. Ne kadar
ihracat yaptığımız önemli, ama cebimizde
ne kadar para kaldığı daha önemli.
Dünyada 17. büyük ekonomiyiz, ancak
bu sıralama içinde nükleer enerjisi olmayan
tek ülkeyiz.”
Yenilebilir enerji kaynaklarının hızla
devreye alınması gerektiğini söyleyen
Yavuz, ancak bu enerji türlerinin tek başına
Türkiye’nin ihtiyacını karşılamasının mümkün olmadığına değindi.

İGİD üyelerine
konuşan
SOCAR & TURCAS A.Ş.
CEO’su Kenan Yavuz’a
Başkan Mehmet
Timuroğlu (Soldan
dördüncü) tarafından
plaket verildi.

Dünyada
17. büyük
ekonomiyiz,
ancak bu
sıralama içinde
nükleer enerjisi
olmayan tek
ülkeyiz.
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Dr. Dilaver KÖSEOĞLU
Petkim Sağlık Servisi
dkoseoglu@petkim.com.tr

Sağlıklı
bir
yaşam
için pratik
bilgiler

Göz, kulak ve burun gibi duyu
organlarımızı ve genel vücut
sağlığımızı etkileyen davranışlarından
bazıları şunlardır:
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n Yeterli ve endirekt ışıkta oku-

n Suya girerken kulağı vazelinli

n Dişleri sert ve sivri maddelerle

mak, ders yapmak ve çalışmak
gözü yormaz. Okumak kolaylaşır.
n Ani karanlık ortamdan aydınlık
ortama geçmek göz retinasını
etkiler, uyumunu sağlayamaz.
n Değişen gözdeki ışıklı ortamda
kalmak iris kaslarını yorar.
n Güneşe, elektrik kaynağı gibi
zok parlak ışığa bakmamak
gerekir.
n Güneşte, karda, deniz kenarında
uygun renkte gözlük kullanmak
gözü ışık ve ışından korur.
n Televizyonu normal uzaklıkta
izlemek (ekran x 5 ile 8), parlaklık
ayarını iyi düzenlemek, gözü ve
vücudu radyasyondan korur.
n Televizyon izlerken oda yarı
karanlık aydınlatılmalıdır.
n Uzun süre aynı cisim veya
görüntüye bakmak, iris ve lens
liflerini yorar. Renk algılaması
etkilenir.

pamukla tıkamak enfeksiyondan
korur.
n Burundan kıl koparmak, mikroplara giriş kapısı azar.
n Burun karıştırmak, mukozayı
zedeler ve enfeksiyon gelişir.
n Aksırk ve öksürük anında ağız
ve burunu mendille kapatmak,
bakteri yayılmasını önler.
n Ele aksırmak, elin kirlenmesine
neden olur.
n Yüksek sesle konuşmak, ses
tellerini zedeler,
n Burundan solunum yapmak,
havayı solunuma uygun hale
getirir.
n Yaralarla oynamak, sivilceleri
sıkmak, mikropların kana karışmasına neden olur.
n Yerlere tükürmek, tükürenleri
uyarmamak, hastalık yayar.
n Sigara, içki içmemek, içenleri
uyarmak, sağlıklı yaşam süresini
artırır.

karıştırmak, çok sıcak ve çok soğuk içmek diş zürümesine neden
olur.
n Dişlerle sert cisimleri kırmak, diş
minesini çatlatır.
n Dişleri her yemekten sonra ve
yatmadan önce, orta sert fırçayla
ve macunu ıslatmadan fırçalamak
ağız ve diş sağlığını korur.
n Dişleri sağlık kontrolünden
geçirmek, uzun süre sağlam
kalmaları izin şarttır. Ağız ve diş
sağlığı korunur.
n Diş ipi kullanmak, diş temizliği
izin daha uygundur.
n Kulağı pamuklu kulak çubuğuyla temizlemeye çalışmak, kulağın
kir tıkacıyla tıkanmasına sebep
olur.

MART’10

Uzun süre
aynı cisim veya
görüntüye bakmak,
iris ve lens
liflerini yorar.
Renk algılaması
etkilenir.
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Heyecan ve sağlıklı yaşamın Petkim’deki adresi Dağcılık Kulübü’nün üyeleri.

72 -

MART’10

Ortalama
bir saatlik bir araç
yolculuğundan, doğanın
kucağına kendilerini atan
Petkim’liler; doyumsuz
mevsimleri takvim
yapraklarından değil,
yaşayarak
izleyebiliyorlar.

Ç

alışmalarını yaklaşık dört
yıldır sürdüren Petkim Dağcılık Kulübü, iki hafta da bir
doğa yürüyüşleri düzenliyor. Petkim çalışanları arasındaki birlik,
beraberlik ve dostluk duygusunun geliştirilmesini amaçlayan; sevgi ve saygının
en üst düzeyde tutulduğu bu yürüyüşler
hem spor hem de doğayla baş başa
kalmak isteyenlerin adresi oluyor.
Çevre ve gürültü kirliliğinin arttığı,
toprağa basmayı adeta unuttuğumuz
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Bu kulüpte
heyecan ve sağlıklı
yaşam var

günlerde; doğa ile kucaklaşmak Petkim çalışanları için şimmiden vazgeçilmezler arasına girmiş
durumda.
Petkim çalışanları, mis gibi orman havasında,
derelerin ve kuşların sesini dinleyerek, doğanın
sunduğu tüm güzellikleri duyumsayarak kendilerine enfes bir görsel sunum armağan ediyorlar.
Ortalama bir saatlik bir araç yolculuğundan,
doğanın kucağına kendilerini atan Petkim’liler;
doyumsuz mevsimleri takvim yapraklarından
değil, yaşayarak izleyebiliyorlar.
Petkim Dağcılık Kulübü Koordinötürü,
Petkim Sağlık Merkezi çalışanlarımızdan Ebru Er,
insanlığın güzellikleri uzakta aramasını bir “zaaf”
olarak değerlendiriyor.
Kulüp üyelerinin doğa yürüyüşlerini her
türlü hava koşullarında sürdürdüğünü belirten Er, şu bilgileri veriyor: “Yağmur, çamur, kar,
fırtına demeden her türlü hava koşulunda kendi
gücümüzü ve doğaya karşı dayanıklılığımızı fark
ediyoruz. Günlük hayatımızda önemsiz gelen
çoğu şeyin bazen ilk öncelik olduğunu anlıyoruz. Mesela üç saatlik yürüyüşün ardından içilen
bir bardak sıcak çayın ya da uzun süre yağmur
altında yürüyüp ıslanmış ve üşümüşken kuru
olan birkaç parça giyeceğin olmazsa olmaz
olduğunu hissediyoruz. Bu farkındalık bizleri
daha güçlü, mücadeleci ve sağlıklı hale getiriyor.
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Günlük hayatımızda
önemsiz gelen çoğu
şeyin bazen ilk
öncelik olduğunu
anlıyoruz. Mesela üç
saatlik yürüyüşün
ardından içilen bir
bardak sıcak çayın
ya da uzun süre
yağmur altında
yürüyüp ıslanmış
ve üşümüşken kuru
olan birkaç parça
giyeceğin olmazsa
olmaz olduğunu
hissediyoruz.

Yemek ve sohbet anlarında arkadaşlık, dayanışma ve paylaşmanın
mutluluğuna varıyoruz. Unutmaya
başladığımız paylaşma, destek
olma, yüreklendirme duygularını
hissedip önemini daha iyi anlıyoruz.
Çoğumuz tüm mevsimleri
takvimlerden izliyoruz. Oysa her
mevsimin bir iç takvimi var ve
bunu bize doğa yoluyla sunuyor.
Mevsimin gelişini dolu bir bulutun
bakışıyla, masmavi bir denizin
kokusuyla, kayalardaki yosunların kaygan dokusuyla, rüzgârı,
yağmuru ve yağan karıyla bildirir.
Yine çoğumuz tüm bunları sıcak ya
da klimalı evimizin penceresinden
veya balkonundan izleriz. Petkim
Dağcılık Kulübü üyelerinin doğadan aldığı tek şey, hatıra fotoğrafları, geride bırakacağımız tek şey ise
ayak izleri. Bizler bu bilinçle doğaya
gitmeyi seviyoruz. Mutluluğun
resmi herkes için farklıdır. Bizim
için mutluluğun resmi çamurdaki
ayak izlerimiz ve doğanın iç sonsuz
rengi ve ışığına yürümek...”

“Paradigma
Değiştirenler 2”

“Paradigma Değiştirenler 2”
Yazar: Ömer Özkan
Yayınevi: Hayykitap
Kategori: Yeninin Peşinde - 4
Türü: İş-Ekonomi
Sayfa sayısı: 240
Birinci baskı: Ocak 2010
Fiyatı: 15 TL
ISBN: 978-605-4325-03-0
Barkod: 9786054325030

İş dünyasının en önemli aktörleri olan üst düzey yöneticilerin deneyimleri, kariyerinde yol almak isteyenler için bulunmaz bir hazine niteliği taşıyor. “Paradigma Değiştirenler 2’”de, Türkiye’nin önde gelen
şirket veya gruplarını yöneten 10 yönetici, kendi yönetim becerilerini
ve deneyimlerini samimiyetle paylaştı.

P

etkim bünyesinde Yönetim
Sistemleri Uzmanı olarak
görev yapan Ömer Özkan’ın
“Paradigma Değiştirenler 2”
kitabı Haykitap yayınları arasında raflarda yerini aldı... Özkan, iş dünyasından
uzmanlarla yaptığı söyleşiler dizisinin
ilkini 2009 yılı mayıs ayında “Paradigma
Değiştirenler” adıyla yayımlanmıştı.
Ömer Özkan yeni kitabında sözü bu kez
üst düzey yöneticilere veriyor.
İş dünyasının en önemli aktörleri
olan üst düzey yöneticilerin deneyimleri, kariyerinde yol almak isteyenler
için bulunmaz bir hazine niteliği
taşıyor. “Paradigma Değiştirenler 2’”de,
Türkiye’nin önde gelen şirket veya
gruplarını yöneten 10 yönetici, kendi
yönetim becerilerini ve deneyimlerini
samimiyetle paylaştı. Yöneticiler, liderlik

etme tarzlarından, insan kaynakları uygulamalarına; kişisel zaman yönetiminden, kriz yönetimine; rol model aldıkları
kimselerden, gençlere tavsiyelere kadar
pek çok konuda fikirlerini aktardı. Her
söyleşinin sonunda yer alan “1 kelime,
1 yorum” bölümünde ise, “Lider, Kriz,
Yönetim” kelimelerinin yanı sıra “Çocuk,
Evlilik” gibi kelimeleri de yorumladılar. Böylece hayata nasıl baktıklarının
ipuçlarını da vermiş oldular. Kitapta yer
alan yöneticilerin hem düşünceleri,
hem özgeçmişleri, hem de şirketlerinde
veya gruplarında oluşturdukları farklar,
paradigmayı nasıl değiştirdiklerini açık
bir şekilde gösteriyor. “Paradigma Değiştirenler 2”, birbirinden farklı bu 10 deneyim ışığında, iş dünyasının dinamiklerini
anlamak isteyen genç yöneticilere ve
yönetici adaylarına kılavuzluk edecek.

KİTAPTA KİMLERLE SÖYLEŞİ
YAPILDI?
Kenan Yavuz - SOCAR&TURCAS
Enerji CEO’su
l Yusuf Azoz - Kariyer.net Genel Müdürü
l Dr. Erhan Baş - Bilim İlaç Genel Müdürü
l M. Emre Çamlıbel - Soyak Holding CEO’su
l Caner Dikici - Burger King Türkiye-TAB Gıda
Genel Müdürü
l Dr. Faruk Güler - Cafer Sadık Abalıoğlu
Holding CEO’su
l Murat İlbak - STRÖER-Kentvizyon
Genel Müdürü
l Dr. Ahmet Paksoy - İDO Genel Müdürü
l Ali Pandır - TOFAŞ CEO’su
l Selim Şiper - İpragaz Genel Müdürü
l
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KİTAP DÜNYASI

Ömer Özkan’ın penceresinden

PETEK

Halk oyunları ile

yorgunluğumuzu
atıyoruz

H

alk oyunları, ait olduğu
toplumun kültür
değerlerini yansıtmakla kalmıyor; sevinci,
üzüntüyü en duru şekliyle ifade
ediyor.. Petkim çalışanları da PETEK
bünyesindeki halk oyunları ekibi ile
bu güzel geleneğimizi yaşatırken,
yorgunluklarını atıp dostluklarını
pekiştiriyorlar..
Yapılan ritmik hareketler aynı
zaman da sportif faaliyet yerine de
geçiyor. Kişiler bir buçuk saat futbol,
voleybol ya da başka bir spor etkinliğini yapabiliyor. Ama aralıksız 30
dakikadan fazla halk oyunu çalışması
yapamıyor. Halk oyunları gibi hem
spor, hem de eğlencenin birlikte
yapıldığı bir müzik etkinliğini bulabilmek mümkün değil.
Dönem sonunda yapılan gösteri
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ise PETEK halk oyunları ekibi için
final niteliği taşıyor.. Yıl içinde yapılan
çalışmaları tüm Petkim çalışanları ile
paylaşmak, aynı zamanda çok hoş bir
müzik şöleni yaşatıyor.
Halk oyunlarımızı seyrederken
yurdumuzun değişik yörelerinde
yaşayan insanların örf, adet ve
geleneklerini; karakterlerini, duygu
ve düşüncelerini, inanışlarını, tabiat
ve diğer canlılarla mücadelelerini
anlatan özellikleri görüyoruz. Yani
izleyen için güzel bir sunum; ama
ilgilenen ve oynayan kişinin dünyasını aydınlatan bir faaliyet olarak dikkat
çekiyor halk oyunları.
PETEK halk oyunları ekibi ortak
duyguları tatmak ve kültür zenginliğimizi gelecek kuşaklara aktarmak
adına tüm Petkim çalışanlarını davet
ediyor.

SPOR

Aliağa
Petkimspor’dan

Yavuz’a 69 numaralı

forma

B

eko Basketbol Ligi’nin ilk
yarısında birbirinden başarılı maçlar çıkaran Aliağa
Petkimspor’un yöneticileri ve
takım kaptanı Reha Öz, Kenan Yavuz’u
ziyaret ederek sezon sonuna kadar başarı
sözü verdi..
Takımın yeni Koçu Halil Üner ile
sezon öncesi önemli ivme yakaladıklarını
belirten Kulüp Başkanı Metin Timurhan,
Petkim’e ve Kenan Yavuz’a basketbol takımına verdiği destek nedeniyle teşekkür
etti. Timurhan, “Yenilenen ENKA Spor Salonumuz Türkiye’nin en iyi salonlarından
birisi haline geldi. Türk basketbolunun
en deneyimli hocalarından biri olan Halil
Üner’in koçluğunda, 2009-2010 sezonunda başarılı olacağımıza inanıyoruz.” dedi.
Aliağa’nın bir sanayi şehri olduğunu,
Petkim’in dışındaki büyük sanayi kuruluşlarından da kulübe destek beklediklerini
kaydeden Timurhan, 16 takımlı Beko
Basketbol Ligi’nde İzmir’in üç takımla
temsil edilmesinin kentin basketbola
duyduğunu ilginin bir yansıması olduğunu kaydetti. Petkim Genel Müdürü Kenan Yavuz da, üzerlerine düşen görevleri
fazlasıyla yerine getirdiklerini belirterek,

takımın tüm eksiklerinin tamamlandığını
belirtti. Takımın yeni Koçu Halil Üner’in
pek çok takımı çalıştıran tecrübeli bir Koç
olduğunu hatırlatan Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kendisinin deneyimine
güveniyoruz. Türk sanayisinin en önemli
merkezlerinden biri olan Aliağa’da
sporun dostluk ve kardeşlik özelliklerine
gölge düşürmeyen bir sezon diliyorum.
Tüm Aliağa halkını Petkimspor’a destek
olmaya davet ediyorum. Oyuncularımızın
kendilerine veriler bu desteği karşılıksız
bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum.”
Başkan Metin Timurhan ziyaret
sırasında, Kenan Yavuz’un memleketi
Bayburt’u simgeleyen 69 numaralı formayı kendisine hediye etti.

(Soldan) Takım
Kaptanı Reha Öz,
Koç Halil Üner,
SOCAR&TURCAS
ENERJİ A.Ş. CEO’SU
Kenan Yavuz ve
Aliağa Petkimspor
Başkanı Metin
Timurhan
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