EDİTÖR’DEN

Gülen insanların şirketi Petkim
Petkim Yaşam’ın ikinci sayısıyla birlikteyiz bu kez..
İlk dergimiz, aile içinde yaşanan güzel gelişmeleri çalışanlarımızla ve kamuoyumuzla paylaşmıştı..
Bu dergimiz de öyle olacak..
İlk sayımız, o bildik deyimle ilk çocuğumuzdu.. Tıpkı diğer çocuklar gibi doğum sonrası akraba-komşu ziyaretlerine gittik.
Yani fikrine güvendiğimiz insanların dergimiz hakkındaki düşüncelerini merak ettik..
Biri çok ilginçti..
“Bir şey dikkatimi çekti” dedi, edebiyat eleştirmeni Tufan Erbarıştıran.
“Dergide kullandığın resimlerdeki herkes, imzalı yazılardaki klişe resimler dahil, gülüyor, hem de içtenlikle gülüyor” dedi..
Bu tercihin bilinçli olup olmadığını sordu..
“Petkim’de çalışanlar, orada çalışmaktan gerçekten mutlular mı, yoksa bu resimler göstermelik mi” diye de ekledi..
Dikkat ettim, gerçekten de ilk sayımızda kullandığımız bütün resimler tebessüm içindeydi.. Bakınca siz de göreceksiniz.
Ortada elbette bir sahtelik yoktu ama; Erbarıştıran, bu özgün bakışında haklıydı.
Sorusu da, ilginç bir gözlemi yansıttığı için doğru bir soruydu.
İkinci sayımızda kullandığımız resimlere de baktım, durum aynı..
Biraz duraksadıktan sonra bu kritik soruyu yanıtladım; “Her Petkim çalışanının, yaşamından mutlu olup olmadığını elbette
bilemem, ama herkesin çalıştığı işyerini kendisinden bir parça olarak görüp, sakındığını söyleyebilirim” dedim..
“Türkiye’nin en kritik sorunu olan işsizlik, böylesine sosyal bir yara halini almışken, mutluluğun tarifini yapamam, ama
elbet Petkim çalışanlarının bir bildiği vardır” diye de ekledim.
Bu uzun girizgâhı neden mi anlattım?
Petkim, ülkemizde geleceğini konuşabilen az sayıdaki şirketten biri.
Yerli üretim diyen, yerli sanayinin gelişiminde ısrar eden, kendisi üretmekle kalmayıp binlerce Kobi’yi peşinden sürükleyen,
gelecek beş yılda 5 milyar doların üzerinde bir yatırımı yapma cesaretini kendisinde bulan bir yapıdan söz ediyoruz.
Bunu yaparken, çalışanlarının özlük haklarını kutsal bir görevmiş gibi algılayan bir yapı..
Hayatta tabii ki her şey para değil.. Ancak çalışanlarının, ülkesine ve yaşadığı bölgeye böylesine katma değer yaratmanın
sevincini, samimi bir tebessümle yansıtmaları da çok olmasa gerek.
Evet, “Petkim çalışanları ülkemiz ve insanımız için üretmeye devam edeceğiz” diyor.
Bu duygusunu yüzüne yansıtıyor.
Bitmez bir ısrar ve tükenmez bir inatla...
Serkan Aksüyek
Kurumsal İletişim Yöneticisi
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
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Hukuk Danışmanı
Av. İmdat Yalçın
Yayın Kurulu
Mehmet Hayati Öztürk,
Hatice Kaygın, Nilüfer Yalçın,
Prof. Dr. Fuzuli Nasirov,
Hasan Kocaciğer, Dr. Ayhan Ezdeşir,
Dr. İsmail Hakkı Metecan,
Dr. Rahim İşler, Nurgül Biçer,
Serkan Aksüyek, Ömer Özkan
Grafik Tasarım ve Baskı
Tükelmat A.Ş.
1571 Sokak No:16 Çınarlı/İZMİR
Tel: (232) 461 96 42
Tasarım Koordinatörü
Nefise YILDIZ TORUN
Yönetim Yeri
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
PK 12. 35800
Aliağa- İzmir
Tel: 0.232.6161240
Fax: 0.232.6163240
Web: www.petkim.com.tr
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
Yayın türü
Yaygın, süreli, ücretsiz yayın
Baskı Tarihi:
16 Temmuz 2010
Dergimiz 3 ayda bir yayımlanır.
Petkim Yaşam dergisinde yayınlanan her
türlü reklam, yazı ve fotoğrafların telif hakkı,
Petkim Petrokimya Holding A.Ş’ye aittir.
Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
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Ve, rafineri lisansında

mutlu son

SOCAR & TURCAS Grubu’nun Petkim arazisinde inşa
edeceği Petrokimya Rafinerisi için bir buçuk yıllık zorlu süreç
tamamlandı. İnşa aşamasında 7 ilâ 10 bin, faaliyet aşamasında
bin kişinin istihdam edileceği rafineri, Türkiye’nin en büyük
“Yerlileştirme Projesi” özelliği taşıyor...
4 -
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SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su Kenan Yavuz
(solda) ve Petkim Genel Müdürü 		
Mehmet Hayati Öztürk
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OCAR & TURCAS Enerji A.Ş çatısı altında
faaliyetlerini sürdüren SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş’nin, Petkim’in Aliağa
kompleksinde 1375 dönüm alanda
yapacağı rafineri yatırımında mutlu
sona ulaşıldı. 2008 yılı aralık ayında başvurdukları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) lisans almayı
başardıklarını belirten SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş
CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
bürokrasi sürecini çok titiz bir çalışma ile hiçbir aksama
olmadan tamamladıklarını belirtti... 2009 kasım ayında
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu belgesini
alarak, en zorlu etaplardan birini geçtiklerini anımsatan
Kenan Yavuz, 10 milyon ton/yıl kapasiteli rafineride
temelin en kısa zamanda atılacağını kaydetti. Yavuz,
inşa aşamasında asgari 7 bin ilâ 10 bin, faaliyet aşamasında ise bin kişiye ek istihdam sağlanacağını, SOCAR
& TURCAS Grubu olarak 2018 yılında 10 bin kişilik bir
istihdam potansiyelini hedeflediklerini vurguladı.
2004 yılında Genel Müdür olarak atanması sonra-

sında, “Petkim’de bir Petrokimya Rafinerisi kuramaz- nerici Lisansımızı verdi.” 5 milyar dolara mal olacak
bu yatırımların 1960’lı yıllarda başlayan sanayileşsak, Petkim’i bir üretim üssü yapamazsak, bu şirket
me hamlesinden sonra, bilgi ve sermaye yoğun
Sümerbank olur, biz de tarih önünde sorumlu
sektörlere yapılan en büyük
oluruz” dediğini anımsatan
özel sektör yatırımı olduğuna
Yavuz, şu değerlendirmeyi Rafinerimiz, özel sektör eliyle tek
noktaya yapılacak en büyük yadikkat çeken Kenan Yavuz,
yaptı: “Günümüz rekabet
üretilecek 10 milyon ton ürügücünün olmazsa olmaz
tırımların başında gelmektedir.
nün tamamının, bugün ithal
temel iki girdisi EntegrasBu yatırımın en önemli özelliği
edildiğini kaydetti.
yon ve Pazar olarak öne
ülkemizin ihtiyacı olan ara malı
çıkıyor. Entegrasyonumuüretimine yönelik entegrasyon
zu rafineri projesi ile ta// 2014’DE
ve yaratacağı katma değer boyumamlayacağız. Türkiye’nin
TAMAMLANMASI
tudur...
iç pazar tüketim kabiliyeti
BEKLENİYOR
olarak dünyanın en cazip
2014 yılı sonunda üretime
pazarlarının başında geldiği gerçeği ile bütünleşen
almayı
hedefledikleri
rafineri
yatırımı ile birlikte
entegrasyonumuz, bizi Avrupa’nın en büyükleri
Petkim
Yarımadası’na
SOCAR
& TURCAS Grubu
arasına taşıyacaktır. 2008 yılı aralık ayında lisans
olarak
5
milyar
dolar
yatırım
yapacaklarını
2008 yılı
başvurumuzu yaptık ve hemen ÇED sürecini
mayıs
ayında
Petkim’i
satın
almalarını
müteakip
başlattık. Ne mutlu ki geçtiğimiz hafta EPDK 23
kamuoyuna açıkladıklarını hatırlatan Yavuz, şöyle
Haziran 2010 tarihli RAF/2610-3/27891 sayılı Rafi-
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devam etti: “Rafinerimiz, özel sektör eliyle
tek noktaya yapılacak en büyük yatırımların başında gelmektedir. Bu yatırımın en
önemli özelliği ülkemizin ihtiyacı olan ara
malı üretimine yönelik entegrasyon ve
yaratacağı katma değer boyutudur.
Çok önemli bir yerlileşme projesidir. Üretimi yapılacak olan her gram
mamûlün şu anda ithâl edildiği gerçeğinden hareket edersek, Sayın Başbakanımızın geçtiğimiz yıl açıkladığı teşvik paketinde tanımlanan üretim ve istihdam
odaklı yatırım sürecinin en somut örneği
olacaktır. Bu rafineri ile hem Petkim hem
de Türk petrokimya sektörü hammaddede yaşadığı dışa bağımlılık zincirini
kıracak.. “

// “SAYIN BAŞBAKAN DESTEK VE
HİMAYESİNİ ESİRGEMEDİ”

Kenan Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu süreçte en başta projelerimizi her
dinleyişinde heyecan ile destek veren ve
himayesini esirgemeyen Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisinin
istihdam konusunda özel sektörden
talebine, bu yılın son çeyreğinde 200
yeni teknisyen daha işe alarak cevap vereceğiz. İnşaat sürecimiz başladığında bu
rakam 10 bin kişiye ulaşacak, 1-4 Haziran
2010 tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen COG Fuarı’nda Petkim standını
ziyaretinde projelerimizi büyük bir ilgi ile
dinleyip destek veren ve bu desteğini yerine getiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Sayın İlham Aliyev’e; süreçte her zaman
bizi destekleyen ve yanımızda olan Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner
Yıldız’a; ÇED sürecimizde bize destek
veren Çevre ve Orman Bakanımız Sayın
Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na;

Petkim Yarımadası’nı endüstri parkı
haline dönüştürme çalışmalarımıza
destek veren Sanayi ve Ticaret Bakanımız
Sayın Nihat Ergün’e; projemizin henüz
düşünce aşamasında olduğu dönemlerden başlayarak büyük bir heyecan ile
bize destek veren EPDK Başkanımız Sayın
Hasan Köktaş ve bürokratlarına; desteğini
hep yanımızda bulduğumuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz
Kocaoğlu’na, Aliağa’nın önceki dönem
ve şimdiki belediye başkanlarına, İzmir
bürokrasisine, Ege Bölgesi Sanayi Odası
ve İzmir Ticaret Odası Başkanlarımıza ve
tüm sivil toplum örgütlerine teşekkürü,
her şeyden önce Petkim çalışanları ve
grubumuz adına bir borç biliyorum. Bu
proje gerçekleştiğinde emeği geçen
herkes için bir gurur vesilesi olacak ve bu
gururu inşallah çocuklarımız ile paylaşacağız.”

“PETKİM’E SİNGAPUR’DAKİ JURONG ADASI MODELİ UYGULANACAK”

Petkim Genel Müdürü Mehmet Hayati Öztürk de, kurulacak rafinerinin İran, Ural, Kerkük ve Azeri petrollerini işleyebilecek esnek yapıda tasarlandığına dikkat çekti. Son iki yılda Japonya, AB ve ABD’de pek çok petrokimya tesisinin,
rekabetçi olamadıkları için kapandığını vurgulayan Öztürk, Singapur’daki Jurong Adası modelinin Petkim’de gerçekleşmesi için Jurong Int firması ile danışmanlık sözleşmesi imzaladıklarını söyledi. Hayati Öztürk, böylelikle RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik değer zincirine yönelik bir “Kimya Parkı” oluşumu için master plan hazırlanmasına temel
olacak çalışma yapılacağına işaret etti. Öztürk, özelleşerek ekonominin içinde kalmayı başaran Petkim Yarımadası’nda
gerçekleştirilecek yatırımlar ve ulaşılacak istihdam sayısının, Türk özelleştirme tarihinde en başarılı modellerinden birini yaratacağını açıkladı. Petkim’in bugün yüzde 100 dışa bağımlı olduğu hammadde ihtiyacının, yüzde 100’ünün yerli
kaynaktan sağlanmasıyla çok önemli bir sinerji yaşayacaklarına değinen Hayati Öztürk, şirketin küresel piyasalarda çok
daha iyi koşullarda rekabet etme şansı kazanacağını sözlerine ekledi.
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TEMMUZ’10

KAPAK KONUSU

COG Fuarı’nda
İlham Aliyev’e
2018
vizyonumuzu
anlattık

SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’e Petkim’in 2018 hedefleri
hakkında bilgi verdi.

Bakü’de düzenlenen
COG 2010 Fuarı’nda Petkim
standını ziyaret ederek
yetkililerden bilgi alan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
SOCAR & TURCAS
Grubu’nun Petkim’deki
yatırım projeksiyonuna
tam destek verdi.

1

- 4 Haziran 2010 tarihleri arasında düzenlenen ve Orta Asya’nın
en büyük petrol ve doğalgaz
fuarı olan Caspian Oil & Gas
(COG) Fuarı’nda Petkim standını
ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, şirketin 2018 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Aliyev’e bilgi veren SOCAR
& TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz; Petkim’in, Türk-Azeri
kardeşliğini simgeleyen “İki Devlet Tek Millet”
idealinin, ekonomik alandaki tek temsilcisi
olduğunu hatırlattı.
Petkim’in Aliağa Kompleksi’nde yapmayı
planladığı yatırım tutarının 5 milyar doların

10 -
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AZERİ GAZETECİLERDEN
PETKİM’E YOĞUN İLGİ
COG Fuarı süresince Azerbaycan yazılı
ve görsel basın kuruluşlarından gelen
yönetici ve muhabirler Petkim’in standına
yoğun ilgi gösterdi. Erdal Aksoy, Kenan
Yavuz, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk
ve SOCAR & TURCAS Enerji CEO Teknik
Danışmanı Nilüfer Yalçın ile biraraya gelen
gazeteciler, şirketin yatırım projeksiyonu
hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Petkim
standında TRT, Anadolu Ajansı, Doğan
Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı’na mensup
Türk gazeteciler de çekim yaparak, bilgi
aldılar...

üzerinde olduğuna dikkat çeken Yavuz,
“Sayın Cumhurbaşkanımıza projelerimizin
ayrıntılarını sunduk ve hedeflerimiz hakkında bilgi verdik... Sayın Cumhurbaşkanımız
Petkim’in çalışmalarını hepimizi şaşırtacak
kadar yakından izliyor ve bizlere tam destek veriyor.” dedi.
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// İTHALÂTA YÜZDE 95 BAĞIMLILIK
SÜRDÜRÜLEMEZ
Petkim’in yılda yaklaşık 1.8 milyon ton
Nafta kullandığını, 2009 yılında bunun yüzde 95’ini ithalâtla karşıladıklarını sözlerine
ekleyen Yavuz şu bilgileri verdi: “Petkim
Akdeniz çanağındaki en büyük ithalatçı
konumunda. Bu, sürdürülebilir bir durum
değil. Hammadde üretimini hedefleyen
yeni bir rafineri hem ülkemiz hem Petkim
için çok önemli... Bu kadar dışa bağımlı
olduğumuz bir emtiada katma değer yaratamazsak daha büyük sorunlar beraberinde gelecektir.
Gerek Sayın Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev gerekse de SOCAR yöneticileri bu
projelerimize büyük önem veriyor..”
Yavuz’un yaptığı sunumda Azerbaycan
Enerji Bakanı Natig Aliyev, Türkiye’nin Bakü
Büyükelçisi Hulusi Kılıç, SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev ve TURCAS Grubu
Başkanı Erdal Aksoy da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şirtekin
yatırım hedefleri hakkında ayrıntılı sorular
sorarken; SOCAR’ın Azerbaycan dışındaki
en büyük yatırımın Petkim olmasından
büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
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PETKİM YAŞAM’IN COG ÖZEL SAYISI
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Petkim Yaşam’ın Caspian Oil & Gas Fuarı için
yayınladığı özel sayı, fuar katılımcı ve ziyaretçileri tarafından
büyük beğeni ile karşılandı... Türkçe ve Azerice olarak
yayınlanan dergide, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev, Başkan Vekili Erdal Aksoy, SOCAR & TURCAS CEO’su
Kenan Yavuz ile yapılan röportajlar yer aldı. Türk-Azeri
ekonomik ilişkilerinin de geniş bir dosya ile ele alındığı özel
sayıyı inceleyen Vagif Aliyev, iki ülke arasındaki kardeşliğin
Petkim bünyesinde yer alan bir dergide ele alınmasının
çok özel anlamı olduğunu söyledi.
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BUGÜN (2010)

VALUE-SITE (2018)

Türkiye’nin sanayi devi

45. gurur yılını

geride bıraktı
Türk sanayisinin yüz akı
kuruluşlarından Petkim, 45.
gurur yılını muhteşem bir törenle
kutladı.. Yöneticiler, eski Genel
Müdürler ve Yönetim Kurulu
Başkanları, çalışanlar ve
ailelerinin katıldığı törenlerde,
şirketin gelecek vizyonu
paylaşıldı..

Petkim Yönetim
Kurulu Başkan Vekili
Erdal Aksoy,
şirketin en önemli
zenginliğinin yetişmiş
insan gücü olduğuna
vurgu yaparak,
“Bir elimiz Ege’de,
bir elimiz Hazar’da..
Petkim’de daha yapacak
çok işimiz var”
dedi..

3

Nisan 1965 tarihinde
dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in Petkim
Yarımca Kompleksi’ne ilk
harcı koymasıyla başlayan
Türk petrokimya sektörü 45 yılı geride
bıraktı.
Petkim Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen 45. yıldönümü töreninin
açılış konuşmasını yapan Genel Müdür
Mehmet Hayati Öztürk, Türkiye’nin
büyümek ve istihdam yaratmak için
sanayileşmeye mecbur olduğunu
belirterek, 2023 yılı için hedeflenen 500
milyar dolarlık ihracat hedefinin altını
üretimde doldurmanın zorunluluğuna
dikkat çekti. Petkim’in özelleştirmeden
sonra yaklaşık iki yılı geride bıraktığını
hatırlatan Genel Müdür Öztürk, Petkim
ve petrokimya sektörünün 20 yıldan fazla
süren özelleştirme süreci nedeniyle uzun
süre defansta kalarak savunma yapmak
zorunda kaldığını vurguladı. Öztürk,
“Özelleştirmeden sonra ise önümüze
bir şans topu geldi. Bir tarafta petrol ve
doğalgaz zengini kardeş Azerbaycan’ın
devlet şirketi, diğer tarafta Türkiye’nin

iç pazarını çok iyi bilen en köklü ve en
eski petrol şirketi.. Şans topu ile ya bu
golü atacak ya da savunmada kalmaya
devam edecektik. Bugün dünyanın en
önemli petrokimya şirketleri, hammadde
kaynağına sahip bir petrol şirketini
ortak olarak yanlarına almayı istiyorlar.
Petkim bu şansı iki yıl önce yakaladı. Artık

yepyeni bir vizyonla yatırımı, üretimi ve
geleceğimizi konuşuyoruz. Güçlü Türkiye,
güçlü ekonomi ve güçlü Petkim diyoruz”
dedi.

// “PATRON İLE SENDİKA BAŞKANI
AYNI İNANCI PAYLAŞIYOR”
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal
Aksoy da, Türkiye’de Petkim kadar
çalışanına minnettar olan başka bir şirket

Petkim Yönetim
Kurulu Başkan
Vekili Erdal Aksoy
(sağda), beş yıl
süreyle Petkim
Genel Müdürlüğü
görevini üstlenen
Kenan Yavuz’a,
başarılı hizmetleri
için bir plaket
verdi.
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YAŞGÜNÜMÜZ
Petkim Öneri Sistemi’nde (PETÖS) önerileri başarı kazanan
personel, 45. yıl törenlerinde ödüllendirildi.

bulunmadığını söyledi. SOCAR
& TURCAS ortaklığının bir eli
Hazar’da, diğeri eli Ege’de olan
bir kardeşlik köprüsü olduğunu
kaydeden Erdal Aksoy, Turcas’ın
1950’li yıllardan bugüne BP,
Shell, Mobil, Castrol gibi dünya
devleriyle gerçekleştirdiği ortaklık
kültürünün önemine değindi.
“Petkim’de daha yapacak
çok işimiz var” diyen Aksoy,
Singapur’daki Jurong Adası’nı
örnek göstererek, şöyle dedi:
“3 bin 200 dönümlük, denizden
dolgu yaparak kazandıkları bir
alanda dünyanın en önemli
petrokimya üretim merkezi
yaratılmış. Yılda 80 milyar dolar
ciro yapıyorlar. Bizim ise üretim
yapabilmek için çok daha fazla
imkânımız olmasına rağmen
1.5 milyar doları bulabiliyoruz.
Bu kompleks içinde, bırakın
80 milyar doları, 15-20 milyar
dolar ciro rakamlarına neden
ulaşmayalım? Bu rakamlar inanın
hayal değil. Petkim’de en önemli
zenginliğimiz, şirketine gönülden
bağlı insan gücümüzdür. Şirketin
Yönetim Kurulu Başkanı ile işçi
sendikamızın başkanı aynı şeyi
söylüyor, aynı inancı ve heyecanı
paylaşıyor. Bir şirket için bundan
daha güzel bir şey düşünülebilir
mi?”
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// PETKİM’E GEÇMİŞTE
HİZMET VERENLER BİR
ARAYA GELDİ

Petkim’in 45. yıl törenine,
şirkete büyük hizmetler vermiş
Eski Yönetim Kurulu Başkanları
Kemal Çolakoğlu ve Uğur Yüce
ile; eski Genel Müdürler Faruk
Yağız, Turgut Bozkurt, Seyfettin
Biçici, Aziz Gümüş ve Mehmet
Yılmaz da katıldı. Törende daha
sonra müşteri, tedarikçi, ihracat
müşterisi dallarında toplam 40
firmaya plaket verilirken; Petkim
Öneri Sistemi’nde (PETÖS) başarı
kazanan Petkim personeli
ödüllendirildi. Petkim konulu
resim yarışmasında dereceye
giren ilköğretim okulu öğrenciler
ise ödüllerini, Petkim Eski Genel
Müdürü ve Türk Eğitim Vakfı
Genel Müdürü Turgut Bozkurt’un
elinden aldı.

Petkim Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erdal Aksoy (sağda), İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na 45.
yıl anısına bir plaket verdi.

Petkim’in Eski Genel Müdürleri Faruk
Yağız (solda) ve Turgut Bozkurt (ortada),
Petkim Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erdal Aksoy ile birlikte..

PETKİM’DEN
4 BÜYÜK ÖDÜL

45. yıl anısına düzenlenen “Petkim Eğitime
Destek Veriyor” temalı resim yarışmasında
dereceye giren miniklere ödüllerini, Petkim
Eski Genel Müdürü ve Türk Eğitim Vakfı
Başkanı Turgut Bozkurt verdi.

SOCAR & TURCAS Grubu CEO’su ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz (solda) Yılın Sivil Toplum
Kuruluşu Ödülü’nü Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir’e verdi..

“Yılın Gazetecisi” seçilen ancak rahatsızlığı
nedeniyle törene katılamayan CNN Türk Ekonomi
Müdürü Emin Çapa’nın ödülünü, DHA Aliağa
Temsilcisi Kudret Karakulak (solda), Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Farukh Gassimov’un
elinden aldı.

SOCAR & TURCAS Grubu
ile Petkim yöneticilerinden
oluşan jüri tarafından, şirketin
45. yılına özel olmak üzere dört
kişiye ödül verildi. “Yılın Sivil
Toplum Örgütü” kategorisinde
Ankara Sanayi Odası Başkanı
Nurettin Özdebir, “Yılın
Bürokratı” kategorisinde Türk
Standartları Enstitüsü Başkanı
ve Konya Sanayi Odası Başkanı
Tahir Büyükhelvacıgil, “Yılın
Gazetecisi” kategorisinde CNN
Türk Ekonomi Müdürü Emin
Çapa ödüllendirildi. Türkiye’de
enerji verimliliği alanında
yaptığı çalışmalar ve çabaları
nedeniyle Enerji Verimliliği
Derneği Başkanı Erkan
Gürkan’a da özel ödül verildi..
Ödülleri sahiplerine veren
SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş
CEO’su ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
ödül alacak isimleri çok
titiz bir çalışma sonrasında
belirlediklerini açıklarken,
bu isimlerin ortak yönlerinin
“yerli sanayinin gelişimine, kalite
yolculuğuna verdikleri önem”
olduğuna dikkat çekti.

SOCAR & TURCAS
Grubu CEO’su ve
Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz (solda), Yılın
Bürokratı Ödülü’nü,
Türk Standartları
Enstitüsü Başkanı
Tahir Büyükhelvacıgil’e
verdi..

AZİZ KOCAOĞLU’DAN
PETKİM’E BÜYÜK ÖVGÜ
Petkim’in 45. kuruluş
yıldönümü törenine katılan İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, Türkiye’nin ekonomide
zaman zaman zor dönemlerden
geçtiğini, ancak Petkim gibi sanayi
tesislerinin yatırım yapmaktan
asla vazgeçmediğini vurguladı.
Petkim’in “45 yaşında bir dev”
olduğunun altını çizen Kocaoğlu,
kurumun bundan sonra da
yatırımlarını arttırarak geleceğe
yürümesi gerektiğini kaydetti.
Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir
Belediyesi olarak yerelde
kalkınmayı ilke olarak seçmiş
bir yerel yönetim anlayışından
geldiklerini belirterek, “Kenti nasıl
kalkındırabiliriz, insanların gelir
düzeyini, yaşam standardını nasıl
arttırabiliriz; bütün planlarımızı
buna göre yapıyoruz. İzmir
sadece sanayide, sadece tarımda
kalkınarak amaçlarına ulaşamaz.
İzmir’in amacı, marka kent olmak
gibi büyük bir hedeftir. Bütünüyle,
yaşam dokusuyla örnek bir
kent olabilmektir. Bu İzmir’in
doğasında vardır” diye konuştu.
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YAŞGÜNÜMÜZ
Brandista Ajansı’nın Başkanı ve Kreativ
Direktörü Bahadır Bayrıl

YENİ LOGOMUZU MUHTEŞEM
BİR TÖRENLE TANITTIK
Petkim’in yeni logosu ve 2009
yılı finansal sonuçları ile SOCAR
& TURCAS Grubu’nun yatırım
stratejilerinin paylaşıldığı toplantı
bugün Conrad İstanbul Oteli’nde
gerçekleştirildi.
SOCAR ve TURCAS
gruplarının üst düzey yetkilileri
ile Petkim yöneticilerinin katıldığı
toplantıya yazılı ve görsel basının
temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.
Brandista Ajansı tarafından
tasarlanan yeni logo yaklaşık bir
yıllık çalışmanın ürünü..
SOCAR & TURCAS
ortaklığında yepyeni bir
dinamizm kazanan Petkim’in yeni
yüzünü yansıtan logo, üç hakim
renkten oluşuyor.
Yeşil; çevreye ve gezegene
saygıyı; huzur, barış ve işbirliği
arzusunu;
Kırmızı; yapılan işe duyulan
tutkuyu, dinamizmi ve enerjiyi;
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Mavi; ciddiyeti, akıllı ve
soğukkanlı duruşu, özgüveni ve
yenilikçiliği simgeliyor..
Brandista Ajansı’nın Başkanı
ve Kreativ Direktörü Bahadır
Bayrıl, yeni logo ve kurumsal
kimlik değişimi çalışmasında,
Petkim’in bölgesel ve küresel
oyuncu olma hedefinin yanı sıra
özdeğerlerinin de ifade edilmesi
ilkesini göz önünde tuttuklarını
söyledi. Üç rengin işaret ettiği
anlam dünyasını dinamik bir
tarzda birbirine bağlayan üç
boyutlu şeklin, “P” harfiyle akılda
kalıcılık özelliği taşıdığına dikkat
çeken Bayrıl, şu değerlendirmeyi
yaptı: “Kendine has, ‘unique’,
ayrıştırıcı bir biçimde yazılan bu
“P” harfi kurumsal kimliğimizin
ve değerlerimizin yoğunlaşmış ve
yalınlaştırılmış bir simgesidir. Bu
haliyle de kurumsal kimliğimizi
taşımamız, damgasını vurmamız
gereken her yerde uygulanabilme,
kullanılabilme üstünlüğü
ve kolaylığı sunmaktadır.
Logomuzun tamamlayıcı
unsuru olan Petkim yazısında
kullandığımız font ise hem
yenilikçi hem de modern bir tarzı
yansıtmaktadır. Güncellenmiştir,
güçlenmiştir, renkli ve modern
bir hâl almıştır. Petkim’de
yaşanan değişimi; kararlı,
zevkli ve etkileyici bir biçimde
dışavurmaktadır.”Logonun tasarım
aşamasında uzun bir araştırma
dönemi geçirdiklerini, dünyadaki
benzer kurumları inceleyerek,
örnekleri derinlemesine analiz
ettikleri bilgisini veren Bahadır
Bayrıl, elde edilen bulguların
yorumlanıp grafik unsurlara
aktarılmasının yoğun bir süreç
gerektirdiğini kaydetti.
(Soldan) SOCAR &
TURCAS Enerji A.Ş
ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Batu
Aksoy, SOCAR
Türkiye Direktörü
Seymur Agayev,
SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş CEO’su
ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, Petkim Genel
Müdürü Mehmet
Hayati Öztürk

GELENEKSEL
PİKNİĞİMİZDE
YORGUNLUĞUMUZU
ATTIK
Petkim’de artık gelenek
halini alan yaşgünü pikniği
3 Nisan 2010 günü Çayağzı
Tesisleri’nde gerçekleştirildi..
Şirketin tepe yönetimi ve
çalışanlarının aileleri ile
birlikte katıldığı pikniğe
yaklaşık 3500 kişi katıldı..
Pink Organizasyon
firmasının başarı ile
gerçekleştirdiği etkinlikte,
özellikle çocuklar için
kurulan oyun alanları büyük
ilgi topladı.. Baharın gelişi
birlikte yeşile bürünen
Çayağzı’ndaki piknikte,
Petkim ailesine yeni katılan
teknisyenlerimiz, yöneticileri
ve çalışma arkadaşları ile
daha yakından tanışma
olanağı buldu.. Yemekler
yenildi, hareketli müzikler
eşliğinde oyunlar oynandı,
kışın yoğun geçen çalışma
temposunun yorgunluğu
biraz olsun atıldı..

TARİHTEN KESİTLER

Petkim’in temeline ilk harcı dönemin
Başbakanı Süleyman Demirel atıyor..
(3 Nisan 1965)

leşkesinin temeline
Petkim’in Aliağa’daki yer
dönemin Başbakanı
4’te
197
ül
ilk harcı, 14 Eyl
ıştı.
atm
vit
merhum Bülent Ece

)
970’li yıllar

şanları (1

lı
Petkim ça
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Petkim’de üretilen ilk Türk polietileni

Çevrim-Birleşik Isı
a Tesisi ve Kombine bir törenle açıldı..
km
Ya
ık
At
li
ke
hli
Te
ığı
4 Şubat 2007’de,
Erdoğan’ın katıld
akan Recep Tayyip
Güç Santralı, Başb

Dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın Petki
1978 yılında, Ecev
it
genç Enerji Baka hükümetinin
nı Deniz Baykal’
ın
Petkim’i ziyareti..

Aliağa Petkim limanının
0 yılı..
inşasından bir kare. 198

m’i ziyareti (1985 yılı şubat ayı)

29 Eylül 2000’de Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz’ın
katılımıyla yapılan Klor Alkali fabrikası Membranlı Cell’e
geçiş açılış töreni. Yılmaz’ın solunda yanında dönemin
Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan ve Özelleştirmeden
Sorumlu Devlet Bakanı Yüksel Yalova..

Koç Holding’in
patronu merhu
11 Ekim 1988
m Vehbi Koç,
’de
Koç’a dönemin Petkim’i ziyaret etmişti.
Genel Müdürü
eşlik ediyor.
Faruk Yağız

yıllarda
Petkim’den 1970’li iyatı..
ilk LPG sevk

e
Evren 22 Kasım 1985’d
Cumhurbaşkanı Kenan
emin İzmir
dön
a,
ınd
Yan
.
işti
etm
t
Petkim’i ziyare
a Bakanı Vecdi Gönül
Valisi, bugünün Savunm
bulunuyor.
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TARİHTEN KESİTLER

1965-1970
Petkim Petrokimya A.Ş.
250 milyon TL sermaye ile kuruldu.
Petkim’in ilk yatırım faaliyetlerine
İzmit-Yarımca’da başlandı.
n Yarımca Kompleksi’nin Etilen,
Polietilen, Klor Alkali, VCM ve PVC
fabrikalarının yapımı tamamlandı ve
deneme işletmesine alındı.
n Aliağa bölgesinde ikinci bir
petrokimya kompleksi kurulmasına
karar verildi.
n

1971-1975
n Çanakkale

Plastik İşleme Fabrikası
devreye alındı.
n Yarımca Kompleksi’nde DDB fabrikası
tamamlanarak işletmeye alındı.
n Petkim’in sermayesi 1.5 milyar TL’ye
çıkarıldı.
n Yarımca Kompleksi’nde Etilen ve
Polietilen fabrikaları tevsi edildi.
n Karbon Siyahı, Sentetik Kauçuklar,
Stiren, Polistiren fabrikaları devreye
alındı.

1976-1983
n Yarımca

Kompleksi’nde VCM ve PVC
fabrikaları tevsi edildi ve Kaprolaktam
üniteleri işletmeye alındı.
n Otomotiv sanayisinde oluşan hızlı

gelişmeler sonucu 19 Ağustos 1976
tarihinde
n Petkim’in öncülüğünde, Petlas Lastik
Sanayi A.Ş. kuruldu.
n Şirketin sermayesi sırasıyla 8, 40, 100
milyar TL’ye çıkarıldı.
n Aliağa Kompleksi’nin yardımcı
işletmeleri ve ortak tesisleri
tamamlandı.

1984-1989
n Aliağa

Kompleksi Fabrikaları
işletmeye alındı.
n Aliağa ve Yarımca Müesseseleri
Alpet A.Ş. ve Yarpet A.Ş. adı altında
bağlı ortaklık haline getirildi.
n 28.05.1986 tarihinde, 3291 sayılı
kanun çerçevesinde özelleştirme
kapsamına alındı.

1990-1995
n Şirket

sermayesi 1990 yılında 2
trilyon TL’ye, 1991 yılında 3 trilyon
TL’ye çıkarıldı.
n Petkim’in bağlı ortaklıkları olan Alpet
ve Yarpet, 31.08.1990 tarihli bilançoları
esas alınarak bütün aktif ve pasifleri ile
Petkim tarafından devralındı.
n Merkez Teşkilatı, Aliağa Kompleksi ile
birleşti. Yarımca Kompleksi ise, Yarımca
Kompleks Başkanlığı’na dönüştürüldü.
n Aliağa Kompleksi’nde 1993 yılında

AYPE, YYPE, PP ve ACN fabrikalarında;
Yarımca Kompleksi’nde 1995
yılında PVC, PS, KS, SBR, CBR ve
BDX fabrikalarında yapılan tevsi ve
rehabilitasyon çalışmaları sonucu
kapasiteler artırıldı.

1996-1999
n TS-EN-ISO

9002 Kalite Güvence
Belgesi alındı.
n Şirket, “Esas Sermaye Sistemi”nden
“Kayıtlı Sermaye Sistemi”ne geçti.
Sermayesi, Yeniden Değerleme Değer
Artış Fonu’ndan karşılanmak suretiyle
114 trilyon TL artırılarak 117 trilyon
TL’ye yükseltildi.

2000-2004
n Klor

Alkali fabrikasında klor
üretiminin civalı cell’ler yerine
membranlı cell’lerde yapılmasını ve
klor üretim kapasitesinin 100.000
ton/yıl’a artırılmasını amaçlayan tesis
bitirilerek işletmeye alındı.
n Elektrik Üretim Ünitesi’nde 20 MW’lık
kondenserli 2. türbin 2001 yılı içinde
devreye alındı.
n Sermayesi 117.000 milyar TL’den
204.750 milyar TL’ye yükseltildi.
n Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
(ÖYK) kararı ile Yarımca Kompleksi
Tüpraş’a devredildi.

RAKAMLARLA
PETKİM
✔ 50’yi aşan
petrokimyasal ürün
yelpazesiyle Türkiye
sanayinin vazgeçilmez
bir hammadde üreticisi
durumunda olan
Petkim’in ürettiği
petrokimyasal ürünler;
inşaat, tarım, otomotiv,
elektrik, elektronik,
ambalaj, tekstil
sektörlerinin önemli
girdileri arasında
bulunuyor. Petkim,
ayrıca, ilaç, boya,
deterjan, kozmetik gibi
birçok sanayi için girdi
üretiyor.
✔ Yılda 3,2 milyon
ton brüt üretim
gerçekleştiriyor.
✔ Yurt içindeki pazar
payı yüzde 30.
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✔ Hedefi, 2018 yılında
pazar payını yüzde 40’a
çıkarmak..

n YYPE

fabrikası 2. tevsi çalışmaları
2001 yılında bitirilerek üretim
kapasitesi 66.000 ton/yıl’dan
96.000 ton/yıl’a çıkarıldı.
n Yılda 10.000 üretim artışı
sağlayan PVC fabrikası 17. reaktör
ilavesi 2001 yılı içinde tamamlandı.
n Çanakkale Plastik İşleme
Fabrikası kapatılarak malzemelerin
Aliağa Kompleksi’ne transferi
tamamlandı.
n 2002 yılında inşaat ve montajı
tamamlanan Sıvı-Katı Atık Yakma
Tesisi 2003 yılında devreye alındı.
n Petkim kuru yük iskelesi üçüncü
şahısların kullanımına açıldı.

2005-2007
n PETKİM

yatırımları kapsamında
2004 yılında başlamış olan
Etilen, AYPE ve PP fabrikaları
tevsi çalışmaları 2005 yılında
tamamlandı. Etilen fabrikası
kapasitesi 400.000 ton/yıl’dan
520.000 ton/yıl’a, AYPE fabrikası
kapasitesi 190.000 ton/yıl’dan
310.000 ton/yıl’a, PP fabrikası
kapasitesi 80.000 ton/yıl’dan
144.000 ton/yıl’a çıkarıldı. Son
18 yılın en yüksek yatırım tutarı
gerçekleştirildi.
n Aromatikler Fabrikasında
p-x kapasitesi 100.000 ton/
yıl’dan 136.000 ton/yıl’a, benzen
kapasitesi 123.000 ton/yıl’dan
134.000 ton/yıl’a çıkarıldı.
n Standart & Poor’s ve Sabancı
Üniversitesi’nin birlikte yaptıkları
şeffaflık ve ifşa araştırmasında 2006
yılında Petkim “En Şeffaf İlk Beş
Kuruluş” içinde gösterildi.
n 2007 yılında Buhar Üretim
Elektrik Üretim ünitelerinde
90 Milyon ABD $ harcanarak
gerçekleştirilen yatırımla; 57 MW’lık
Gaz Türbini devreye alındı. Buhar
kazanlarında fuel-oil yanı sıra
çevre dostu doğal gaz kullanımına
geçilerek yakıt esnekliği sağlanmış
oldu.
n Mart 2007 tarihi itibariyle, Petkim
dışından atık alınarak bertaraf
edilmeye başlandı.
n Torba Üretim’de FFS rulo film
ureten co-extruder unitesi 2007
yılında devreye alındı. Kademeli
olarak bütün katı ürünlerde ventilli
torba yerine FFS torba ambalajına
geçildi.
n PETKİM’in sermayesindeki

PETKİM’İN
2009 KARNESİ
Net satışlar:
2.057.459 bin TL.
Brüt üretim:
2.956.800 ton
Net kâr:
114.035 bin TL.
İhracat: (60 ülkeye)
347 milyon USD
İstihdam (Yılsonu)
2421
009 yılı kapasite
kullanım oranı:
% 91
Yatırım tutarı:
69.858 bin TL.
İSO 500 (2008) sıralaması:
15’inci
Yurt içindeki pazar payı:
% 26

%51 oranındaki kamu
hissesinin, blok satış yöntemi
ile özelleştirilmesine ilişkin
ihale sürecinde, 5 Temmuz
2007 tarihinde kamuya açık
olarak yapılan nihai pazarlık
görüşmeleri sonucunda
ikinci en yüksek teklifi veren
SOCAR&TURCAS Ortak Girişim
Grubu’na satılması, Özelleştirme
Yüksek Kurulu’nun 22 /11/2007
tarih ve 2007/63 sayılı kararı ile
onaylandı.

2008-2009
n PETKİM

Petrokimya Holding
A.Ş.’nin sermayesindeki %51
oranındaki kamu hissesinin blok
olarak, ihalede SOCAR&TURCAS
Ortak Girişim Grubu’na 2
milyar 40 milyon ABD Dolarına
satılması işlemi resmen
tamamlandı.
n PETKİM hisselerinin
SOCAR&TURCAS Ortak Girişim
Grubu tarafından kurulan
SOCAR&TURCAS Petrokimya
A.Ş.’ye devrine yönelik sözleşme
30.05.2008 tarihinde imzalandı.
n PETKİM’in mülkiyetinde
bulunan 1.300 dönüm alan,
hammadde rafinerisi kurulması
için SOCAR&TURCAS Rafineri
A.Ş.’ye tahsis edildi.
n Tesiste hammadde esnekliği
yaratacak şekilde teknoloji
yenilenmesi gerçekleştirilerek
önemli derecede hammadde
verimliliği yaratıldı. Nafta ile
birlikte LPG krak edilmeye
başlandı.
n Lojistik olarak büyüme
planları çerçevesinde Petkim
limanı fizibilite ve detaylı
terminal planlaması çalışması
başlatıldı.
n TSE tarafından gerçekleştirilen
Entegre Yönetim Sistemi
Belgelendirme Denetimi
sonucunda; ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesinin
yenilenmesi, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi Belgesinin ve
TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi Belgesinin
verilmesi yönünde karar verildi.
n 2009 yılında Etilen fabrikası
ve AYPE-T fabrikası kapasite
artışı projeleri için mühendislik
sözleşmeleri imzalandı.
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SOCAR, TURCAS
ve Petkim’in
tepe yöneticileri
Haydar Aliyev
Dostluk ve
Hatıra
Ormanı’na ilk
fidan dikimini
gerçekleştirdi.

Haydar Aliyev Ormanı’nda

Türk-Azeri kardeşliği

yeşeriyor

Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev,
bu ormanın “İki Devlet, Tek Millet” ülküsünün
simgesi olacağını söyledi.

P

etkim ve Ege Orman
Vakfı’nın, Çağdaş
Azerbaycan’ın kurucusu
ve merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in
adına oluşturduğu “Dostluk ve Hatıra
Ormanı”na ilk fidan dikimi 1 Nisan
2010 tarihinde gerçekleştirildi. İzmir’in
Foça ilçesi, Yeni Foça mahallesi Kapıkaya
mevkiinde 75 dekar alanda kurulan ve
yaklaşık 11 bin fidandan oluşan orman,
bölgede geçen yaz yanan orman alanının sınırında yer alıyor.
Fidan dikim törenine Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Petkim
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Aksoy,
Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan Yavuz,
Batu Aksoy, David Mammadov, Farukh
Gassimov; Foça Kaymakamı Kamil Köten,
Aliağa Kaymakamı İbrahim Keklik, Foça
Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Alia-
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ğa Belediye Başkanı Turgut Oğuz, İzmir
Çevre ve Orman Bölge Müdürü İbrahim
Çiftçi, Ege Orman Vakfı Başkan Vekili Erol
Narin, Petkim çalışanları ve Ege Orman
Vakfı gönüllüleri katıldı. Fidan dikim töreninde konuşan Petkim Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev, Haydar Aliyev’in yaşamı boyunca savunduğu ve Türk-Azeri
kardeşliğinin simgesi haline gelen “İki
Devlet, Tek Millet” ülküsünü sonsuza
kadar koruyacaklarını söyledi. Aliyev,
Petkim’in koordinasyonunda bundan
sonraki yıllarda da söz konusu arazinin
genişleme sahasında ağaçlandırma
çalışmalarına destek vererek, bu sosyal
sorumluluk projesini
geleneksel hâle
getireceklerini
vurguladı.
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Haydar Aliyev Kimdir?

Ege Orman Vakfı Başkan Vekili Erol Narin, günün anısına Petkim Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev (solda) ve Genel Müdür Hayati Öztürk’e bir plaket sundu.

“AĞAÇ DİKME YARIŞININ
KAYBEDENİ OLAMAYACAK”

Petkim Genel Müdürü M. Hayati Öztürk de, çevre konusundaki duyarlılığı, bir
“maliyet” olarak değil, üretim proseslerinin
her aşamasında üzerinde dikkatle durulan
ve önemsenen bir rekabet unsuru olarak
Petkim Yönetim
Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev
(solda) ve SOCAR
& TURCAS Enerji
A.Ş CEO’su
Kenan Yavuz,
merhum
Aliyev’in ruhuna
döktürülen
lokmalardan
tattı.

// SANAYİCİLER DOĞADAN
ALDIKLARINI GERİ VERİYOR

gördüklerini anımsattı. Yeni Foça’da geçen
temmuz ayında çıkan yangının söndürülmesi için Petkim itfaiyesini ve tüm olanaklarını
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İzmir Valiliği’nin emrine verdiklerini hatırlatan
Genel Müdür Öztürk, “İlkini bu yıl başlattığımız ve her yıl geleneksel hale getireceğimiz
‘Haydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı’
projemiz ile bir yandan sosyal sorumluluğumuzu yerine getirirken diğer yandan da
Hazar Denizi ile Ege’yi buluşturacak yeni
sembollerden birini daha gerçekleştirmiş
olacağız.” dedi.
Aynı duyarlılığı bölgede faaliyet gösteren
diğer sanayi kuruluşlarından da beklediklerini sözlerine ekleyen Öztürk, “Bu konuda
birbirimizle yarışalım, bu yarışın kaybedeni
olmayacak..” değerlendirmesini yaptı.

Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu merhum Haydar Aliyev, 10 Mayıs
1923 tarihinde Nahçıvan’da dünyaya geldi.. 1939 yılında Nahçıvan
Pedagoji Teknik Lisesi’ni bitirdikten sonra Azerbaycan Sanayi Enstitüsü,
Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Aliyev, 1957 yılında Azerbaycan
Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde eğitimini tamamladı.
1964 yılına kadar Azerbaycan emniyet organları başkanlığında görev yapan Haydar Aliyev, 1967 yılında bu kurumun Başkanlığına getirildi ve general
rütbesine kadar yükseldi. 1982 Aralık ayında Sovyet İttifakı Komünist Partisi
Siyasi Bürosu’nun üyesi seçilen Aliyev, Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu başkanının birinci yardımcısı görevine getirilerek ülkenin en önde gelen yöneticilerinden
biri oldu. Sovyetler Birliği döneminde 20 yıl süresince milletvekilliği, 5 yıl da Bakanlar
Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Aliyev, 20 Ocak 1990’da Sovyetler’in Bakü’de yaptığı
katliamla ilgili olarak Azerbaycan’ın Moskova’daki konsolosluğunda çok sert tepki gösterdi, Azeri halkına karşı işlenen cinayetin sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.
1990 yılı temmuzunda Azerbaycan’a dönen Haydar Aliyev önce Bakü’de, daha sonra
Nahçıvan’da yaşadı ve Azerbaycan parlamentosuna milletvekili seçildi. 1991-1993 yılları
arasında Nahçıvan özerk Devleti Başkanı, Azerbaycan Parlamentosu Başkan Yardımcılığı
görevlerini ifa eden merhum Aliyev, 1992 yılında kurduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin
başkanı oldu. 15 Temmuz 1993’de Azerbaycan Parlamento Başkanı, 24 Temmuz’da ise
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı’na getirildi. Bu görevini 5 yıl sürdüren ve 11
Ekim 1998’de yapılan seçimlerde,
yeniden 5 sene süresince aynı göreve
seçilen Aliyev, 15 Ekim 2003’te yapılan başkanlık seçimlerine, yaşadığı
ciddi sağlık problemleri nedeniyle
katılamadı.
Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003
tarihinde Amerika’nın Cleveland
kentinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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Ege Orman Vakfı Başkan Vekili Erol Narin
ise, ülkemizin akciğerleri olan orman varlığının önemli bölümünün her yıl yangınlarla
yitirildiğine dikkat çekerek, geçen yıl en fazla
kaybı İzmir’in verdiğini belirtti. Petkim’in
çevreye verdiği önemi Vakıf olarak dikkatle
izlediklerini sözlerine ekleyen Erol Narin, 25
milyon dolara mal olan Türkiye’nin ikinci katı
atık yakma tesisinin Petkim Aliağa kompleksinde bulunmasının, çevreye verilen önemin
en önemli göstergesi olduğunu vurguladı.

Haydar Ali
yev
10 Mayıs 1923

- 12 Aralık 2003

Petkim

Türkiye’nin

en büyük ERP
projesi’ne

hazır

2007 yılında
başladığımız çalışmalar, üç yıllık
zorlu sürecin ardından tamamlanıyor.
Eylül ayı, tüm şirketin bilgi işlem altyapısındaki
tarihi dönüşüme tanıklık edecek.. Sadece Petkim
personeli için değil; tüm müşteriler ve tedarikçiler için
bilgiye erişim ve sonuç alma süreçleri artık çok daha
kolay olacak.
30 -
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Petkim Business Transformation ve ERP MES Grup Müdürü
Ali Ekrem Aslan (solda) ve Bilgi İşlem Müdürü Metin Avunduk

Kurumsal Kaynak Planlaması
(ERP) Projesi Eylül 2010’da Faaliyete
Geçiyor...

K

ısa adı ERP olan Kurumsal Kaynak Planlaması
(Enterprise Resource
Planning) süreci,
özelleştirme sonrasında dünya şirketi olma yolunda hızlı
adımlarla ilerleyen Petkim için yaşamsal
önem taşıyan adımlardan biri olacak.
Proje ile ilgili Petkim Yaşam’a konuşan Petkim Business Transformation
ve ERP MES Grup Müdürü Ali Ekrem
Aslan, 2004 yılında Kenan Yavuz’un
Genel Müdür olarak atanmasıyla şirkette
önemli bir dönüşüm süreci başladığına
dikkat çekerek, 2008 Mayıs ayında sonlanan özelleştirme süreci ile birlikte ERP
Projesi’nin hız kazandığını vurguladı..
Dünyada petrokimya sektörünün en iyi
oyuncularından biri olmak için, stratejik
bilgi işlem altyapısının ve iş süreçlerinde
tam entegrasyonun önemine vurgu yapan Aslan, yaşanan süreci şöyle özetledi:
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// TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLEN EN
BÜYÜK ERP PROJESİ

“Dünyadaki ilk 500 şirketi incelediğimizde tüm şirketlerin ERP projesine
sahip olduğunu, farklı ERP çözümler
uyguladıklarını görüyoruz. İlk 500 sirket
çözüm uygulamalarında %70 SAP, %25
ORACLE ve %5 MS AXAPTA kullanıyorlar.
Biz ürün seçimi öncesinde Türkiye’de
ERP ürünü kullanan benzer sektördeki
pek çok firmaya saha ziyaretleri yaptık.
Bu firmaların Petkim’de demo sunumları yapılması sağlandı. Yurtdışından
RFP’ler (iş ihtiyaçları dokümanı) satın
alındı. Petkim iş ihtiyaçları dikkate
alınarak RFP’ler güncellendi. Böylece,
ERP Proje Şartnamesi hazırlandı. Aynı
zamanda şirketimize çözüm ortağı
olabilecek büyüklükteki firmalar tespit
edildi ve satınalma süreci başlatıldı.
Böyle bir projede görev alabilecek firma
seçimi kolay bir süreç olmadı. Profesyonel firmalarla görüşmeler yapıldı. Firma
seçim kriterlerini içeren standartlar
oluşturuldu. 6 firmanın verdiği teklifler,
13 kişilik bir ekip ile 15 günlük tam zamanlı çalışma yapılarak değerlendirildi.
Firma seçimi bu çalışma sonucuna göre
belirlendi.”

Petkim ERP Proje Ekibi

ERP NEDİR?

Petkim yönetiminin 2009 yılı
yatırım bütçesinde ERP’ye kaynak
ayırmasının, “kriz ortamını fırsata
çevirmek amacıyla bilinçli bir tercih
olduğunu” hatırlatan Ali Ekrem Aslan, “Türkiye’de yürütülen en büyük
ERP projesi olmasına rağmen, ayrılan
kaynak (22 aylık projede tüm modüllerin devreye alınması) 4 milyon
268 bin TL’dir. MES projesi için ayrılan
kaynak ise 1 milyon 440 bin TL’dir.”
dedi.

// ERP ÇALIŞANLAR
ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

ERP sisteminin çalışanlar
üzerindeki etkileri hakkında bilgi
veren Petkim Bilgi İşlem Müdürü
Metin Avunduk ise, İnsan Kaynakları

Yönetimi’nde kullanılan Organizasyon Yönetimi, İşe Yerleştirme
Yönetimi, Nitelik Yönetimi, Kariyer ve
Yedekleme Planlaması, Performans
Yönetim Sistemi, Eğitim ve Toplantı
Yönetimi gibi iş süreçlerinin SAP uygulamalarıyla entegre edilerek daha
verimli hâle geleceğini söyledi. ERP
Projesi ile şirket stratejilerinin insan
kaynakları uygulamaları ile daha
hızlı ve uyumlu entegre edileceğini
sözlerine ekleyen Avunduk, şu bilgileri verdi: “İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemi uygulamalarının birbirleri
arasında tam entegrasyona kavuşacak. Sistemin sonuçlarının çalışanlar
tarafından hissedilmesi ile İnsan Kaynakları biriminin rolü değişecek ve
iç müşteri memnuniyetini artıracak.
İK faaliyetleri bilgisayar ortamında
yürütülecek. İşlem yapma hızı, işlemlerin doğruluğu ve tutarlılığı artacak.
Personel ile ilgili tüm bilgilerin kayıtları ile bu bilgilere ilişkin her konuda
sorgulamalar yapılabilecek.”

l Kurumsal Kaynak
Planlaması’nın (ERP) en önemli
özelliği, firmanın bütün
departman ve fonksiyonlarını tek
bir sistem içinde birleştirmeye
çalışması..
l İhtiyaç ve beklentileri
birbirinden farklı olan çok
sayıda bölüm, aynı sistem içinde
bir araya getiriliyor. Sistem
tarafından doğrulamış aynı bilgi
havuzunu paylaşarak etkinliğini
artırıyor. ERP, tüm bunları
sağlayan sistemler bütünü olarak
adlandırılıyor.
l ERP entegrasyonu yaklaşımı
olağanüstü tasarruflar
sağlamasının yanında çalışma
hızını da artırıyor.
l Bölümler arası entegrasyon,
işletme içinde dolaşan bilginin
kalitesini yükseltirken; bilginin
hızlı dolaşımı ile verilecek kararlar
daha gerçekçi ve doğru oluyor.
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ERP’NİN İŞ SÜREÇLERİNE
ETKİSİ NE OLACAK?
n İş süreçleri büyük oranda birbiriyle
bütünleştirilerek, süreçleri merkezi olarak
yürüten bir sistem yazılımı alt yapısı
sağlayacak.
n İş süreçleri arasında ilişkisel bir bağlantı
kurarak veri tutarlılığı ile güvenliğini
sağlayacak.
n Çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri
birbirlerine bağlayacak.
n Sipariş termin süreleri azalacak.
n Piyasadaki tehdit ve fırsatlara daha hızlı
tepki verilebilecek.
n Stok ve işletme maliyetleri düşürülecek.
n Malzeme, işçilik ve teçhizat kaynaklarının
daha verimli kullanımı sağlanacak.
n Gerçek zamanlı kâr-zarar ve maliyet
analizleri yapılabilecek.
n Değişen üretim koşullarına hızlı tepki
verilerek, şirketin rekabet gücü artırılacak.
n Örnek senaryo oluşturularak muhtemel
sonuçlar canlandırılması (simülasyon)
sağlanacak.
n Müşteri hizmet seviyesi geliştirilerek,
müşteri memnuniyeti artırılacak.
n Müşteri tek bir birimi arayarak internet
üzerinden siparişini verecek ve bu siparişi
takip edebilecek. Sistem standartlaştırıldığı
için bilgi tüm organizasyon boyunca aynı
olacak.
n Üretim odaklı kararlar, satış odaklı
kararlara daha kısa ve etkin şekilde
bağlanacak. Üretimden satışa uzanan
kârlılık süreci gerçek zamanlı izlenebilecek.
n Daha doğru ve tutarlı raporların otomatik
hazırlanması sağlanacak.
n Kullanıcıların bilgiye, gerçek zamanlı
olarak erişebilmesi kolaylaşacak.

İş sistemleri (Üretim, Bakım,
Lojistik, Finans, İK vs.) olabildiğince
tek çatı altında toplanacak.
Bu süreçler basitleştirilecek,
standardı artırılacak ve daha hızlı
hale getirilecek.

ERP PROJESİ PETKİM’E
NE YARAR SAĞLAYACAK?
n İş sistemleri (Üretim, Bakım, Lojistik,
Finans, İK vs.) olabildiğince tek çatı altında
toplanacak. Bu süreçler basitleştirilecek,
standardı artırılacak ve daha hızlı hale
getirilecek.
n Şirketin farklı birimleri arasındaki
terminoloji birliği sağlanacak.
n Kar-zarar ve maliyet analizleri çok daha
etkin yapılabilecek.
n Her seviyede maliyetlendirme ve finansal
bilgilerin entegre olması sağlanacak.
n Bilgi Teknolojilerini etkin bir biçimde
kullanarak sadece ulusal değil uluslararası
pazarlarda rekabet üstünlüğü kazandıran
bir alt yapı kurulacak.
n Petkim’in tüm kaynakları doğru
planlanarak, ölçülebilir hâle gelecek.
n Şirketin bilgi birikimi gerçek veriler ile
birleştirerek, yönetimin hedeflerine daha
kolay ulaşması sağlanacak.
n Tutarlı bilgi/veri ihtiyacını karşılayacak
kurumsal bir kaynak oluşturulacak.
n Güncel, gerçek zamanlı ve güvenilir veriye
kolay erişilecek.
n Müşteri siparişleri entegre edilecek.
n Tedarikçiler ve müşteriler ile internet
üzerinden zaman ve yerden bağımsız
entegrasyon kurulabilecek.
n Tedarikçiler ve müşterilerle ilgili
değerlendirme ve analizler yapılabilecek.
n İşletme maliyetlerinde düşüş, stratejik
kararlarda iyileşme olacak.
n Süreçlerde müşteri katkısı artırılacak,
operasyonel kararlar daha hızlı alınabilecek.
n Etkin bir e-ticaret alt yapısı kurulacak.
n Back Office işlerinin otomasyonu
sağlanacak.
n Coğrafi olarak birbirinden uzak birimler
(İzmir-İstanbul) arasındaki koordinasyon
güçlendirilecek.

İŞTE PETKİM’DE SOMUT
BİR ERP UYGULAMASI

SATIŞ VE PAZARLAMA SÜRECİNDE KÖKLÜ
DEĞİŞİM YAŞAYACAĞIZ
Kurumsal ihtiyaç ve hedefleri belirlenirken, müşterilerin
ihtiyaçlarını ve beklentileri çok daha iyi dikkate alınacak.
Müşteri memnuniyeti daha etkin yönetilecek.
n Üretim ve satış arasında tam ve doğru bilginin aktığı bir
köprü kurulacak. Böylece etkin üretim planlama ve stok yönetimi
sağlanacak.
n Piyasa talebinin arttığı dönemlerde ürün terminlerinde
yaşanan sıkıntılar, birimler arası entegrasyonun iyi
yönetilebilmesi ile minimum düzeye indirilecek.
n Malzeme maliyetleri kesin bir şekilde hesaplanabileceği
için, ürün fiyat belirleme ve kârlılık analizleri hızlı bir şekilde
yapılabilecek. Ürün satışlarında kâr marjları belirgin
bir biçimde artacak.
n Müşteri ve malzeme ana verileri birçok detayda takip
edilebilecek. Satış Dağıtım gerçekleşme verileri izlenebilecek.
Bu veriler doğrultusunda oluşacak raporlar ile, en doğru bilgiler
üst yönetime hızlı ve etkili şekilde ulaştırılacak.
n Lojistik firmalar ile sistem entegrasyonu sağlanacak.
Böylece Petkim ve müşterileri arasında etkin bir dağıtım ağı
kurulmuş olacak.
n Tüm satış süreçlerinde oluşacak yurtiçi akreditif ve dış ticaret
evrakları ve bilgileri sistemde yer alacak. Satış-MuhasebeFinansman birimleri arasında veri iletişimi arttırılmış olacak.
Ürün ticareti işlemlerinin ERP’de takibi sağlanacak.
n Satış organizasyonunda yapılan değişiklik ile çalışanların daha
aktif roller üstlenmesi sağlanacak. Organizasyon değişikliği
ve süreçlerde yapılan iyileştirmelerle piyasa koşullarına
daha uygun, daha iyi yönetilebilir bir Satış Dağıtım yapısı
oluşturulacak.
n

Petkim’de üretilen herhangi bir ürüne
ait sipariş düşünelim. Finans, ambar ve
üretim birimleri bu siparişle ilgili farklı
işlemler yapıyor. Her departmanın kendi
fonksiyonları içinde özel yazılımları
bulunuyor. ERP tüm bu sistemleri tek
bir veri tabanına bağlı, entegre bir
yazılım sisteminde toplayacak. Böylelikle
tüm birimler bilgiyi kolayca ve tutarlı
biçimde paylaşarak, çok daha iyi iletişim
kurabilecek.
Bu sipariş, şirket içinde kağıda
yazılmış halde, dosyalarla masadan
masaya dolaşıyor ve imzalanıyor.. Farklı
birimlerin, değişik yazılımlarında yeniden
kaydediliyor. Bu süreçler gecikmelere,
hatta siparişin kaybolmasına bile yol
açabiliyor. Farklı sistemlerde yeniden
girilmesi hatalara ve tutarsızlıklara neden
olabiliyor. Bu siparişin hangi aşamada
olduğunu istediğimiz anda öğrenmek
mümkün değil. Finans departmanında,
üretim departmanında bekleyebilir veya
sevk edilmek üzere olabilir.
ERP kendi başına çalışan eski
sistemleri tek bir yazılım haline
dönüştürecek. Finans, üretim, insan
kaynakları, ambar, muhasebe vb.
modülleri birbirinden bağımsız gibi
görünen iş süreçlerini tek bir çatı altında
toplayacak. Muhasebe, üretim, ambar
kendilerine özgü sistemleri kullanmaya
devam edecekler. Fakat bu sistemler
artık birbirine entegre şekilde ilerleyecek.
Böylece bir siparişin durumunu ambar,
üretim, muhasebe servisleri aynı anda
görebilecek.

www.petkim.com.tr - 35

ERP DÖNÜŞÜMÜ

KÜRESEL ARENADA
REKABETÇİ OLMAK İÇİN ERP
ŞART
Şirketlerin ERP’yi tercih etmelerinin altında
pek çok neden bulunuyor.. Bu nedenleri bazı
ana başlıklarda toplamak mümkün..
FİNANSAL BİLGİLERİ ENTEGRE ETMEK:
Üst yönetim, şirketin kârına bakmak istediğinde gerçeği farklı yönleriyle araştırmak
zorunda. Muhasebe kendi sistemine göre kâr
rakamı verirken, satış başka bir formatta kâr
bildirebilir. ERP tek bir formatta gerçek rakamları sunar. Kimse itiraz edemez çünkü herkes
aynı sistemi kullanmaktadır.

PETKİM ERP PROJESİNİN
ORGANİZASYON YAPISI
Proje Sponsoru: Kenan YAVUZ
Yönlendirme Komitesi: Kenan YAVUZ,
Hayati ÖZTÜRK, Abdulkadir TUNCER, Şafak AYIŞIĞI,
Hatice KAYGIN, Bülent SUNAY, Nihat GÜRBÜZ,
Ali Ekrem ASLAN
Proje Direktörü: Ali Ekrem ASLAN
Direktör Yardımcıları
Direktör Yardımcısı (Finansal): Metin AVUNDUK
Direktör Yardımcıları (Lojistik): Ali BAHÇIVAN,
Ahmet BUDAKÇI

SİPARİŞLERİ ENTEGRE ETMEK: ERP
sistemi; siparişin alımından, kamyona
yüklenip fatura kesilene kadar tüm işlemleri
kontrol eder. Her birimde bulunan ve diğer
birimlerle haberleşmeyen farklı sistemler
yerine, tüm işlemler tek merkezden idare
edilir.

Modül Sorumluları ve Üyeleri:
Finans (FI): Hüsnü Yüzbaşı (S), Emre Can Yüceoğlu
Maliyet Muhasebesi (CO): İsmail Melikoğlu (S),
Engin Sergin
Malzeme / Depo Yönetimi (MM/WM):
Ahmet Budakçı (S), Ömer Tarhan (S), Ömür Şimşek,
Özcan Taga, Levent Özgür SÖNMEZ,Sena SU

ÜRETİMİ STANDART VE DAHA HIZLI
HÂLE GETİRMEK: Üretim şirketlerinde,
farklı birimlerin aynı işi yapmak için farklı
bilgisayar sistemleri ve yazılımları kullandıkları sıklıkla görülür. ERP sistemi standart bir
yöntemle üretim işini otomatik hale getirir.
Farklı sistemlerin, tek ve entegre bir sisteme
dönüşmesi zaman kazandırır, üretimi artırır
ve genel yönetim maliyetlerini düşürür.

Üretim Planlama (PP): Cihan Onur Çelik (S),
Aytekin Kurultay, Ayşegül Ceylan, Rasim Yokuş
Bakım Yönetimi (PM): Ali Bahçıvan (S), Tolga
Aksoy, Tamer Eldemir, Bülent Bulunti, Oğuzhan Baz
İnsan Kaynakları Personel Gelişimi HR-PD):
Canan Keser (S), Hülya Çelik
İnsan Kaynakları Bordro (HR-PA): Adnan Kozok
(S), Muhammed Alkan, Nilgün Yıldırım,
Mehmet ÖZEL
Duran Varlıklar/Yatırım Yönetimi (AA/IM):
Oya Yücesoy (S), Nilüfer Yıkar
Satış Dağıtım (SD): Rana Sönmez (S), Gizem Ulaş,
Fatih Gencer, Aslı Coşkunlar, Alper Yılmaz
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Bilgi İşlem (IT): Mert Yerli (S), Mehmet Giraçoğlu,
Ali Çıbıklı, İhsan Erbil, Maviş Karataş, Nagihan Selvi,
Sevin Doğan, Nermin Gülbahçe, Musa Sarı,
Mesut Selvi, Abdulkahhar Doğan, Utku Can

STOKLARI AZALTMAK: ERP, stok
kontrol işleminin izlenebilir hâle gelmesini sağlar. Böylece stoklar azaltılır,
daha iyi planlama sağlanır, ambarda
ve üretim yerinde envanterin azalmasını sağlar. Bu sayede maliyetler
düşüp rakipler karşısında fiyat ve
rekabet avantajı sağlanır.
PERSONEL İŞLERİNDE STANDARTLAŞMA: Bazı şirketlerin değişik
yerlerde fabrikaları ya da ofisleri
olabilir. Bunlar farklı İnsan Kaynakları
sistemlerini kullanırlar. ERP bunları da
standart hale getirir.

Rekabetin, rekabetçiliğin özünde
insanoğlunun daha iyiyi başarma arzusu
yatıyor. “Yaratıcılık”, “rekabet” ve “teknoloji”
iç içe girmiş ve birbirini
pozitif olarak etkileyen kavramlar
olarak karşımıza çıkıyor.

Nilüfer Yalçın
SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş
CEO Teknik Danışmanı
E-posta: nyalcin@petkim.com.tr

R

ekabet, insanın doğasında
olan bir duygu.. İlerleme ve
gelişme ile ilişkili olması nedeniyle de yıkıcı değil, pozitif
sonuçlara açık bir süreç.. Bu
nedenle rekabet, insanoğlunun göçebelikten
tarıma, kent yaşamına ve günümüzün sanayileşmiş toplumuna devinmesini sağlayan
temel güç olarak dikkat çekiyor..
Rekabetin, rekabetçiliğin özünde insanoğlunun daha iyiyi başarma arzusu yatıyor.
“Yaratıcılık”, “rekabet” ve “teknoloji” iç

içe girmiş ve birbirini pozitif olarak etkileyen
kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. 		
Yaratıcılık, yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına; uygulanabilir yeni teknolojiler rekabet
gücünün artmasına; rekabet gücü kârlılığın
artmasına; kârlılığın artması ise yaratıcılığın
artmasına neden oluyor. Bir bakıma yumurtatavuk ilişkisi var aralarında...
O halde bu ilişkiyi Yaratıcılık-RekabetTeknoloji döngüsü olarak adlandırmak yanlış
olmayacak. Bilim ve teknolojinin temelinde ise
yaratıcılığın olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bir
başka deyişle bilim ve teknolojinin gelişmesinde, yaratıcılık, olmazsa olmaz şart olarak
karşımıza çıkıyor.
Bir zihinsel süreç olan yaratıcılık; yeni,
uygun, yararlı, doğru ve değerli fikirleri somut
bir sonuca ulaştırıyor.

Belirli işlemler yapılmadan, keşfe
dayanan davranışlar yoluyla
yaratılmasıyla sonuçlanan zihinsel
süreç olarak tanımlanıyor.. Yaratıcılık,
zihnin bilinç alanındaki imgeleri, orijinal
veya herhangi bir olgusal alanda işlevlere yol
açacak biçimde yeniden düzenleme yeteneği...
Yaratıcı bir eylem sonucunda bir yenilenme
ortaya çıkıyor..
Bir heyecan ve duygu işidir aynı zamanda
yaratıcılık. İnsanlar, ancak yaratıcılıklarını destekleyen
bir ortamda fikirlerini ortaya koyabiliyorlar. Dolayısıyla,
birbirini sürekli besleyen yaratıcılık, innovasyon ve teknoloji kavramları, ancak özgür ortamlarda yeşerebiliyor.. İlkel
toplumdan tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi
toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş;
insanoğlunun değişime uyum, sorun çözme ve yaratıcılık
kapasitesinin sürekli geliştiğini gösteriyor..
“Değişim” işte bu noktada sihirli bir sözcük işlevi
görüyor.. İş yaşamında olduğu kadar siyasi düzlemde de
“değişim” kelimesi, ayırıcı bir unsur ve farklılık olarak dikkat
çekiyor.. İnsanlık tarihinde de “sürekli değişim”in varlığı
yadsınamaz. Ancak daha yaratıcı olan bireyler, kurumlar,
devletler ve uluslar; diğerlerine göre her zaman bir adım
önde olacaklar.
Çünkü rekabet yoğunlaştıkça; yaratıcı düşünceye,
innovasyona, teknolojik yeniliklere olan ihtiyaç da
artacak. Rekabet gücünü belirleyen temel faktör ise,
Ar-Ge ve innovasyon kaynaklı, yüksek ve sürdürülebilir verimlilik artışı.. İnnovasyonu, üretim
süreçleri ve ürünlerin iyileştirilmesinde etkin
kılabilmek için, yüksek eğitim düzeyine ve
üstün beceriye sahip işgücüne ihtiyaç
duyuluyor. Günümüzde rekabet
gücünün korunması ve geliştirilmesi, dünya devletlerinin en önemli
i
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oğru
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ma bu
ve doğru zamanla
kazanıem
noktada büyük ön
mekten
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le geliy . Geliş
daha önemli hâ
i
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knolojileri
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la
bu
ma alanı
piyasada uygula
.. Teknoloji gemıyor kuşkusuz
an alan ve
lişimi, uzun zam
n bir
kaynak gerektire
yolculuk..

fonksiyonlarından biri haline
geldi. Günümüzde yaratıcılık, sadece teknoloji üretmek
anlamına gelmiyor. Rekabet kavramı
ile birlikte düşünüldüğünde, yaratıcılık,
piyasa tarafından kabul görecek teknolojileri
geliştirebilmeyi ve zamanında pazara sunabilmeyi de içeriyor.
Doğru teknoloji ve doğru zamanlama bu
noktada büyük önem kazanıyor. Hatta teknoloji
üretmekten daha önemli hâle geliyor. Geliştirilmiş olan
teknolojilerin hepsi piyasada uygulama alanı bulamıyor
kuşkusuz.. Teknoloji gelişimi, uzun zaman alan ve kaynak
gerektiren bir yolculuk..
Küreselleşen, adeta avucunuzun içine sığan dünyada, pazara zamanında ulaşmak konusunda, yanıtı en çok
tartışılan soruların başında “Teknolojiyi dışardan mı satın
alalım, yoksa kendimiz mi geliştirelim?” sorusu geliyor..
Lisans ortağının seçimi, teknolojinin yerel koşullara uyumu,
uygulama kolaylığı, lisans koşullarının uygunluğu, sınaî
mülkiyet haklarının korunması, rekabet gücünün en önemli
bileşenleri olarak öne çıkıyor.
Özellikle, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde “teknoloji üretmeyen bir ülkenin ekonomik bağımsızlığı
olamaz” sözünden hareketle, oluşturulacak “Bilim ve
Teknoloji Politikası” çerçevesinde yaratıcılık-teknolojirekabet döngüsünü kurmalıyız. Buna yaparken de
teknoloji seçimi, lisans alma, teknoloji transferi, geliştirilen teknolojilerin mülkiyet haklarının korunması konularını da göz ardı etmemek gerekiyor.
Türkiye olarak hangi teknolojiyi üreteceğimize, hangisini transfer edeceğimize doğru
karar vermemiz şart.
Böylece yaratıcılığımız, teknoloji
ve rekabet döngüsü etkin bir
boyuta ulaşacak.		

HABER

PETKİM GENEL MÜDÜRÜ
HAYATİ ÖZTÜRK:

İhtiyaçlarımızı
karşılamada

öncelik hep yerli
sanayicide

ESİAD Başkanı Sıtkı Şükürer
(solda) ile ESİAD Yüksek
İstişare Konseyi Başkanlık
Divanı Üyesi ve Petkim Eski
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Çolakoğlu (sağda), Genel
Müdür Öztürk’e günün anısına
bir plaket verdi.
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E

ge Sanayicileri ve
İşadamları Derneği’nde
(ESİAD) düzenlenen
“Petrokimya Sektörü
ve Petkim’in Büyüme
Stratejisi” stratejisi konulu toplantıya
konuk olan Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk, şirketin büyüme stratejisinde yerli tedarikçilere büyük önem
verdiklerini söyledi.
Bugünün dünyasında verimliliğin iş
akışlarında yaşamsal önem taşıdığına
değinen Hayati Öztürk, Ar-Ge, ekipman
ve imalat bazında başlattıkları “Yerlileştirme Projesi” ile hem tasarruf

sağladıklarını hem de yerli sanayiciye
destek olduklarını belirtti.
Petkim’in mevcut altyapısını tedarikçilerle paylaşarak verimliliği artırdıkları bilgisini veren Genel Müdür Öztürk,
böylece yatırım ve işletme maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağladıklarını
dile getirdi. Kimya sanayisinin güçlü
olduğu Avrupa ve Uzakdoğu’da da
sektörün gelişimi için kümelenmenin
birinci öncelik taşıdığına dikkat çeken
Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türkiye’nin mevcut birikimi ve
altyapısı Petkim’in ihtiyacı olduğu bir
çok kimyasalı ve ekipmanı üretebilecek
nitelikte.. Son olarak Alçak Yoğunluk
Polietilen (AYPE) fabrikamızın yüksek
basınçlı kompresörlerinin gövde dökümlerini yerli sanayimize yaptırdık.
Bu kompresörler 1500 atmosfer
basınçta çalışır ve fabrikanın çok
önemli bir parçasıdır. Buna benzer çok
sayıda işimizi, yakınımızdaki KOBİ’lere
yaptırabiliyoruz. ‘Tedarikçilerimiz ve
müşterilerimizle değer zincirinde el ele
bulunabilirsek, birlikte değer yaratırsak,
bu, hem ülkemizin yararına olacaktır
hem de bizim maliyetlerimizi düşürecektir. Hedefimiz yurt dışından aldığımız tüm malzeme ve ekipmanların yurt
içi imalatında uzmanlaşmış firmalar
yetiştirmek..”

DEV SANAYİ
İMALATLARIN
I
YERLİ ÜRETİC
İ YAPIYOR

n Ağır M
akine Sanayi G
rubu
imalatlardan eş
anjörlerin imal
atı Çiğli’de
yerleşik GİMA
S Makine Sana
yii A.Ş ve
HAVATEK Mak
ine Sanayii A.Ş
. firmalarında
yaptırıldı.
n 2.7 met
re çapındaki YY
PE Fabrikasına
döner kurutu
ait
cu ringi Menem
en’de yerleşik
TİBET Makina’d
a imal edildi.
n AYPE Fa
brikası’nın 10
ton ağırlığında
K-202 B/P Kom
ki
presör gövde
dökümü,
Ankara’da yerle
şik AKDAŞ DÖ
KÜM Firması’n
yapıldı, talaşlı
da
imalatı halen
devam ediyor
..

Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk

// “HAYATİ ÖZTÜRK ESKİ MESAİ
ARKADAŞIM”

YERLİ SANAYİCİ İLE
NELERİ BAŞARDIK?
n “Yan Sanayi Geliştirme
Süreci” kapsamında 2007
yılında 21 olan tedarikçi sayısı,
2008’de 42’ye, 2009 yılında ise
55’e çıkarıldı.
n Dışa bağımlılığı azaltmak
amacıyla yerlileştirme
çalışmaları kapsamında 2008
yılında 243, 2009 yılında
334 kalem malzemenin
yerlileştirilmesi gerçekleştirildi.
n 2009 yılında yurt içi
alımların sayısal olarak
%50’si, tutar olarak da %61’i
Ege Bölgesi’nde bulunan
firmalardan sağlandı.
n Petkim’in yedek parça
ihtiyacı %80 oranında İzmirli
imalatçılardan karşılanıyor.
2009 yılında 600 bin Dolar
değerinde yedek parça
yerlileştirildi.

ESİAD Yüksek İştişare Konseyi
Başkanlık Divanı Üyesi ve Petkim Eski
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu ise, 2001-2003 yılları arasında
Petkim’de kazandığı deneyimi, bugün
çok daha iyi anladığını vurguladı. Görev yaptığı dönemde Genel Müdür Yardımcısı olan Hayati Öztürk’ü yakından
tanıma olanağı bulduğunu kaydeden
Çolakoğlu, şöyle devam etti: “Devlet
size bir sorumluluk veriyor. Yılda 1.2
milyar dolara hükmediyorsunuz. Ama
aynı devlet elinizi kolunuzu bağlamış
ve ringe çıkarmış. Ben bugün Harvard
Üniversitesi’ne 500 bin dolar para
versem Petkim’de kazandığım tecrübeyi kazanamazdım. Bizler Petkim’de
yolcu olduğumuzu biliyordum. Ama
Petkim’in hancıları da vardı. O hancılar
çok düzgün, çok iyi iş yapan, sistemin
içinden çıkmış ve onu kökleştirmiş
dürüst insanlardı.. Hayati Bey de o insanların başında geliyordu. O kadrolara
güvendik, onlar da bizi hiç yere baktırmadı. Hayati Bey bu göreve çok yakıştı.
Kendisinin başarılarına kendi başarımız
gibi sevineceğiz, her daim yanında ve
arkasında olacağız..”

“Tedarikçilerimiz
ve müşterilerimizle
değer zincirinde el ele
bulunabilirsek, birlikte
değer yaratırsak, bu,
hem ülkemizin yararına
olacaktır hem de
bizim maliyetlerimizi
düşürecektir. Hedefimiz
yurt dışından aldığımız
tüm malzeme ve
ekipmanların yurt içi
imalatında uzmanlaşmış
firmalar yetiştirmek..”

// “PETKİM, İZMİR’İN AYRILMAZ
BİR PARÇASI”
Toplantıda söz alan ESİAD Başkanı
Sıtkı Şükürer de, Petkim’in kendi bünyesinde yetiştirdiği yöneticileri tepe
kademelere getirmesinin önemine
dikkat çekti. Şirketin özelleşmesinden
sonra bu geleneğin devam etmesinden büyük mutluluk duyduklarını
kaydeden Şükürer, ESİAD olarak
Petkim’i “İzmir’in ayrılmaz bir parçası” olarak gördüklerini, “camia şirketi”
olma özelliğini korumasını dilediklerini
sözlerine ekledi.
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SÖYLEŞİ

RAFİNERİ PROJESİNİN FİKİR ÖNDERLERİNDEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
ABDÜLKADİR TUNCER:

35 yıllık

Petkim yolculuğunda

en büyük hayalim
gerçekleşiyor

PETKİM YAŞAM: Nasıl bir ailede yetiştiniz?
A. TUNCER: Ben Çankırı ilinin Orta kazası, Kafkas köyünde
doğdum.. Babam çiftçilikle uğraşıyordu.. Tüm eğitim hayatım
boyunca, hem okudum hem babama yardımcı oldum. Çift
sürmekten tutun, tırpan biçmeye, patoz yapmaya kadar her
işi yaptım. Petkim’de çalışırken bile tatillerimde zaman zaman
gider babama yardımcı olurdum.
PETKİM YAŞAM: Çalışma hayatında tamamen kendi
emeği ve azmi ile bir yerlere gelen insanlarda, başarı ve
hedeflere ulaşma algısı daha mı güçlü oluyor?
A. TUNCER: Köyümüzün okuyan ilk iki-üç gencinden biriyim. Bizler gibi yetişmiş; yokluğu, yoksulluğu görmüş insanların, hedeflere ulaşma duygusu daha fazla gelişmiş diyebiliriz.
Bu duygu ile ve azimle çalışıyorlar. Çünkü başka şansları yok.
Arkalarında onlara iş verecek, destek olacak birileri yok çünkü..
Benim de yoktu..
PETKİM YAŞAM: İş hayatınızın tamamını Petkim’de
geçirmek nasıl bir duygu? Bu kadar uzun süre çalışınca
şirketle aranızda nasıl bir bağ oluşuyor?
A. TUNCER:1975 yılı sonunda Kimya Mühendisliği’nden
mezun olduktan sonra, 22 Ocak 1976 günü Petkim’de işbaşı
yaptım. Henüz askerliğimi bile yapmamıştım.

// PETKİM O DÖNEMDE DE RÜYALARI SÜSLÜYORDU..
PETKİM YAŞAM: Petkim bilinçli bir tercih miydi sizin için?
A. TUNCER: Petkim daha o zamanlarda da kimya mühendislerinin rüyasıydı.. 70’li yılarda gelişim sürecini tamamlıyordu.
Benim gibi yeni mezunlar için Türkiye’de çalışılması düşünülen
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Türkiye’de insanların
çalıştığı şirkette 35 yılını
doldurması, çok alışılmış
bir durum değil.. Bu gerçek,
şirketlerin ömürlerini
kısaltmakla kalmıyor,
kurumsal aidiyete de
darbe vuruyor.. Petkim
Genel Müdür Yardımcısı
Abdülkadir Tuncer, 1976
yılı ocak ayında başladığı
Petkim yolculuğunda 35 yılı
geride bıraktı.. Bu sürede
şirketin gelişim sürecine ilk
elden tanıklık eden Tuncer,
fikir önderlerinden biri
olduğu rafineri projesinin
hayata geçtiğini görmeden
emekli olmaya niyetli değil..
Tuncer’in meslek yaşamında
edindiği deneyimlerden
damıttıklarını, hem yeni
nesil Petkim çalışanlarına
hem de Petkim Yaşam
okurlarına aktaralım
istedik..

SÖYLEŞİ
başka bir yer de yoktu.. İlerleyen
yıllarda Türkiye’de kimya sanayisi de
gelişmeye başlayınca seçenekler
farklılaştı. Ancak bugün de maalesef ikinci bir petrokimya tesisi yok.
Türkiye bunu başaramadı. İzmitYarımca kompleksinde o dönemde
Kaprolaktam fabrikası devreye
alınıyordu. Tam o süreçte ben de işe
başladım. Yarımca’da askerlik öncesi
Kaprolaktam, Polietilen ve Yardımcı
İşletmeler’de çalıştım..
PETKİM YAŞAM: 1980’li yıllarda
Aliağa kompleksinin yapımı ile
birlikte İzmir maceranız başladı. O
zamana kadar İzmir’e hiç gelmiş
miydiniz?
A. TUNCER:1983 yılında Aliağa’ya
gelene kadar İzmir’e hiç yolum düşmemişti. Aliağa kompleksinde ilk olarak Buhar Üretim’de göreve başladım.
1984 yılının kasım ayında ilk brülörü
yaktık ve start-up’lar başladı. Ailem
Yarımca’da idi. O dönemki Aliağa
Kompleks Başkanımız Özcan Beşergil,
bizleri sürekli motive ederek İzmir’e
gelmemizi istiyordu.. Ailem ilk başta
kararsızdı. Sonra onlar da olumlu yaklaştı. Buhar Üretim devreye aldıktan
sonra, Aromatiklerde görev yapmaya
başladım. Biz 10 kişi kadar gelmiştik
o dönemde. Birlikte geldiklerimizden
şu anda birkaç arkadaşımız var şirkette. Ancak daha sonraki dönemlerde
gelip, çalışan çok sayıda arkadaşımız
halen görev yapıyor.
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azından 5-6 yıldır. Bu süreden sonra
çalışanlarımıza bakış açımız oturur
ve güvenimiz artar. Farkındalık,
bilgi, uzmanlık, beceri bu süreler
içerisinde belli bir seviyeye ulaşır.
Yeni çalışanlar ile tecrübeli neslin
bilgi aktarımı, iş emniyeti açısından
da çok önemli.

// ÇALIŞANLAR ARASINDA
AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ VAR
PETKİM YAŞAM: Siz konumunuz itibarıyla mavi yakalı personele sürekli temas halindesiniz.
Yeni işbaşı yapan personelle, uzun
yıllar çalışan personel arasında nesil farkı var. Bu durumun yarattığı
riskler var mı?
A. TUNCER: Kıdemde 3-5 yıllık
bir fark olsaydı, yedekleme açısından
daha faydalı olurdu tabii. Petkim’in
20 yılı geçen özelleştirme süreci, bu
süreçte personel alınmaması, nesiller
arasında büyük bir fark oluşturdu.
Ancak biz bu durumu avantaja çevirmeyi başardık. Yeni gelen gençler
ile tecrübeli çalışanlarımız ağabeykardeş ilişkisi içindeler. Bu durum
tecrübe paylaşımı ve aktarımını
daha verimli kılıyor. Telsizden geçen
konuşmalarını sürekli dinliyorum.
Genç teknisyenler, formenlerine “Abi
şu işi nasıl yapalım, ne önerirsin” diye
hitap ediyor. Herkes birbirine saygıda
sevgide kusur etmiyor. Çünkü çalışanlarını seven ve bırakmak istemeyen
bir şirket Petkim..

// 1995’TE İKİNCİ BİR KOMPLEKS
İÇİN PROJE HAZIRDI
PETKİM YAŞAM: Bir personelin
yetişmesi ve sorumluluk alması ne
kadar süre alıyor?
A. TUNCER: Biz burada tehlikeli
ve hata kabul etmeyen bir iş yapıyoruz. Personelin yetişme süresi en

1990’lı yılların başlarına
geldiğimizde Petkim’in
Türkiye’nin ihtiyaçlarına
yetişemeyeceği belliydi..
Ancak her gelen hükümet
Petkim’i özelleştirme
listesine aldığı için pek
çok yatırım planımızı
gerçekleştiremedik.
Mesela 1995 yılında
Aliağa’da ikinci bir
kompleks kurmak için
projeler üretmiştik. Ancak
özelleştirme süreci ve o
dönemde sık sık hükümet
değişmesi yüzünden hepsi
rafa kalktı.

PETKİM YAŞAM: Özelleştirme
süreci olmasaydı, bugün nasıl
bir Petkim olurdu? Şirket kendi
içinden bir Petkim daha çıkarabilir miydi?
A. TUNCER: 1990’lı yılların
başlarına geldiğimizde Petkim’in
Türkiye’nin ihtiyaçlarına yetişemeyeceği belliydi.. Ancak her gelen
hükümet Petkim’i özelleştirme
listesine aldığı için pek çok yatırım planımızı gerçekleştiremedik.
Mesela 1995 yılında Aliağa’da ikinci
bir kompleks kurmak için projeler
üretmiştik. Ancak özelleştirme süreci ve o dönemde sık sık hükümet
değişmesi yüzünden hepsi rafa
kalktı. Ayrıca devlet bütün KİT’leri
aynı kefeye koyarak değerlendirdi.
Halbuki kendi masrafını çıkaran,
projeler üretebilen, kâr eden ve
hatta diğer kurumlara maddi destek
sağlayabilen bir Petkim, devlete
köstek değil aksine destek olmuş bir
kurumdur. Devletin bu bakış açısı
Petkim’i geriye götürmüştür. Kendi
kaynağını kendi yaratan kurumların,
ayrı bir kategoride değerlendirilmesi
gerekirdi.

KİMDİR?

1951 yılında Çankırı’nın
Orta ilçesinde dünyaya
gelen Abdülkadir Tuncer,
1975 yılında Ankara
Üniversitesi Fen Fakültesi
Kimya Bölümü’nden
mezun oldu.. 1976 yılı
ocak ayında Petkim
Yarımca Kompleksi’nde
göreve başlayan Tuncer,
aynı komplekste sırasıyla
Üretim Mühendisi ve
Yardımcı İşletmeler
Üretim Şefi olarak
görev yaptı. 1980’li
yıların başında şirketin
Aliağa kompleksindeki
fabrikaların inşası ve
devreye alınmasında
görev alan Tuncer, Buhar
Üretim ve Aromatikler
Fabrikalarında
Başmühendis olarak ilk
üretimi başlattı. Daha
sonra sırasıyla PVC,
PTA, PA, PP, Klor Alkali,
VCM, AYPA ve YYPE
fabrikalarında Üretim
Müdürü olarak görev
yapan Abdülkadir Tuncer,
2000-2002 yılları arasında
Üretim Grup Müdürü
olarak görev yaptı.
2002 yılından bugüne
İşletmelerden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
olarak görevini sürdüren
Tuncer, İngilizce biliyor,
evli ve üç çocuk babası.

// RAFİNERİYİ İLK
ÖNERENLERDEN BİRİYİM
PETKİM YAŞAM: Sizin döneminizle, bugünün gençleri arasında;
işe, şirkete ve çalışma yaşamına
bakış açıları anlamında nasıl farklar var?
A. TUNCER: Geçmişte ve şu anda
çalışanlara baktığım zaman, hemen
hemen hepsinde şirkete bağlı, aidiyet
duygusu gelişmiş insanlar görüyorum. Tabii arada motive olamayan,
koşullarımızdan memnun olmayan
arkadaşlarımız da olabiliyor.
Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız,
verilenleri çabuk anlayan, kavrayan,
iyi eğitilmiş gençler.. Onlardan daha
iyi duruma gelerek, proseslere daha
çabuk hakim olabilmelerini bekliyor
ve istiyoruz.
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Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in
Petkim’i ziyareti (22 Kasım 1985)

PETKİM YAŞAM: Petkim, Cumhuriyet tarihimizin en büyük özel sektör yatırımına hazırlanıyor. Rafineri
devreye girdikten sonra nasıl bir
Petkim olacak?
A. TUNCER: Bu rafineri
Petkim için çok büyük önem taşıyor.
Her şeyden önce hammaddemiz,
kalite ve tedarik yönünden daha
güvenilir olacak. Bu noktada tecrübeli
personelimiz ile, yeni personeli bir
arada verimli şekilde kullanmamız
gerekli. Rafineriyi ilk önerenlerden biri
olduğum için, devreye girdiğini de
görmek istiyorum..
Hatta bu rafinerinin çalıştığını
görmeden emekli olmak yok diyorum.
Bu yatırım sadece Petkim için değil,
Türkiye’nin geleceği için hayati önemde. Gün gelecek bizim de görevimiz
sona erecek. Ancak onca yıl emek
verdiğimiz şirketimizin yaşadığını ve
büyüdüğünü, yeni gençlere iş ve aş
sağladığını görmek bana tarifsiz bir
mutluluk verir. Burasının yaşamaması
demek ise, bizlerin sorumluluklarımızı
yerine getirmediğimizi gösterir. Onun
için sürekli yeni fikirler üretmek geliştirmek zorundayız.

// YERLİ ÜRETİM DEMEK, TÜRK
İNSANINA İŞ DEMEKTİR
PETKİM YAŞAM: Rafineri inşasında geçecek 4-5 yıl içinde Aliağa’da
büyük bir hareketlilik yaşanacak.
Bu yatırımın Türkiye’ye getirileri ne
olacak?
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PETKİM İLE
İLİŞKİMİZ
KATOLİK NİKÂHI
GİBİ..

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü’nde
öğrencilik yılları (1974 yılı)

PETKİM YAŞAM: Bir şirkette uzun
süre çalışmak, kurumsal aidiyeti nasıl
etkiliyor?
A. TUNCER: Yıllar geçtikçe o
kurumla özdeşleşiyorsunuz. Öyle
bir duygu oluyor ki, sanki orası sizin
kendi işyeriniz gibi çalışıyorsunuz.
Kısa süreli çalışmalarda bu noktayı
yakalamanız mümkün olamıyor.
Japonya’nın başarısının altında bu
neden yatıyor. Bizim ise ülke olarak
eksik yönlerimizden birisidir bu..
Kısa süreli çalışmalarda, hem şirkette,
hem çalışanlarda istikrar olmuyor.
Ben geçen 35 yılda hiçbir zaman
memur kafasıyla hareket etmedim.
Elbette önümüze farklı imkânlar da
sunuldu.. Ancak hep Petkim’de uzun
süre çalışmayı hedefledim. Benim
gibi çok insan vardır Petkim’de..
Ortalama kıdemin 25 sene olduğu bir
şirket, Türkiye’de hemen hemen yok
gibidir. Bizler burayı evimiz bildik.
Böyle durumlara halk arasında Katolik
nikahı benzetmesi yapılır (Gülüyor).
Yani boşanmanın mümkün olmadığı
evlilik.. Bizim de Petkim ile ilişkimiz
Katolik nikâhı gibi..

Buhar Üretim Fabrikası’nda ilk
üretim töreni (27 Nisan 1984)

Aromatikler Fabrikası start-up
töreni ve ilk brülörün ateşlenmesi
(16 Kasım 1984)

A. TUNCER: Evet, Petkim’in
hammadde güvenilirliğini sağlamasının yanında, Türkiye’nin
bugün ithal ettiği dizel, jet
yakıtı pek çok ürünü yerli olarak
üretmiş olacağız. Hepsinden
önemlisi çok ciddi bir istihdam
sağlayacak. Yerli üretim demek,
zaten Türk insanına iş olanağı
sağlamak demektir. Montaj
sırasında bu sayı 10 binlere
yaklaşacak. İnsanlarımızın çok
önemli bir tecrübe edinmelerini
sağlayacak. Bu tecrübeler ileride
başka yerlerde iş bulmalarında
kolaylık sağlayacak, iş ve bilgi
gücü yaratacak ve çok önemli bir
referans olacak.
PETKİM YAŞAM: Yeni
teknisyenlere, uzun yıllarını
Petkim’e vermiş bir yönetici
olarak neler tavsiye ediyorsunuz?

A. TUNCER: İnsanların bir
işi yapabilmesi için, önce o işi
merak etmesi lazım. Bu cihazlar
nasıl çalışıyor, bu proseste neler
oluyor diye sorması, araştırması
lazım. Bunları merak ederse işin
iç yüzünü öğrenebilir, muhakeme ve karşılaştırma yeteneğini
geliştirir. Her pratiğin bir teorisi,
her teorinin bir pratiği vardır. Dolayısıyla yaptıkları işi mühendislik
bilgisi ile de bağdaştırmaları şart.
Böylelikle bilgileri daha sağlam
ve güvenli olur.
Teknisyenlere de çalıştıkları
fabrikaları kafalarında canlandırmalarını, bu prosesleri özümsemeyerek öğrenmeleri gerektiğini
her fırsatta anlatıyorum. Şirkete
bağlı olmalarını, iş emniyetini
düşünmelerini, kurallara sıkı
sıkı uymalarını öğütlüyoruz. Bu
sayede verimliliğin de artacağını
biliyoruz.

PVC Fabrikası’nda ilk ürünün kamyona
yükleme töreni (1986 yılı)

Buhar Üretim Fabrikası devreye
alma çalışmaları sırasında Japon
mühendislerle birlikte (24 Ocak 1984)
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Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, ödül kazanan
iki ekibin üyelerine kutlama yemeği verdi..

Petrokimya devine
kalite yarışında iki ödül
Tepekule Kongre Merkezi’nde
bu yıl 11’incisi DÜZENLENEN
Mükemmelliği Arayış
Sempozyumu’nda “Diyalog”
ve Fırtına” adlı iki ekiple kalite
yolculuğuna çıkan Petkim, mutlu
sona ulaştı.

P

etkim, Kalite Derneği
(KalDer) İzmir Şubesi tarafından her yıl düzenlenen Mükemmelliği Arayış Sempozyumu kapsamında verilen
“Yılın Başarılı Ekibi Ödülü” kategorisinde,
“Büyük Ödül”ün ve “Başarı Ödülü”nün
sahibi oldu..
Petkim Bilgi Teknolojileri
Müdürlüğü’nden Nagihan Selvi, Musa Sarı,
Mert Yerli ve İhsan Erbil’den oluşan “Diyalog” ekibi, “Müşteri Bilgi Sistemi’nin
Projelendirilmesi” çalışmasıyla “Büyük
Ödül” almaya hak kazandı. Projede, Petkim
müşterilerine internet üzerinden talep,
kota, sipariş, sevkiyat, fatura, borç, teminat
ve hesap bilgilerini anlık olarak takip etme
olanağı sunuldu.
Ürün talep ve teyitleri ile sipariş girişi
işlemlerini internet üzerinden yapabilen Petkim müşterileri, çok daha hızlı ve
hatasız şekilde istedikleri ürünleri alabilme
imkânına kavuştu.
“Müşteri Bilgi Sistemi Projesi” ile
Petkim’in tüm müşterileri en doğru ve
güncel bilgilerine istedikleri her an ve her
yerden ulaşabilirken; siparişlerini en hızlı şekilde yapabiliyor ve sonuçlarını anlık olarak
izleyebiliyor.
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Büyük Ödül’ü kazanan Diyalog ekibi
üyeleri (soldan) Nagihan Selvi, Musa Sarı
ve Mert Yerli büyük sevinç yaşadı.

// “FIRTINA” GİBİ ESTİLER

Aynı dalda “Başarı Ödülü”ne layık görülen “Fırtına” ekibi ise İsa Ketenci, Hakan
Yaşamış, Bünyamin Çoker, Halil İbrahim
Candan ve Pınar Sonek’ten oluştu. “Klor
dozajlamanın otomatik hâle getirilmesi” çalışması ile ödül alan ekip; soğutma
suyu kulelerinde manuel olarak yapılan klor
dozajlamasını PLC (Programlanabilir Mantık
Denetleyici) ile otomatik olarak yapılmasını
sağladı. Bu çalışma ile arıza talepleri yok edilirken, bakteri faaliyetleri kontrol altına alındı
ve soğutma suyu kullanan fabrikalardaki
eşanjör verimleri artırıldı.

Ödül törenine katılan Petkim çalışanları,
ödül alan arkadaşlarının sevinçlerini paylaştı.

ÖDÜL KRİTERLERİ BEŞ AYRI
BAŞLIKTA DEĞERLENDİRİLDİ

İlk kez 1999 yılında KalDer İzmir
Şubesi tarafından oluşturularak patenti
alınan “Yılın Başarılı Ekibi Ödülü”ne bu
KalDer İzmir Şubesi Başkanı Murat Hocalar (solda)
yıl kamu sektöründen 10, özel sektörden
“Diyalog” ekibinin ödülünü Petkim Bilgi Teknolojileri Müdürü
10 olmak üzere toplam 20 ekip aday
Metin Avunduk’a verdi.
oldu. Çalışma Konusunun Belirlenmesi,
Ekibin Oluşturulması, Planlama, Çalışma
Sistemi ve Performans ana başlıklarından
oluşan model kriterlerine göre değerlendirmeler yapıldı.
Kısa adı EMM olan Ekipte Mükemmellik Modeli’nin kullanıldığı ödül sürecinde kurum ve
kuruluşların iyileştirmeye açık
İKİ EKİBİN ÜYELERİNE KUTLAMA YEMEĞİ
alan olarak belirledikleri
“Diyalog” ve “Fırtına” ekipleri için bir kutlama yemeği
konularda oluşturulan
veren Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, şirketin geleceğini
ekipler değerlendirildi.
emanet ettiği gençlerin başarılarıyla her zaman gururlandığını
Türkiye çapında Kamu
belirtti. Müşteri odaklılık prensibine, iş süreçlerinin her aşamasında
ve Özel Sektör olmak
büyük önem verdiklerini kaydeden Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:
üzere iki kategoride
“Petkim için müşteri memnuniyeti büyük önem taşıyor.
verilen ödül, Toplam
Büyük ödül aldığımız bu proje ile müşterimiz, siparişi verdiği
Kalite Yönetimi
andan, ürününü teslim alana kadar tüm süreçleri izleyebiliyor ve kendi
kapsamında kalite
planlamasını yapabiliyor. Kotası ne kadar, faturası ulaşmış mı, sevkiyatı
çalışmalarının ilgili
hangi aşamada, borcu var mı; bütün bu sorularına Petkim’i arayarak değil,
kuruluşun tümünişyerindeki bilgisayarından ve cebindeki cep telefonundan ulaşabiliyor.
de ve toplumda
Fırtına ekibimizin çalışması ile de soğutma suyu kulelerinde kullanılan klor
yaygınlaştırılmasını
dozajlamasının otomotik olarak yapılması ile büyük bir verimlilik
hedefliyor.
ve maliyet avantajı sağlanmış oldu.”
Şirketin geçen şubat ayında Entegre Yönetim Sistemi’ne
(EYS) geçerek, zorlu bir süreci tamamladığını anımsatan
Genel Müdür Öztürk, kalite yolculuğunun Petkim
yönetimi ve çalışanları için “sonu olmayan bir süreç” olarak
algılandığını sözlerine ekledi.
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S

(Soldan) Petkim Personel İşleri Uzmanı Adnan Kozok,
İşlem Sorumlusu Muhammet Alkan, Genel Müdür Yardımcısı
Hatice Kaygın, Personel İşleri Yöneticisi Cevat Körpe ve
İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Kocaciğer

osyal Güvenlik Kurumu (SGK)
tarafından her yıl düzenlenen
Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 2009 yılında
sosyal güvenlik primlerini düzenli
ve hatasız ödeyen işverenlere, prim tutarları
baz alınarak ödülleri verildi. Petkim Petrokimya
Holding A.Ş, “İzmir’de En Çok Sosyal Güvenlik Primi Ödeyen İşverenler” sıralamasında
birinciliği elde etti. Geçen yıl SGK tarafından
38 milyon 546 bin TL prim tahakkuk ettirilen
Petkim, kuruma net 33 milyon 355 bin TL prim
ödedi..
2008 yılında da yine aynı kategoride
birinci olan Petkim’in ödülünü İzmir Vali
Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt’un elinden alan
Genel Müdür Yardımcısı Hatice Kaygın, krizin
en yoğun yaşandığı 2008 ve 2009 yıllarında
550 ek istihdam sağladıklarını, kendileri için
asıl mutluluk verici durumun bu olduğunu
vurguladı. Petkim’in, 2018 yılı projeksiyonu
kapsamında planladığı yatırımlar gerçekleştikçe,
istihdamını artırmaya devam edeceğini
kaydeden Kaygın, “Biz istihdam yarışında
koşarken, birilerinin de bizi geçtiğini görmek
istiyoruz.. Ülkemizin bugün en önemli
sorunu olan işsizliğin kabul edilir seviyelere
indirilmesinde, sanayi yatırımları hayati önem
taşıyor. Hizmet sektörü ile bir yere kadar
istihdam yaratabilirsiniz. Hem devletimiz hem
de insanımız için kalıcı istihdam sanayileşerek
yaratılabilir.” değerlendirmesini yaptı.
Petkim’in geçen yıl da aynı ödülü
kazandığını anımsatan Hatice Kaygın, SGK’da
son yıllarda yaşanan değişimi dikkatle
izlediklerini, kurumun işverenlere bakışında
ve iş yapma hızında çok olumlu değişimler
gözlediklerini sözlerine ekledi.

// ZARARSIZ’DAN ÖZTÜRK’E TEŞEKKÜR MEKTUBU
SGK Başkanı Emin Zararsız, Petkim Genel Müdürü Mehmet
Hayati Öztürk’e özel bir mektup göndererek, şirketin birinciliğini
kutladı. SGK’nın kayıt dışı istihdamı azaltmayı bu yıl birinci önceliği
olarak gördüğünü kaydeden Zararsız, “Petkim’in SGK’ya ve topluma
karşı sorumluluklarını göstermedeki hassasiyeti, bize de güç veriyor.
Yapacağımız işbirliği, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini de
yakından ilgilendirmektedir. Bugüne kadar çalışanlarınızın özlük
haklarını korumada gösterdiğiniz hassasiyete çok teşekkür ediyor,
çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi..
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Petkim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Kaygın,
şirketin ödülünü İzmir Vali Yardımcısı
Fatih Ahmet Kurt’un elinden aldı..

Canan Keser

İ

nsan Kaynakları yönetimine ilişkin
iyi uygulamalara yönelik farkındalığı
arttırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen “Operasyonel Mükemmellik Günleri”
nin 6’ıncısı Ege Serbest Bölgesi’ndeki Hugo
Boss Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Personel Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN)
düzenlediği etkinliğin “Ödül Almış Uygulamalar” bölümünde söz alan Petkim İnsan
Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Yöneticisi
Canan Keser, şirketin “Mavi Yakalı İşe Alım”
projesini katılımcılarla paylaştı.
Projenin 2009 yılı kasım ayında düzenlenen 17. Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi’nde
“İşe Alım” kategorisinde büyük ödülün
sahibi olduğunu anımsatan Keser, hazırladığı
sunumda Petkim’in İK uygulamaları hakkında
bilgi verdi..
Katılımcıların süreç ve uygulamalar hakkındaki sorularını da yanıtlayan Canan Keser;
İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde uygulanan performans değerlendirme sistemi,
çalışan memnuniyetini arttırmaya ve değerlendirmeye yönelik yapılan uygulamalar ve
bu süreçlerde sağlanan başarıları anlattı.

Peryön İzmir Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Barbaros Kon da İK stratejilerinin firmalar
için hayati önemde olduğuna dikkat çekerek,
Ege bölgesi’nda faaliyet gösteren firmalara
yönelik yeni açılım ve stratejileri uygulamaya
koyacaklarını sözlerine ekledi.

İK
uygulamalarımız
PERYÖN
toplantısında
anlatıldı
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BERRİN MENDERES’İN
HAYATINI
CANLANDIRMAYA
HAZIRLANAN
HÜLYA KOÇYİĞİT İLE
PETKİM YAŞAM’A ÖZEL..

RÖPORTAJ
SERKAN AKSÜYEK

S

Gençler her istediklerine
çok kolay ulaşıyorlar.
Böyle olunca değerini anlamıyorlar.
Çünkü onun için bir emek
sarf etmedi, sabır göstermedi, hayali
ile yaşamadı. Basıyor düğmeye her şey
emrinde. O nedenle kazandığını değer
olarak görmüyor. Dolayısıyla evlilik için
de çok çabuk karar veriyor. Bunu
bir heves olarak görüyor.
Bunu da yapmalıyım, hayatımda
evlilik de olmalı diyor. İlk sarsıntıda basıyor
düğmeye ve evliliği bitiriyor.

on yıllarda yolu Adliye binalarına düşenler,
aile mahkemelerinin önündeki yığılmalara
çokça tanık olmuşlardır. Yakın çevrenizde,
ailenizde, arkadaşlarınız arasında boşanan
çiftlerin sayısı ne kadar çok artıyor farkında
mısınız? “Bu işin sebebi ne ola ki” diye kendi kendime sorduğumda, aklıma bir çırpıda geliverenler; şiddetli geçimsizlik, ekonomik sorunlar ya da çiftlerin birbirini aldatması.. Peki
istatistikleri bu gerekçelerle açıklamak ne kadar mümkün?
Elbette değil.. “Başka nedenler de olmalı, birisi bunu
açıklamalı” diye düşünüyordum çoğu zamandır.. Sizce
kim bu yorumu en güvenilir şekilde yapabilirdi? Toplumun
tanıdığı, sevip benimsediği, adı “mutlu evlilik” ile özdeşleşen, eminim herkesin (kıskançlıkla değil) gıpta ile baktığı bir
evliliği 42 yıldır sürdüren, yaşam tarzı ve prensipleri ile örnek
alınan, sanatçı kelimesini “oyuncu” ya da “şarkıcı” kelimelerinden ayırabilen bir kişi olmalıydı..
Hatta bir kadın..
Evet, Petkim Yaşam’ın ikinci sayısına Hülya Koçyiğit’i
konuk etmemizin nedeni ezcümle bu..
Doğrusu, ben yaşamımda çok fazla sanatçı tanımadım.
Tanıma şanssızlığına eriştiklerim de, “Bu mümbit topraklar
neden hep böyle insanları topluma örnek olarak gösteriyor” dedirtmiştir hep..
Koçyiğit ile söyleşimizden sütunlarımıza yansıyanlar,
“Memleketimizde gerçek sanatçılar da varmış.. Kendi
kendimize çok da haksızlık etmemek gerekirmiş “ dedirtti
bana..
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Ben 20 yaşımda
evlendim. Gülşah
evlenmeye karar verdiği
zaman 17 yaşındaydı.
Çok şaşırmış,
hatta şok geçirmiştim.
Seneler sonra bir
söyleşide şöyle demiş:
O kadar güzel bir
ailede büyüdüm ki,
bu güzelliği ben de
istiyorum. Ben de
kendi ailemi kurmak
istiyorum..

rinden çok farklı. Teknoloji, bu farkı besleyen
nedenlerden biri... Gençler her istediklerine
çok kolay ulaşıyorlar. Böyle olunca değerini
anlamıyorlar. Çünkü onun için bir emek sarf
etmedi, sabır göstermedi, hayali ile yaşamadı.
Basıyor düğmeye her şey emrinde. O nedenle
kazandığını değer olarak görmüyor. Dolayısıyla evlilik için de çok çabuk karar veriyor. Bunu
bir heves olarak görüyor. Bunu da yapmalıyım,
hayatımda evlilik de olmalı diyor. İlk sarsıntıda
basıyor düğmeye ve evliliği bitiriyor.

PETKİM YAŞAM: Ben birkaç kötü
rolünüzü anımsıyorum..
H. KOÇYİĞİT: Evet katili de oynadım,
ama o rolde bile kötü kadın değildim..
Aslında insanın içinde her türlü duygu mevcut. Oyuncuların şansı, o duyguları nasıl
dışarıya çıkaracaklarını, nasıl kullanacaklarını
bilmelerinde.. Ona göre gözlem yapıyorlar,
teknik kullanıyorlar ve hikaye arıyorlar.. Ya
da tesadüfen bir hikaye ile karşılaşıyorlar.
Olumsuz karakter her zaman daha çok
dikkat çeker, merak
PETKİM YAŞAM:
uyandırıcıdır.. ÇünSinemanın ciddi anlamda yatıEvlendiğinizde eşiniz
kü aynı duygular
rımcı bulma sıkıntısı var.. Her
tüm Türkiye’nin tanıdığı
toplumun her
ne kadar Recep İvedik gibi çok
bir futbolcuydu.. Siz de
kesiminde var.
sinemada yeni yıldızı
popüler olmuş filmler sponsor
Yani röntgenparlayan bir sanatçı.. Bu
cilik tarafımız,
bulabiliyorlarsa da, genel anmeslekleri yapanların
entrikaya meraklı
lamda sektör sponsordan yaevlilikleri genelde kısa
yapımız var. İyi işler
ralanamıyor..
sürüyor. Size sırrınız
ve iyi insanlar o
neydi?
kadar merak uyanH. KOÇYİĞİT: Biz 42 sene geçtikten sonra
dırmaz. Bakın gazete manşetlerine.. Olay en
da birbirimizle olmaktan büyük keyif alan
olumsuz yönüyle anlatılır ya da resimleninsanlarız. Karşınızdaki insana kötü gelen
dirilir.. Çünkü ancak o şekilde ilgi çektiğine
bazı huylarınız ya da alışkanlıklarınız olabilir.
inanılıyor. Sinema ve televizyonda da
Ortak değerlerinizi ve sevginizi öne çıkarıyor
böyle.. Olumsuz, şiddet ve entrika tarafımızı
ve çoğaltıyorsanız, evlilikte başka bir arayışa
dürten, röntgenci tarafımızı bize gösteren
girmeye gerek kalmıyor.
işler dikkat çekiyor.

PETKİM YAŞAM: Siz sanatçı olmanın
yanında, çok iyi bir anne ve eşsiniz.
Boşanma furyasına bakınca, mutlaka ailenize daha sıkı sarılma ihtiyacı duyuyorsunuz.. Fakat olay toplumsal bir travma
halini alıyor.
H. KOÇYİĞİT: Bu haberleri duydukça
tabii içim çok cızlıyor.. Boşanma aşamasına
gelenlere, “Biraz sabredin çocuklar, biraz
daha birbirinizi tanıyın” demek geliyor içimden.. Ekonomik zorluklar kadar iki insanın
birbirini taşıması da çok önemli.. Çiftler
birbirini değiştirmeye çalışmamalı, olduğu
gibi kabullenip benimseyerek arkadaşlığa
devam etmeli.
PETKİM YAŞAM: Siz evlilik kurumunu
arkadaşlık olarak mı kabul ediyorsunuz?
H. KOÇYİĞİT: Bir ömür boyu sürecek
hayat arkadaşlığıdır evlilik. Kimi zaman
arkadaşınız, kimi zaman anneniz, ağabeyiniz, sevgiliniz ya da babanız oluyor.. Evlilik
de insanlar gibi duyguları ve mantığı ile çok
yönlü.. Hayat arkadaşınız için özveri göstermeniz gerekir. Elbette tek taraflı fedakârlık
değil anlatmak istediğim. Sabretmek, gerektiğinde susmak ya da müdahale etmek; ama
asla kırıcı eleştirmemek gerekiyor..
Aşk çok yakıcı bir duygu.. Yüksek bir
enerjisi var, ama ömür boyu sürmüyor.. Asıl
önemli olan sevgi. Aşkınızın mutlaka sevgiye
dayanması gerekiyor.
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// BASIYOR DÜĞMEYE VE
EVLİLİĞİ BİTİRİYOR
PETKİM YAŞAM: Küçük yaşlarda evlilik bir risk
midir? Siz, kızınız ve torununuz küçük denebilecek yaşlarda evlendi..
H. KOÇYİĞİT: Ben 20 yaşımda evlendim. Kızım
Gülşah evlenmeye karar verdiği zaman 17 yaşındaydı. Çok şaşırmış, hatta şok geçirmiştim. Seneler
sonra bir söyleşide şöyle demiş: O kadar güzel bir
ailede büyüdüm ki, bu güzelliği ben de istiyorum.
Ben de kendi ailemi kurmak istiyorum.. İmrenilecek
bir evliliğe duyulan özlem olabilir.. Bu bizde bir aile
geleneği değil elbette.. (Gülüyor) Giderek nesiller
değişiyor. Benim, kızımın ve torunumun gençliği çok
farklı dönemler. Hem dünya hem Türkiye için. Benim
yetiştiğim yıllardaki genç kız modeli ile bugün birbi-

// KATİLİ DE OYNADIM,
AMA İYİ BİR İNSANDI
PETKİM YAŞAM: Tabii bu duruşu her insandan beklemek mümkün değil.. Ancak
yanıtını hep merak ettiğim bir soru da şu:
Siz, filmlerinizdeki kadın mısınız? Yani hep
iyilik sever, hep aile hâmisi, hep kötülüklerle savaşan bir kadın..
H. KOÇYİĞİT: Ben bu ülkede star konumuna gelmiş, halkımızın böyle gördüğü bir
oyuncuyum. Elbette sevdiğim senaryoları
seçme şansım oldu.. Ve tabii ki kendimle
özdeşleştirebildiğim karakterleri seçtim, onları
canlandırdım. Dolayısıyla gerçek hayattaki
imajımla, filmlerde canlandırdığım karakterim
çok güzel örtüştü. Ama bir oyuncu çok farklı
ruh durumundaki karakterleri de canlandırabilmeli..

// ÇOCUĞUMUZUN KARARLARINA
HEP SAYGI DUYDUK..
PETKİM YAŞAM: Kızınız Gülşah’ı 70’li
yılların filmlerinde izledik.. Sinemada
oynamasını siz mi istemiştiniz?
H. KOÇYİĞİT: Evet biz istedik.. O yıllarda
Türk sineması ilginç bir dönemden geçti.
Ülkeyi 1980 ihtilaline hazırlayan nedenlerden bir anarşiydi. O süreçte sinema büyük
bir sarsıntı dönemine girdi. Çare olarak
yanlış bir çıkış yolu seçildi, seks filmleri
furyası başladı.
PETKİM YAŞAM: Hatta bugünün saygın sanatçılarından pek çoğu, o filmlerin
baş oyuncularıydılar..
H. KOÇYİĞİT: Benim böyle işlerin
içinde olmam mümkün değildi.. Bir çıkış
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len ilgiden hoşlanmıyordu. Dikkat
ederseniz küçük yaşında bile, onun
isteklerine, fikirlerine saygı göstererek büyüttük. Sinema yapmak
istediği zaman yaptı, istemediği
zaman yapmadı.. Kararlarına hep
saygı duyduk.

// SİNEMAYI YÖNETMEN
YAPAR ASLOLAN
SENARYODUR
“5 MİLYON ÇOCUĞUMUZ
YATAĞA AÇ GİRİYOR”
PETKİM YAŞAM: Çocukların
beslenmesine özel bir önem veriyorsunuz.
Reklam filmlerinde oynuyorsunuz. Bu
hassasiyetinizin özel bir nedeni var mı?
H. KOÇYİĞİT: İster analık içgüdüsü, ister
sanatçı duyarlılığı diyelim, toplumda böyle bir
görevim olduğunu düşünüyorum.
Hangi köye ya da kasabaya gitsem, yeteri
kadar beslenemeyen çocukları görmek canımı
çok acıtıyor. Türkiye’de 5 milyon çocuk yatağına
aç giriyor. Bu rakam Milli Eğitim Bakanlığı’nın
tespiti. Sana ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk
Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV), Milli Eğitim bakanlığı
ile birlikte gerçekleştirdiği “İyi Beslenmek, İyi
gelecek” adlı projede aktif olarak yer alıyorum.
Her Sana paketinden bu projeye destek
geliyor. Belki beş milyon çocuğa aynı anda
ulaşamayız. Çocuklar ya beslenemiyorlar ya
eksik besleniyorlar.. Gelişme çağında en önemli
gıdaları, kahvaltıda alacakları protein.. İhtiyaç
sahibi aileler tespit ediliyor. Kaymakamlık
ya da Valilik aracılığı ile okullar belirleniyor..
Okumaya istekli çocuklar olması bizim için
yeterli. Çocuk istekli ama okula gidemiyor,
çalışmak istemiyor, ama aile onu besleyemiyor..
Bu aileler için koliler hazırlıyoruz. Her kolide bir
çocuğun 1 aylık gıdası var.. Üç bininci paketi
yakın zamanda Sinop’un Boyabat ilçesinde
ben teslim ettim. Kumsaldaki deniz yıldızlarını
suya bırakır gibi “en azından onun için çok şey
fark etti” diyoruz.. Türkiye’de çok büyük firmalar
var.. Herkesi, gücü oranında bu projeye katkı
koymaya çağırıyorum.
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yolu aradım ve kendi yapım şirketimi kurdum. Bağımsız olarak kendi filmlerimi kendim yapma kararı aldım.
Hiçbir maddi birikimim de yoktu. Sadece ismim vardı.
İlk filmimi çocuk filmi olarak yapmayı düşündüm.
Ayşecikler’den, Ömercikler’den sonra elle tutulur, çocukların seyredeceği filmler yapılmıyordu.. Daha önce
kızımla film yapmam konusunda teklifler de gelmişti..
İlk filmimizi kızımızla yapmaya karar verdik.
PETKİM YAŞAM: Merak da vardı sanırım
Gülşah’ta..
H. KOÇYİĞİT: Hayır merak yoktu, ama yetenek
vardı. Bizim için o kadar değerliydi ki, sevgimizden oturtacak yer bulamıyorduk.. Dolayısıyla merak bizde vardı..
Biraz da tesir altında kalarak, ilk filmi Gülşah ile yapmaya
karar verdik. Henüz beş yaşındaydı ve film inanılmaz
ilgi gördü. İkinci filmini ise altı yaşındayken çektik. Çok
popüler oldu. Fakat sonraki yıllarda “Artık büyüdüm,
oynamak istemiyorum” dedi..
PETKİM YAŞAM: Neden bıraktı?
H. KOÇYİĞİT: Kendi hayatını yaşamak istediğini
söyledi. Göz önünde bulunmak istemiyordu, gösteri-

PETKİM YAŞAM: Bugün Türk
filmleri sinemalarda yeniden
ilgi görüyor, 3-4 milyon gişelere
ulaşılıyor, çok para kazanılıyor.
Ancak insanı sarsan senaryoları
çok seyrek görüyoruz.. Film
sayısıyla senaryo kalitesi aynı
oranda artmıyor. Neden böyle?
H. KOÇYİĞİT: Evet, çok sayıda
film çekiliyor, ama sinemada kalite
aynı oranda artıyor mu? Bu noktayı
iyi tahlil etmekte yarar var. Teknolojik standartları yüksek ve ses
getiren işler var..
Sinemanın ciddi anlamda
yatırımcı bulma sıkıntısı var.. Her ne
kadar Recep İvedik gibi çok popüler olmuş filmler sponsor bulabiliyorlarsa da, genel anlamda sektör
sponsordan yaralanamıyor..
Bir de artık star dönemi değişti..
Sinemayı yönetmen yapar, aslolan
senaryodur. Bu noktada anlayışlar
yer değiştirdi. Eskiden Hülya
Koçyiğit oynayacak diye senaryo
yazılıyordu.. Yani ortada bir senaryo
var ve buna en uygun oyuncu kim
diye aranmazdı. Tam tersine o kişiye
göre senaryo yazılırdı veya sipariş
edilirdi.. Sinemayı yönetmen yapar
derken, yönetmen kendi hikayesini anlatır demek istiyorum. Yani
sinemada gerçek star yönetmendir,
bence de doğrusuda bu.. Farkında
mısınız, şu anda Yeşilçam’ın arşivini
tüketiyorlar.. Ben kendi filmlerimi
izliyorum, kendimi görüyorum..

“İZMİR BENİM İÇİN HEP
İLKLERİN ŞEHRİ OLDU”
PETKİM YAŞAM: İlk filminiz
Susuz Yaz, 1964 yılında büyük
n
bir başarıya imza atmış ve Altı
a
em
Sin
.
Ayı ödülünü almıştı
serüveniniz İzmir’de o film ile
ka
başlamıştı.. İzmir’in sizin için baş
mı?
hangi özel yanı var
H. KOÇYİĞİT: İzmir benim için
’nın
hep ilklerin şehridir. Susuz Yaz ’ı Urla
i
evim
İlk
tik.
miş
çek
e
Bademler Köyü’nd
r
anla
zam
o
sı
ada
İzmir’den aldım.. Kuş
in en
İzmir’in ilçesiydi.. Ayrıca Türkiye’n
dığı
yaşa
ının
nlar
insa
aydın, en modern
ım
atış
adım
ilk
sete
şehirdir İzmir.. Siya
kili
etve
mill
P
ANA
da İzmir’den oldu..
den
adayı oldum. Pek çok sanatçı ben
dular.
bul
e
rind
dile
sonra bu cesareti ken
han
Ber
,
neli
Liva
fü
Zül
Arif Sağ, Ediz Hun,
ma
aklı
ilk
soy
Şimşek, Gencay Gür
set
gelenler.. Çok başarılı ve kaliteli siya
yaptılar.

PETKİM YAŞAM: Yani, “yaratıcılık bitti” mi diyorsunuz?
H. KOÇYİĞİT: Kolayına kaçılıyor
ve çabucak tüketiliyor.. Senaryoyu
en kolay şekilde temin edip, hızla
tüketmek.. Şimdi bazı romanlarımızı seyrediyoruz ekranda.. Onlar
nispeten daha garanti gibi geliyor.
Önemli olan yeni bir söz söylemek.. Dünyaya yepyeni bir sesleniş
sunmak. İnsanlığa farklı bir açı
göstermek.. Sadece kendi ülkeniz
ve insanınız için değil, tüm insanlık
için bir eser çıkartmak ortaya..
Amaç bu olmalı.
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çoğunluğu böyle insanlar değil. İyi
eğitimli, gelir seviyesi orta ve üzerindeki insanlar gidiyor.. Bu çelişki
değil mi sizce?
H. KOÇYİĞİT: Yanlış yerleşmiş
yargılarımız var.. Biz komedi filmlerini çocuk filmleri zannediyoruz.. Her
komedi filmini çocukların görmesi
doğru olmayabilir. Bence bu tür filmleri
çocukların görmemesi gerekir. Kurtlar
Vadisi da aynı şekilde.. Çocukları bu
filmlerden korumamız lazım.

“KENAN İMİRZALIOĞLU’NU
ÇOK BEĞENİYORUM”
PETKİM YAŞAM: Sizi halkın gözünde sevdiren sinemaydı.. Ancak bugün
daha çok TV dizilerinde starları izliyoruz.
Sinemanın yarattığı star ile, TV dizilerinin
yarattığı star arasında ne fark var?
H. KOÇYİĞİT: Çok ciddi fark var.. Sinemaya her zaman bir yaratıcının eseri gözüyle
bakılır. Çünkü öyle bir eserdir ki, bugün bizi,
yarın çocuklarımızı, öbür gün torunlarımızı
etkiler.. Televizyon için üretilen senaryolar ise
daha çok bugünün insanlarını etkiliyor. Suya
yazılmış yazı gibi, anında seyrediliyor, tüketiliyor ve siliniyor..

BERRİN MENDERES’İN HAYATINI
CANLANDIRCAĞIM

PETKİM YAŞAM: Sizin televizyondan
uzak durmanızın sebebi bu mu?
H. KOÇYİĞİT: Biraz. Çok meraklısı değilim.
Tabii ki hâlâ sinema yapmayı arzuluyorum..
PETKİM YAŞAM: Peki aklınızda, “gelecekte Kadir İnanır olur” dediğiniz bir
oyuncu var mı?
H. KOÇYİĞİT: Kimse Kadir İnanır ya da
Cüneyt Arkın olamaz.. Bugünküler de birisinin
yerine geçmeyecekler, kendileri bir değer
olacaklar.. Işık saçan çok oyuncu var, onlar da
zamanla kendi isimleri ile anılacaklar.
PETKİM YAŞAM: İsim var mı aklınızda?
H. KOÇYİĞİT: Mesela Kenan İmirzalıoğlu.. Ezel dizisinde çok başarılı buluyorum..
Sinemada da izledim ve çok başarılı buldum.
Geldikleri yer ne olursa olsun, önemli değil..
Sadece yakışıklı ve popüler kişiler oldukları
için televizyonda yer bulmuş olabilirler. Ama
geldikleri yeri nasıl algılıyorlar, asıl o önemli..
Çok ciddiye alıyorlar, çalışıyorlar, araştırıyorlar,
bir sanatçı gibi yaşamaya özen gösteriyorlar..
Dolayısıyla gençlerin iyi olduklarını düşünüyorum ve çok heyecanlanıyorum, umutlanıyorum.. Televizyon daha henüz ciddi kalıcı
eser bırakmadığı için, ben gençlerin sinema
ve tiyatro yapmalarını istiyorum.. Kendilerini
olgunlaştırmaları ve daha kalıcı işler yapabilmeleri için..
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// RECEP İVEDİK’İ SEYRETME İHTİYACI
BİLE HİSSETMEDİM
PETKİM YAŞAM: Recep İvedik üç filminde de
gişe rekoru kırdı.. İzlediniz mi?
H. KOÇYİĞİT: Hayır, fragmanları ile bana bir şey
hissettirmeyeceğini anladım, gitmek istemedim.. O
filmi izlemek için zaman harcayacağım, bilet alacağım,
iki saatimi geçireceğim.. Böylesine özveride bulunduğum zaman, bir şey öğrenmeliyim o filmden. Ruhuma
ya da gönlüme hitap etmeli. Zamanımı iyi değerlendirdiğimi düşünmeliyim.
PETKİM YAŞAM: O zaman bizim Türk insanının
karakter tahlilinde bir problem mi var?
H. KOÇYİĞİT: Türk insanının içinde bulunduğu
siyasal ve sosyal yaşamda öylesine büyük problemler
var ki.. Mutsuz, umutsuz, yarın korkusuyla yaşayan,
çalışmak için iş bulamayan, evini geçindiremeyen,
çocuğunu okula gönderemeyen, sağlığını kontrol
ettiremeyen, devletin ya da mahallenin yardımına
muhtaç insan sayısı o kadar çok ki..
PETKİM YAŞAM: Bu söyledikleriniz film gösterimi sırasında da tartışıldı. Ancak araştırmalar
yapıldı ve görüldü ki filme gidenlerin büyük

PETKİM YAŞAM: Sanatçı röportajlarında mutlaka
“Kimi oynamak isterdiniz” diye sorulur. Ben bu
geleneği bozayım istedim ve sizi hangi rolde görmek
istedim diye düşündüm. Aklıma gelen ilk karakter
Fikriye oldu.. Atatürk’e inanılmaz aşkla bağlı bir kadın..
Bağımsızlık Savaşı’nda en önemli yardımcısı.. Latife
Hanım’dan hakaret yiyince, Ata’nın kendisine hediye
ettiği beylik silahını kalbine dayayıp duraksamadan
ateş edecek cesarette.. Eminim o role çok yakışırdınız..
H. KOÇYİĞİT: Ben de çok hayalini kurmuşumdur.
Ama o yıllarda Atatürk için film yapmak tabuydu. Sanki
bilinmeyen bir güç tarafından dokunulamıyordu. Daha
sonra Halide Edip’i canlandırmayı istemiştim. O da çok
önemli bir figür Kurtuluş Savaşımızda.. Bir televizyon
filminin küçük sahnesi olarak canlandırabildim. O bile
benim için güzel bir duyguydu.. Zübeyde Hanım’ı da
canlandırmak isterim. Ayrıca size bir müjde de vereyim.
Şu anda üzerinde yoğun şekilde çalıştığım bir senaryo var.
Merhum Başbakan Adnan Menderes’in eşi Berrin Hanım’ı
(Menderes) canlandırmak istiyorum. Bana çok asil bir ruh ve
karakter gibi geliyor.. Bir insanın ulaşabileceği en zirve itibar
noktalarına ulaşmış, bir Başbakan eşi olmuş ve aldatılmış..
Kendi ailesi de zaten çok asil insanlar.. Ama o itibardan
sonra, en acı, en dramatik ve bir insanın hak etmediği
dramları yaşıyor..
Senaryoyu da yakın zamanda kaybettiğimiz Türk
sinemasının en önemli yönetmenlerinden Halit Refiğ yazdı..
Büyük bir fikir adamı, entelektüeldi. O dönemi yaşamış ve
bu senaryoyu yazmak için yıllarca araştırmalar yapmış, kitap
haline getirmişti.. İsmini de Şeytan Aldatması koydu..

PETKİM YAŞAM: Recep İvedik’e
13 yaş sınırı gelmişti zaten..
H. KOÇYİĞİT: Bilmiyordum. Demek dediğim doğruymuş. Çünkü bu
filmlerde hayatı ve insanlar gırgıra alan,
hiçbir ciddi söylemi olmayan, türlü
skeçlerin bir araya getirilmiş halinden
bahsediyoruz. Bunlar çocukların ruhuna ne anlatır, nasıl zarar verir, herhalde psikologların seslerini çıkarması
gerekir.. Günübirlik yaşayan, yarınından
haberi olmayan çoğunluk, elbette bu
tür filmlere ilgi duyar.. Ruhunu ve beynini geliştirecek filmlere ilgi duymaz..
Bu dönem böyle bir dönem. Anlayışla
karşılıyorum..
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Dünyadaki

en önemli proje,

“insan hayatı”
Saha projeleri ister etüd, ister yeni yatırım, 				
ister tevsii-modernizasyon, ister rewamp olsun tıpkı insanlar
		
gibidir. Dışarıdan bakınca birbirine benzerler, ama
gerçekte bireyler gibi her biri ayrıdır, özellikleri
			
değişkendir..

Nurgül Biçer
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Proje Yönetim Uzmanı
E-posta: nbicer@petkim.com.tr
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icari işletmelerin var olma
nedeninin kâr elde etmek ve
sürdürülebilir ticari başarıyı
sağlamak olduğu bilinen bir
gerçek... Bu gerçekten hareket
ettiğimizde, yıl sonunda şirketin ticari anlamdaki performansının en önemli göstergeleri
doğal olarak bilanço ve gelir-gider tabloları
oluyor. Bu nedenle her yılın sonunda işletmenin ticari faaliyetlerinin sonuçlarının raporlandığı departmanlarda yıl içindekinden farklı bir
tempo kendini gösteriyor.
İşletmelerde yılın sonuna doğru hesapkitap yapan, performans değerlendiren ve
işlerinin temposu yükselen bir diğer departman ise proje departmanlarıdır...
Proje yapan kişiler ve proje departmanları
şirketlerde yıl sonunda geçmiş yılın değerlendirmesini yaparken, gelecek yılın da projeler
açısından planlarını ortaya koyarlar. Hatta
yatırım/proje planları gelecek birkaç yılı içerecek şekilde hazırlanırlar.

Yıl sonunun, proje yöneticileri ve proje departmanları için önemli bir anlamı vardır. Projelerin bütçesi, zamanı, başarı/başarısızlık haneleri
irdelenecektir.. Geçmiş yıl öğrenilen dersler ve
hatalardan ders çıkarmalar ile kapatılırken; yeni
yılda yeni yatırımlar, yeni projeler fırtınası sarar
tüm proje ilgililerini. Hayatı proje haline gelenler
için, yapılacak nice yatırım, gerçekleştirilecek nice
özel proje vardır. Projeler, projeyi yapan kişilerin
çocuğu gibidir. Projeciler yürüttükleri projelerine
en değerli varlıklarıymışcasına özen ve ihtimam
göstererek sahiplenirler.
Petkim’de projeler karakteristiklerine göre
değerlendirilir ve yönetilirler. Bilgi Teknolojileri
projeleri, saha yatırım projeleri, bakım projeleri

ve diğer projeler olarak genel anlamda gruplayabileceğimiz projelerin süreçleri ve teknolojileri
birbirinden farklıdır. Bu projelerde uygulanan
yönetim teknikleri genelde aynı olmakla birlikte
özelde farklılaşır.
Her projenin kendine özgü yönleri ve güzellikleri vardır. Bir projenin güzelliği karakteristiklerinde ortaya çıkar. Projelerdeki farklılıklar hep
vardır, ama onları görmek, irdelemek ve anlamak gerekir. Saha projeleri ister etüd, ister yeni
yatırım, ister tevsii-modernizasyon, ister rewamp
olsun tıpkı insanlar gibidir. Dışarıdan bakınca
birbirine benzerler, ama gerçekte bireyler gibi
her biri ayrıdır, özellikleri değişkendir. Petkim’de
yapılan projeleri teknik yönleri, içerikleri, bütçeleri ve süreleri ile çok özel projeler kategorisinde
toplamak mümkün. Projeler spesifik ve belki de
Türkiye’de türünün tek örneğidir. Burada bahsettiğimiz yoğun teknoloji içeriği, büyük parasal
boyutları olan, çok boyutlu/çok taraflı projelerdir.
Petkim’de projelerde görev almak proje
yöneticileri, ekipleri için her seferinde değişik
ufuklara yelken açmak gibidir. Mesleki yelkenler
bilgiyle, teknolojiyle ve tecrübe ile doldurulur.
Her yeni projede bir öncekinden farklılıklar görürülür, öğrenilir ve proje sahiplenilir.
Şirketlerde projeler değişim/dönüşüm aracı
olarak konumlandırılırken, rekabetçi olabilmek
adına giderek daha fazla sayıda proje yapılır oldu.
Beş yıl öncesine kadar Petkim’de proje denildiği
zaman yatırım projeleri akla gelirken, günümüzün değişen rekabetçi ortamına daha iyi ayak
uydurabilmek için, çeşitli departmanlarda da
projeler gerçekleştiriliyor.
Proje yapmak sadece kurumlara, işletmelere
özgü bir faaliyet olmaktan çıktı. Herkesin, hepimizin iş yaşamında olduğu kadar özel yaşamında da önemli projeleri var. Bu kadar çok proje
arasında yaşayıp giderken, dünyadaki en önemli
proje nedir diye sorsanız, vereceğim yanıt “insan”
olurdu.
Projelerinizde hedeflerinizi elde etmeniz
dileği ile..
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// ALAÇATI’YI DA KEŞFETTİK
Çalışanlarımız outdoor eğitimi alırken; eş ve çocukları da otelin her türlü aktivitesinden yararlandı. Çeşme’nin son yıllarda yıldızı parlayan beldesi Alaçatı’ya gezi turları düzenlendi. “Alaçatı’yı Keşfediyorum” sloganıyla bu şirin beldenin güzellikleri
paylaşıldı.
Nihai olarak; işyerinde çalışanlarınız arasında etkin iletişimin sağlanması ve güçlendirilmesi, takım ruhu ve liderlik anlayışı ile hareket edilerek etkin çalışma yapılabilmesi, dolayısıyla verimliliği artırmaya yönelik sonuçların ortaya çıkması
sağlandı. Bu eğitimler sonrasında, aynı çatı altındaki ‘biz’ ruhumuzu beslemeyi, kişisel ve kurumsal farkındalığımızı daha da
geliştirmeyi amaçladık. Kısacası, işimizde daha başarılı olmak için kendimize ayna tuttuk, sorguladık, paylaştık, çoğaldık ve
birbirimizi daha iyi tanıyarak kenetlendık.”

Petkim İnsan
Kaynakları Müdürü
Hasan Kocaciğer

Hem eğlendik, hem öğrendik

“Aynadaki Biz”i
gördük...
EĞİTİMDE NELER YAPILDI?
n Gruplar alt gruplara bölünerek,
kendi içlerinde etkin paylaşım yapmaları
sağlandı. Eğitim esnasında ve yapılan
outdoor aktivitelerde takım ruhu anlayışı
ile etkin işbirlikleri gerçekleştirildi.
n Özel yaptırılan ve bif olarak adlandırılan tişörtlerle katılımcılar otelin
hemen her alanında yaptıkları bu aktivitelerde renkli görüntüler oluşturdular.
Tecrübeli ve yetkinliği yüksek çalışanlarımızla, genç çalışanlarımız rahat bir
şekilde kaynaştılar.
n Eğitimde tüm katılımcılar, takım
oyununun hem kolaylaştıran hem de
zorlaştıran temel davranışlarını belirlediler. Takımı ve performansı en üst
seviyeye taşıyan stratejileri tasarlayarak liderlik becerilerini anladılar. Takım
içindeki çatışmaların temelini oluşturan
unsurları ve bunlarla başa çıkmadaki
rollerini kavrayarak; takım oyuncusu
olarak güçlü ve zayıf yanlarını daha iyi
anlamayı başardılar.
n Takım becerilerini iş odaklı, müşteri odaklı sonuçlara aktarabilmek için
stratejiler geliştirdiler.
n Çalışanlarımızın eşleri için, “Kendi
Takımı Kendim Yapıyorum” sloganıyla
özel olarak getirilen takı hocalarının
eşliğinde, her daim sahip oldukları
takıları kendilerinin yapması sağlandı.
Katılımcılar bu işin zor ama bir o kadar
da keyifli bir zanaat olduğunun ayırdına
vardılar. Yaparken çocukları da yanlarındaydı. Birlikte ürettiler. Ürettikleri
takıları gururla boyunlarında, kollarında,
kulaklarında taşıdılar.
n “Beden Dilimi Çözüyorum”
sloganıyla güçlü ve etkili iletişim kurma
ve geliştirme seminerlerine katıldılar.
Yürekten dinlediler.

62 -

TEMMUZ’10

Petkim çalışanlarına özel olarak 		
Çeşme Altın Yunus Oteli’nde düzenlenen
“Aynadaki Biz” başlıklı, “Liderlik ve Müşteri
Odaklılık” ana temalı eğitim çalışması
tamamlandı...

H

er ayın üçüncü hafta
sonu Çeşme Altın
Yunus Oteli’nde
gerçekleşen eğitimler; Likya Outdoor
Eğitim Danışmanlık şirketinden Günsu
Başer ve Mustafa Kemal Gültekin’in
moderatörlüğünde gerçekleşti. Her
eğitime yaklaşık 80 Petkim çalışanı
aileleri ile birlikte katılırken, katılımcılar
Çeşme ve Alaçatı’nın güzelliklerini
yaşama imkanı buldu.
Petkim İnsan Kaynakları Müdürü
Hasan Kocaciğer, eğitim çalışmasının,
Petkim personelinin takım ruhuyla
hareket etme bilincini arttırdığını ve
ortak amaç için yaş farkı gözetmeksizin birlikte sorun çözme becerilerine
katkıda bulunduğunu söyleyerek şu
bilgileri verdi; Bu programa, böyle
bir eğitim çalışmasının yararlı olacağı
görüşünden hareketle başlandı. Ancak
bunun klasik bir eğitim olmamasına,
şirket dışında değişik bir ortamda
yapılmasına karar verildi. Konusunda
yetkin firma arayışlarımızın sonucun-

da; Likya Eğitim Danışmanlık firması
eğitimcileri ve koçları ile çalışılması
öngörüldü. Karşılıklı görüşmelerle
eğitimin içeriğini ‘Petkimlilik’ ruhuna
ve anlayışına uygun hale getirildi.
Beyaz yakalı çalışanlarımız ile formenlerimiz eğitim konseptine dahil edildi.
Tecrübeli çalışanların deneyimlerini,
davranış modellerini yeni çalışanlarımızla paylaşacağı, onlara yol göstereceği, rehberlik edeceği düşüncesinden
hareketle, her grupta; tecrübelilerle
yeni işe giren personelimiz bir arada
bulunduruldu. Her ayın üçüncü
haftasının cuma, cumartesi ve pazar
gününde gerçekleştirilen bu çalışma
için, Gruplar, cuma öğleden sonrasından itibaren otele ulaştırıldı. Otel
atmosferinde, tüm gruplar sıcak ve
içten diyaloglar kurarken, bu aktivite
ile çalışanlarımız ile ailelerine hem tatil
yapma imkanı sağlandı, hem de moral
ve motivasyonumuzu artırdı. Tüm
katılımcılar şirketimizin bu girişiminden çok olumlu etkilendiklerini ifade
ettiler.
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Nemrut Bölgesi’nin geleceği

Dünya Gazetesi’nde
tartışıldı

Dünya Gazetesi’nde
düzenlenen
toplantıya Dünya
Gazetesi Ege Bölge
Temsilcisi Serap
Ihlamur, Ege Gübre
Genel Müdürü Bülent
Çakın, İzmir Deniz
Ticaret Odası Başkanı
Geza Dologh, İzmir
Demir Çelik Liman
Müdürü Bülent
Nerede, Denizcilik
Müsteşarlığı İzmir
Bölge Müdürü
Hızırreis Deniz,
Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk
ve Petkim Proje
Mühendisi Egemen
Hafızoğlu da katıldı.
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zmir’in Aliağa ilçesi, petrokimya
ve demir çelikten sonra limancılıkta kat ettiği mesafeyle de
adından söz ettirmeye başladı. Geçen yıl yaklaşık 4 bin
geminin giriş yaptığı Nemrut Limanlar
Bölgesi’ndeki toplam 9 iskele ve 2 limanda
yaklaşık 32 milyon ton dökme yük elleçlendi. Bu yükün 15 milyon tonu ham petrolden oluşuyor. Bu miktarla Türkiye’nin tüm
limanlarından gerçekleşen toplam dökme
yükün yüzde 10’dan fazlasını elleçleyen limanlar, İzmir Limanı’nın üç katı büyüklüğe
ulaştı. Nemrut limanlarının kapasitesinin
artırılması ve bölgenin lojistik imkanlarının
geliştirilmesi konusu Dünya Gazetesi’nde
masaya yatırıldı.. Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk’ün de katıldığı toplantıda
Aliağa’nın demiryolu ve karayolu bağlantılarının iyileştirilmesi, İzmir’e otoyol ile bağ-
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Nemrut limanlarının
kapasitesinin artırılması
ve bölgenin lojistik
imkanlarının geliştirilmesi
konusu Dünya Gazetesi’nde
masaya yatırıldı.

lantısının sağlanmasının önemine dikkat
çekildi. Toplantıda söz alan Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, İzmir Limanı’na büyük tonajlı gemilerin yanaşmasının bugün
için mümkün olmadığını hatırmatarak, su
derinliği 27 metreyi bulan Nemrut bölgesine büyük kapasiteli post panamax gemilerin dahi rahatlıkla yanaşabildiğinisöyledi.
İzmir Limanı’na giden konteyner yükünün
şimdeden yüzde 35’inin bölgeye yöneldiğini hatırlatan Öztürk, Petkim Limanı’nın
1 milyon TEU kuru yük, 20 milyon ton sıvı
yük elleçlemesine imkân verecek kapasiteye ulaştırılması için çalışmalarını sürdrürdüklerini kaydetti.
İzmir Limanı’nda yaşanın sıkıntılar
yüzünden Turkon, Maersk, Borchard,
Hamburg Süd, CMA-CGM, Contaz Containerships ve MSC gibi dünyanın önde gelen
firmalarının operasyonlarını Nemrut limanlarına kaydırdığına işaret eden Öztürk, şu
değerlendirmeyi yaptı: “
“Biz de Petkim Limanı’nın geliştirilmesi
ve gelir artırıcı faaliyetlerin daha etkin bir
şekilde yapılabilmesi için tüm hisseleri
Petkim’e ait olan bir liman şirketi kurduk.
Bu kapsamda, sektörün önde gelen kuruluşlarından APM Terminals B.V. ile stratejik
ortaklık kurulması ile ilgili olarak münhasırlık sözleşmesi imzaladık. Limanın hem
Petkim’e hem de bölge ekonomisine daha
fazla katkı sağlamasını amaçlıyoruz”

Petkim’de

her mevsimin
ayrı bir güzelliği var
Petkim Yaşam’ın ilk sayısında da demiştik..
Petkim’de her mevsmin ayrı bir güzelliği var diye..
Uzun süren ve epey ıslak geçen kışın ardından, tabiat
ana yine güzel yüzünü gösterdi bizlere.
Petkim’in yeşile boyalı yerleşkesinde bu güzellik, kuş
cıvıltılarının senfonisinde duyumsanıyor.
“Güneşi özledik” demiştik,
gözümüz aydın..
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Aliağa Ticaret
Odası (ALTO) yönetiminin
Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk’ü
ziyaretinde, ilçenin
ekonomik ve sosyal
durumu ile yeni yatırım
imkanları konuşuldu.

A

ALTO Yönetimi ve
Petkim yöneticileri bir arada

liağa Ticaret Odası (ALTO)
Yönetim Kurulu, Petkim
Genel Müdürü Mehmet
Hayati Öztürk’ü makamında ziyaret ederek ilçenin
ekonomik-sosyal durumu ile bölgedeki yeni
yatırım olanakları konusunda görüş alışverişinde bulundu.
ALTO Başkanı Adnan Saka, Petkim’in
özelleştirme sonrası yeniden yapılanma çalışmalarını memnuniyetle ve ilgiyle izlediklerini
belirterek, yeni yatırımlarla Petkim’in daha
güçlü global bir oyuncu haline dönüşeceğini
kaydetti.
Petkim’in Aliağa’da üreten, Aliağa’da kazanan ve burada istihdam yaratan bir kuruluş
olduğuna dikkat çeken Başkan Saka, “Bizler,
Aliağa’da birlikte yaşıyoruz. Birlikte yaşadığımız bu bölgeyi birlikte büyüteceğiz.
Petkim’in gelişmesi, bölgemizin büyümesi,
istihdamın artması, insanlarımızın iş ve aş
sahibi olabilmesi için her zaman Aliağa’daki
kurumlar olarak işbirliğine hazırız.” dedi.

Aliağa Ticaret Odası
yönetiminden Petkim’e
destek ziyareti
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// YENİDEN “ÜRETİM-İSTİHDAM
VE KATMA DEĞER” DEMEK ZAMANI

ALTO YÖNETİMİ TAM KADRO
PETKİM’DE
ALTO heyetinin ziyaretine Başkan Adnan Saka, Başkan
Vekilleri Erol Güngör ve Hamdi Erdem, Yönetim Kurulu
Üyeleri Uğur Akyıldız, Ekrem Toker, Kürşat Tanrıkulu,
Genel Sekreter Takdir Yarış ve Basın Müşaviri Ali Osman
Karatekin katıldı.. Ziyarette Petkim Genel Müdür
Yardımcıları Ali Öztürk ve Abdülkadir Tuncer da hazır
bulundu.

Genel Müdür Hayati Öztürk de,
Petkim’in pazar payını arttırmak ve global
rekabet gücünü arttırmak için yeni yatırımlara hız verdiklerini ifade ederek “Petkim’in
büyümesi lazım. Petkim’in Türkiye Pazar
payı yüzde 25’e düşmüştü. Türk petrokimya
pazarı 6-7 milyar dolarlık bir pazar. Bunun
2 milyar dolarlık kısmını Petkim karşılıyor.
2023’de pazar büyüklüğü 20 milyar dolara
çıkacak. Bunun için Petkim’in hızla büyütülmesi gerekiyor. Kimya sanayisi gelişmeden
bir ülke gelişmez.” dedi.
Türkiye’nin yeniden “istihdam, üretim,
ihracat ve katma değer” artışına yönelmesi gerektiğini ifade eden Öztürk, SOCAR
& TURCAS Grubu’nun Petkim sahasına
yapacağı 5 milyar doların üzerindeki yatırım
projeksiyonu hakkında yönetim kurulu
üyelerine bilgi verdi.
Yatırımda en önemli payı alan Petrokimya Rafinerisi’nin temeli atıldığını, yaklaşık
bin kişiye dolaylı ya da doğrudan istihdam
sağlayacağını kaydeden Öztürk, şöyle
devam etti:
“Türkiye yeni yatırımlarla istihdamı
geliştirebilir. İşsizlik rakamlarını görüyoruz. Yüzde 15’lere geldi. Bir de gizli işsizlik
var. Yani çalışıyor görünüp de iş yapmayan
milyonlar var. Bu soruna çözüm bulmak
için yeni yatırımlar yapmalıyız. Burada
Petrokimyası-Rafineri-Enerjisi-Lojistik entegrasyonu ile çok ciddi bir katma değer
ve istihdam yaratacağız” .
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X, Y, Z ve BB
		
Bugün işyerlerinde iki hatta üç kuşak aynı
anda çalışıyor. Bu noktada çatışmalar yaşamamak imkânsız.
Bir de bunun üzerine ego savaşları gelince,
problem çözümsüzlüğe gidebiliyor..

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

M

atematikçilerin her daim
haşır neşir
olduğu bu
harflerle artık
hepimizin ilgilenmesi gerekecek.
Dünyanın gündemini son yıllarda
sıkça meşgul eden, ülkemizde ise
yeni yeni bahsedilmeye başlanan
bu harfler, kimi kurumların şimdiden birinci gündem maddesi oldu..
Çünkü bu harfler günümüzde kuşaklar arası farklılıkları simgeliyor. X
kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı.. Literatür
kuşakları aşağıdaki şekilde ayırıyor.
Tanımlama yaparken, iki kuşak
arasında doğanları ve istisnaları
unutmayın.
X Kuşağı; 1965-1979 yılları arası
doğanları.. Y Kuşağı; 1980-1999
yılları arası doğanları.. (Türkiye’de
yaşayan nüfusunun % 25’inin
bu kuşağa ait olduğu belirtiliyor.)
Z Kuşağı 2000 ve sonrası yıllar-
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da doğanları (Hemen ardından
milenyum kuşağı geliyor). Bir de
Baby Boomers (BB) kuşağı, yani
1946-1964 yılları arası doğanlar var..
Bugün işyerlerinde iki hatta üç kuşak aynı anda çalışıyor. Bu noktada
çatışmalar yaşamamak imkânsız.
Bir de bunun üzerine ego savaşları
gelince, problem çözümsüzlüğe
gidebiliyor. Yaş konusundaki en
önemli problemli alanlardan biri
de kendinden yaşlı kişilerin üstüne
atanmak.
İnsan Kaynakları Danışmanlık
Şirketi Lee Hecht Harrison’un yürüttüğü araştırmaya göre, çalışanların % 60’ı kuşaklar arası gerilim
yaşadıkları ve yaşlı çalışanların %
70’inin genç çalışanların yeteneklerini hafife aldıkları ortaya çıkıyor.
İşverenlerin yarısına yakını ise genç
çalışanların, yaşlı meslektaşlarının
yeteneklerini hafife aldığını belirtiyor. Geçmiş yıllarda Türkiye’de

vizyona giren “Babamın Kabusu”
olarak tercüme edilen film “In
Good Company”, işyerinde ekol
ve kuşak çatışmasını çok güzel anlatıyordu. Üstelik yarı yaşındaki bir
yöneticiyle çalışmak zorunda kalan
45’lik bir adamın hikâyesiydi bu.
İşletme masterli, teknoloji dostu
genç yönetici Carter, özellikle “sinerji” kelimesiyle süslü cümleleriyle,
ofis politikalarıyla emektar satıcı
Dan’in ve Dan’e alışmış elemanların
ve müşterilerin sabrını zorluyordu.
“Ast-üst çatışması” ya da
“sorunlu ilişkiler” olarak algılanan
pek çok problemin altında, üç neslin bir arada (BB, X, Y) ortak amaç
için, ekip olarak iş çıkarmaya
çalışması yer alıyor. Özellikle
bugünün kurumsal iş ortamlarında kuşaklar arası yetişme
tarzları ve ortamları nedeniyle;
algı, yöntem, uygulama, iletişim
farklılıklarından kaynaklanan
problemler çok yoğun yaşanıyor. Bu kuşaklar birbirlerine nasıl
davranıyor? Bunu anlamak ve
analiz etmek için kuşakların (en
genel) temel belirleyicilerine
bakmak gerekiyor.
İşim gereği yeni yönetsel
trendleri yakından takip etmeye
çalışırım. Geçenlerde “Y kuşağı
ve organizasyonel çekicilik,
Y Kuşağını İşe Alma ve İşte
Tutma Stratejileri” adlı bir eğitim
programının açıldığını duyunca hiç
şaşırmadım. Çünkü kuşaklar arası
çalışma kültürünü oluşturabilmek
artık bir uzmanlık konusu haline
dönüştü. Birçok şirketi halen klasik
yönetim çerçevesinde yönetiliyor
ve ciddi bir kültür ve kuşak çatışması yaşanıyor. Bunun sebebi ise,
eski bilgi ile yeni bilginin entegre
edilme çabasının olmayışıdır. Eğer
şirketi bugüne kadar başarıyla
getirmiş bir kişinin bilgisine saygı
göstermezseniz, siz ne kadar zeki
olursanız olun çatışma çıkması
kaçınılmazdır. Önemli olan eski
bilgi ile yeni bilginin entegre edilmesidir. “Bu konuda hangi kuşak
adım atmalı?” sorusunun yanıtı,
bulunduğunuz toplumun kültürü
ile de çok yakından ilgilidir. Bizim
kültürümüzün neyi istediğinin
bilincinde olmamız gerekmektedir.

davranarak bireysel hedefleriyle
şirket hedeflerinin uyuşturulması
ve böylece “Kazan-Kazan” stratejisini kurmaları ..”
“Y kuşağı”, günümüz iş
yaşamında önemli bir yere sahip.
Ancak insan kaynakları uzmanlarının belirttiklerine göre, bu kuşağın
kendilerine has nitelikleri nedeniyle
klasik çalışma ortamlarına uyum
sağlamaları pek mümkün olmuyor.
İyi eğitimli, yüksek donanımlı ve
hırslı Y kuşağını iş yerinde tutmak
bir hayli zor görünüyor.
80 sonrası değişen yaşam
koşullarının Y kuşağını şekillendiren
en önemli sebep olduğu düşünülüyor. Bu kuşağa mensup
olanların farklı bireyler olduÇokuluslu şirketlerin uzun yıllardır
ğunu kabul etmek gerekiyor.
kullandığı motivasyon yöntemleri
Klasik iş koşullarına uymak
Türkiye’de de gelişerek yayılıyor.
istemiyorlar, çünkü hepsi iyi
Aslında bu tercihin nedeni çok baeğitimli ve çok donanımlı.
sit: İşyerindeki motivasyon; perforKolayca iş değiştirebiliyorlar.
mansı olumlu etkilediği kadar, sosYapıları gereği hızlı koşmak
yalleşmeye ve özel yaşama da katkı
istiyorlar. Dünya değişiyor,
sağlıyor. Nihai amaçsa, işyerinde
yapılması gereken onları uyum
“toplam kalite”yi yükseltmek.
sağlamaya zorlamak yerine
çalışma koşullarını esneterek
küstürülüyor. Bu da şirketlerin perdaha iyi verim sağlamak. Bu noksonel devir hızını giderek arttırıyor
tada devreye giren insan kaynakları
ve bu diğer personelin de moralini
uzmanları, şirketlere motivasyon
bozuyor.
etkinliklerinin yaygınlaştırılmasını
Ekonomist dergisinde ve Pazar- öneriyor.
lama Blogu’nda konuyla ilgili yer
Nitekim, çokuluslu şirketlerin
alan görüşler şöyle..
uzun yıllardır kullandığı moti“Birçok pozitif özelliğe sahip
vasyon yöntemleri Türkiye’de de
olan bu yeni nesilden kendileri için
gelişerek yayılıyor. Aslında bu terdoğru olan işi bulduklarında çok
cihin nedeni çok basit: İşyerindeki
yüksek performans gösteriyorlar.
motivasyon; performansı olumlu
Onlardan maksimum verim almak etkilediği kadar, sosyalleşmeye
ve onların sadakatini sağlamak
ve özel yaşama da katkı sağlıyor.
isteyen şirketlerin, beklentilerini
Nihai amaçsa, işyerinde “toplam
doğru analiz ederek kendi yönetim kalite”yi yükseltmek.
ve işleyiş yapılarını yeniden şekilKlasik yönetim anlayışındaki
lendirmeleri gerekiyor.
patronlar ve yöneticiler bir başarı
Örneğin ‘Otorite’ kelimesini
sonrasında çalışanlarını tebrik
çöpe atmaları..
etmekten bile çekinse de çokuluslu
Genç kuşağın isteklerini anlaşirket yöneticileri ve kurumlaşmayı
maları, istedikleri başarıyı almalasağlayabilmiş şirket profesyonelleri
rına destek olmaları ve bu desteği
Y kuşağı gerçeğine çok daha olumverirken onların işe katkılarını
lu yaklaşıyor.
sağlamaları..
Bu kuşağa eskiden kullandığı
Onların bireysel hedeflerine
nız araçlarla ulaşmaya çalışmak çok
ulaşmaları ve ilerlemeleri için fırsat anlamlı olmayacaktır.
tanımaları..
Tıpkı Einstein’ın deliliği tanım
Onlara daha arkadaş gibi yakladığı gibi: Aynı şeyleri yapıp farklı
laşarak ve “Kazanan Takım” odaklı
sonuçlar beklemek!
Eğer yeni kuşak kendine güveniyorsa, eski kuşağı ikna edebilir. Eski
kuşak da inat etmeyip, yeni kuşağın
genel kabul görmüş bir fikri varsa,
buna ilgi göstermeli ve menfaat
sağlayacaksa mutlaka kabul etmelidir. Her iki taraf da birbirine uyum
sağlamak için ortak payda oluşturmaya çalışmalıdır.
Bir çok sektörde yöneticiler
X, çalışanlar ise ağırlıklı olarak Y
kuşağından. Y kuşağı ast olarak
hissetmekten, direkt emir almaktan
hoşlanmıyor. Yokluğu fazla hissetmemiş, sabretmeyi ve beklemeyi
bilmeyen bu kuşak; otoriter X
kuşağı tipi yöneticiler tarafından
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İzmir Ticaret Odası Başkanı
Ekrem Demirtaş

Petkim yönetimi

İZTO üyeleri ile
buluştu

Petkim yönetimi, İzmir Ticaret Odası
(İZTO) 86. Plastik Grubu Meslek Komitesi üyeleri ile
bir araya gelerek, şirketin 2010 yılı üretim ve satış
stratejileri hakkında bilgi verdi..

PETKİM Genel Müdürü
M. Hayati Öztürk
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SOCAR& TURCAS Enerji A.Ş
CEO’su Kenan Yavuz

İ

ZTO Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan
SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, beş-altı yıl öncesinde hayal
olarak görünen yatırım projelerini gerçekleştirme aşamasına geldiklerini belirtti. Petkim’in
planladığı yatırımlara İzmir kamuoyunun ve
kanaat önderlerinin verdiği desteğe teşekkür
eden Yavuz, “Bu desteğiniz, yatırım konusundaki cesaretimizi artırıyor. Petkim, Azerbaycan’ın
yurt dışındaki en büyük yatırımı olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Bakü ve İzmir kardeş şehir..
İki ülkenin kardeşliğinin ekonomik alandaki
temsilcisi Petkim, Aliağa’yı dünya ölçeğinde bir
üretim, enerji ve lojistik merkezi yapma konusunda iddialı.. Şirketin 21 yıl süren özelleştirme
sürecinin, ülkemiz ve sanayimiz için nasıl bir
kayıp olduğunu sizler, yani Petkim’den hammadde alan müşterilerimiz çok iyi biliyor. Şimdi
kaybedilen zamanı telafi edeceğiz.” dedi.

// “EN BÜYÜK VE EN ÇEVRECİ
YERLİLEŞTİRME PROJESİ”

Petkim’in Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
entegrasyonu ile yapacağı yatırım demetinin
“Türkiye’nin en büyük ve en çevreci yerlileştirme
projesi” olduğunu vurgulayan Kenan Yavuz, şu
görüşleri dile getirdi: “Rafinerimiz petrokimyaya
odaklanacak. Petkim’in ithalata bağlı olduğu ürünleri ve ülkemizin ithal ettiği ürünleri yerlileştirecek.
Bu projeyi yan sanayimiz ile destekleyecek bir strateji belirledik. Rafineri ile birlikte Petkim Limanı’nı
büyüterek, 1 milyon TEU’nun üzerinde kuru yük,
20 milyon ton sıvı yük elleçleme kapasitesine
çıkaracağız. Bunları yaparken içinde yaşadığımız
çevreyi ve toplumu ikinci plana atmayan, onları
asla maliyet unsuru olarak görmeyen bir bakış
açımız var. Türkiye 2023’te 500 milyar dolarlık
ihracat hedefine ulaşmak istiyorsa, çevreye duyarlı
teknolojilerle daha çok üretmek zorundadır. Ara
malı üretmeden o hedefi yakalamamız mümkün
değil.”

YEDEK PARÇA
İHTİYACININ %80’İ
İZMİRLİ FİRMALARDAN

İZTO üyelerine seslenen Petkim
Genel
Müdürü Mehmet Hayati Öztür
k de, şirketin
yedek parça ihtiyacının yüzde
80’inin İzmirli
firmalardan karşıladığına dikkat
çekerek, dışa
bağımlılığı azaltıcı çalışmalara
büyük önem
verdiklerini vurguladı. Petkim’in,
naftada
yüzde 100’e yakın dışa bağıml
ı olmasının, satış
politikasında bazı zorluklara ned
en olduğunu
açıklayan Öztürk, şirketin satış
stratejisini şöyle
özetledi: “Müşteri ve piyasa od
aklı, müşteri
ihtiyaçlarının tamamını karşıla
yan, rekabetçi
bir fiyat politikası izleyen, satış
işlemlerini
kolaylaştıran, yeni finansal ara
çlar geliştiren,
lojistik ve satış sonrası hizmetler
i etkinleştiren,
üretim gücünü müşterileriyle
pay
laşan, - 71
www.petkim.com.tr
müşterisine sürekli teknik
destek sağlayan bir
yapımız var.”

müşterilerle yüz yüze

İPAF 2010 Fuarı’nda
müşterilerimizle buluştuk
Şirket olarak özellikle 2004 yılından itibaren müşteri odaklı
olma yönünde çok önemli çalışmalara imza attık. 					
Beklenti ve talepleri yüz yüze konuşuyor ve zaman 			
kaybetmeden değerlendiriyoruz..

		
Şirket ziyaretleri ile müşterilerin beklenti ve
taleplerini yerinde görme ve dinleme fırsatı bulan 			
Petkim Satış ve Kalite Kontrol ekibi
bu kez Kayseri’deydi..

(Soldan) Doğan Şahin, Sedat Eskimergen, Mahmut Erbil
Karalı ve Öz Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Öz

(Soldan) Mahmut Erbil Karalı, Hedef Kablo Genel Müdür
Yardımcısı Abdullah Oğuzbaş ve Doğan Şahin

(Soldan) Sedat Eskimergen,
Mahmut Erbil Karalı, Farmasol Tıbbi Ürünler A.Ş. Mali
Müşaviri Seda Yıldız, Doğan şahin ve Farmasol Üretim
Sorumlusu Mükremin Karaca
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irket ziyaretleri ile
müşterilerin beklenti ve taleplerini yerinde görme
ve dinleme fırsatı
bulan Petkim
Satış ve Kalite Kontrol ekibi bu
kez Kayseri’deydi.. Satış Planlama ve Destek Müdürlüğü’nden
Uzman Mahmut Erbil Karalı,
Polietilen Müdürlüğü’nden Uzman Mühendis Doğan Şahin
ve Poliolefin Müdürlüğü’nden
Sedat Eskimergen’den oluşan
Petkim ekibi;
BEHA Ambalaj, ER Plast,
Hedef Koblo, Has Plastik,
Renk Plastik, FARMASOL Tıbbi
Ürünler, Öz Plastik, Pelitoğlu
Hammadde, Plassan Ambalaj,
HES Kablo, Akın Plastik, Alfapen Seçkin Ambalaj, Akansu
Group firmalarının yetkilileri ile
biraraya geldi.
Sadece fuarlarda değil,
müşteri ziyaretleri ile de
sahada yaşananları yerinde
gözlemleme fırsatı bulduklarını
vurgulayan Uzman Mühendis
Doğan Şahin, firmaların Petkim ile iletişimlerinde hiçbir
sorun yaşamadıklarını belirterek; ürün ve ambalaj kalitesin-

den duyulan memnuniyetin
kendileri için de mutluluk verici
olduğunu söyledi.
Beklenti ve talepleri yüz
yüze konuşmanın yanında,
firmaların teknik bilgi isteklerini
ve sorularını da bu ziyaretlerde
yanıtlama fırsatı bulduklarına
dikkat çeken Şahin, firma yöneticilerinin Petkim’in yatırım
planlarını yakından izlediklerini
vurguladı..
İç piyasada çok miktarda
kalitesiz ve sağlıksız üründen
Petkim müşterilerinin de
şikayetçi olduğunu kaydeden
Doğan Şahin, “Kayseri ilimizde
yaklaşık 150 plastik firmamız
bulunuyor. Bunların hemen
hepsi Petkim ürünlerini kullanıyor.. Özellikle www.petkim.
com.tr internet sayfamızın
7 gün 24 saat sipariş alınıp
süreçlerinin izlenebildiği bir yapıda olması firmaların işini çok
kolaylaştırıyor. Firmalar siparişlerinin hangi aşamada oluğunu gördüğü gibi, Petkim ile
arasındaki para alışverişlerine
de doğrudan tanık olabiliyor.
Firmalarla yaptığımız yüz yüze
görüşmeler, edindiğimiz bilgi
ve talepler bizlerin de daha iyi
ve kaliteli üretim yapmamızı
sağlaması açısından da büyük
önem taşıyor..” dedi..

FUARLAR

FİRMA ZİYARETLERİ

Satış, Üretim ve
Kalite Kontrol ekipleri,

2

9 Nisan-2 Mayıs 2010
tarihleri arasında
10. kez düzenlenen
Uluslararası Plastik ve
Ambalaj Teknolojileri
Fuarı’nda (İPAF) yerini alan Petkim,
müşterileri ile bir araya gelme ve
sektördeki son gelişme ve trendleri
izleme fırsatı buldu..
Petkim Müşteri Destek ve Satış
Planlama Müdürü Muammer Kaygın,
İPAF 2010’un müşteri beklenti ve
taleplerini izlemek için önemli bir
fırsat yarattığını söyledi.
Müşteri beklentilerine verdikleri önemin şirketin temel stratejisi
olduğunu, fuarların bu anlamıyla
büyük önem taşıdığını kaydeden
Kaygın, “Şirket olarak özellikle 2004
yılından itibaren müşteri odaklı olma
yönünde çok önemli çalışmalara
imza attık. Beklenti ve talepleri yüz
yüze konuşuyor ve zaman kaybet-

PE

meden değerlendiriyoruz. Müşterilerimizin teknik bilgi isteklerini
ve sorularını da cevaplıyoruz. Bu
çalışmaları fuarlarla sınırlı tutmuyor,
müşterilerimizi işyerlerinde ziyaret
ederek, doğrudan nabız tutuyoruz.
Bu kapsamda şirketimiz bünyesinde
Müşteri İlişkileri, Ürün Geliştirme
ve Ürünlerimizin Lansmanı ile ilgili
çalışmalarımızı sistematik bir şekilde
güçlendiriyoruz” dedi.
İPAF Fuarı’nın yanında; Bursa,
Konya ve Adana’da düzenlenen
plastik ve ambalaj fuarlarına da
ziyaretçi olarak katıldıklarına dikkat
çeken Muammer Kaygın, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Kısa adı CRM olan
Müşteri İlişkileri Yönetimi’ni, şirketimizin bütün birimlerini kapsayan
bir iş stratejisi olarak benimsiyoruz.
Bugünün dünyasında yeni müşteriler
edinmek, mevcut müşterinize ulaşmaktan çok daha zor. Petkim olarak
bu gerçeğin önemini iyi biliyoruz ve
çalışma prensiplerimizi bu anlayış
üzerine bina ediyoruz”

Petkim Müşteri Destek ve Satış
Planlama Müdürü Muammer Kaygın
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GÜNCEL
ÇEVRE

“Çevre duyarlılığı”
ile uluslararası

platformdayız
Son sekiz yılda çevre yatırımlarına
200 milyon Dolar kaynak aktaran Petkim,
“Uluslararası Karbon Saydamlık Projesi”ne dahil
olmaya karar verdi.

T

ürkiye’nin ilk ve tek petrokimya üretim tesisi Petkim,
yıllık 3 milyon tona yaklaşan
üretim kapasitesi ile iç pazar
talebinin yüzde 25’ini tek
başına karşılıyor.. Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk, sera etkisi ve iklim değişikliğine büyük önem verdiklerini belirterek, bu
kapsamda şirket genelinde enerji tasarrufu,
enerji geri kazanımı gibi konularda pek çok
proje yürüttüklerini söyledi. Öztürk, gönüllülük ilkesine dayanan ve 64 trilyon Dolar’ı yöneten 534 yatırımcı kuruluşun içinde olduğu
“Uluslararası Karbon Saydamlık Projesi”ne
dahil olmaya karar verdiklerini kaydetti.

Projenin sağlıklı yönetebilmesi için veri
analizlerine başlandığı bilgisini veren Genel
Müdür Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi’ne
ölçümler yaptırılarak faaliyetlerimiz sırasında
oluşan sera gazı emisyon miktarları belirlendi. Tüm dünyadan 2500 büyük kuruluşun
yer aldığı projeye Türkiye’den İMKB-50’de yer
alan şirketler davet edilmişti.
Petkim’de gerçekleştirilen enerji tasarrufu çalışmalarında somut projeler hayata
geçirilirken, aynı zamanda CO2 emisyonları
da azaltılmış oluyor.”
“Petrokimyasal ürünlerin, üretim aşamasında yaydıkları karbon dioksit eşdeğeri sera
gazına karşılık olarak, bu ürünlerin kullanımı
ile çok daha fazla sera gazı emisyonunun
tasarruf edildiğini ve bu nedenle küresel
ısınma sorununa çözüm sağladıklarını” ifade
eden Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk

bunu bir örnekle de açıkladı: “Binalarda yalıtım
maddesi olarak kullanılan ve bir petrokimya
ürünü olan polistiren köpüğün üretimi sırasında
1 birim emisyonuna karşılık olarak 23.3 kat CO2
emisyonunu kullanım ömrü boyunca önlenmiş
oluyor.”

// TÜRKİYE’NİN İKİNCİ
TEHLİKELİ KATI ATIK YAKMA
TESİSİ PETKİM’DE

Öte yandan İZAYDAŞ’tan sonra Türkiye’nin
ikinci, bir sanayi kuruluşu bünyesinde faaliyet
gösteren ilk tehlikeli atık bertaraf tesisini Aliağa
Kompleksi’nde hayata geçiren Petkim, kendi atıklarının yanında, bölgedeki sanayi kuruluşlarına da
hizmet veriyor. Petkim bünyesinde yer alan ve 25
milyon dolara mal olan Tehlikeli Atık Yakma Tesisi
ise 2008 sonu itibarıyla 5204 ton katı atık, 372
ton yağlı atık ve 2772 ton çamuru bertaraf etmiş
durumda. Tesisin tam kapasiteyle çalıştığında 42
kg/cm2 basınçta 355 derece sıcaklıkta saatte 11,5
ton yüksek basınçlı su buharı üretimi gerçekleştirdiği bilgisini veren Öztürk, elde edilen buharın ise
Kompleks içindeki diğer fabrikalarda kullanılarak
hem enerji verimliliği hem de ekonomiye katkı
sağladıklarını hatırlattı.

// 2010, “ÇEVRE VE TEKNİK EMNİYET
YILI” İLAN EDİLDİ

Aliağa-Nemrut Körfezi kıyısında kurulu olan
Petkim’in deniz kirliliğinin önlenmesine de
büyük önem verdiğini sözlerine ekleyen Öztürk,
bu alanda yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi:
“Ülkemizin 1990 yılında taraf olduğu ‘Gemilerden
Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası
Sözleşmesi (MARPOL)’ kapsamında ‘Gemilerden
Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’
yayınlandı. Petkim Limanı bu yönetmelik gereği
2005 yılında Çevre ve Orman Bakanlığından ‘Atık
Kabul Tesisi Lisans Belgesi’ni alan ilk kuruluş oldu.”
2010 yılını Petkim’de “Çevre ve emniyet yılı” ilan
ettiklerini anımsatan Hayati Öztürk, bir dizi etkinlikle dikkatleri bir kez daha çevre ve iş güvenliğine
çekeceklerini, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü
şirket içinde kutladıklarını belirtti.

“Binalarda yalıtım maddesi olarak kullanılan ve bir petrokimya
ürünü olan polistiren köpüğün üretimi sırasında 1 birim
emisyonuna karşılık olarak 23.3 kat CO2 emisyonunu kullanım
ömrü boyunca önlenmiş oluyor.”
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ÇEVRE

1 MİLYON 62 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, 30 yıldır Petkim arazisi içinde korunan, kızıl ve fıstık çamlarından oluşan 1 milyon 51 bin ağaca ilave olarak Yeni
Foça’da geçen yıl yanan orman alanının yeniden ağaçlandırılması çalışmalarına
destek vererek çevre konusundaki duyarlılıklarını kanıtladıklarına dikkat çekti.
Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu ve merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in
adını taşıyan ormana ilk fidanların dikildiğini anımsatan Öztürk, 75 dekar alanda 11 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturduklarını, bu girişimlerinin bölgedeki diğer sanayi kuruluşlarına da örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk,
30 yıldır Petkim
arazisi içinde
korunan, kızıl ve
fıstık çamlarından
oluşan 1 milyon 51
bin ağaca ilave olarak
Yeni Foça’da geçen
yıl yanan orman
alanının yeniden
ağaçlandırılması
çalışmalarına destek
verdiklerini açıkladı...
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Petkim Çevre ve Teknik
Emniyet Müdürü Ali Rıza Saklıca,

Kalite Derneği
(KalDer) İzmir Şubesi,
İzmir Çevre ve
Orman İl Müdürlüğü,
Bornova Belediyesi,
Tema Vakfı ve Ege
Bölgesi Sanayi
Odası işbirliğinde
düzenlenen ‘Karbon
Ayak İzi ve İzmir’
konulu sempozyum
Bölgesi
76 Ege
TEMMUZ’10
Sanayi Odası’nda
gerçekleştirildi.

PETKİM, “KARBON AYAK İZİ VE İZMİR
SEMPOZYUMU”NDA
Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi, İzmir Çevre ve Orman İl
Müdürlüğü, Bornova Belediyesi, Tema Vakfı ve Ege Bölgesi Sanayi
Odası işbirliğinde düzenlenen ‘Karbon Ayak İzi ve İzmir’ konulu
sempozyum Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Sempozyuma sanayi kuruluşları, meslek odaları, yerel yönetimlerden yaklaşık
150 dinleyicinin katıldı. Sempozyumun “Karbon Ticareti ve İzmir”
oturumunda konuşan Petkim Çevre ve Teknik Emniyet Müdürü Ali
Rıza Saklıca, 2009 yılında gerçekleştirilen 28 enerji kazanım projesi ile
yıllık 92.000 ton CO2 emisyon azaltımı yaptıklarını vurguladı. Sempozyumda karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yatırımlardan
örnekler verilirken, çevre yatırımlarının finansmanına yönelik bilgiler
verildi.

İŞTE EN ÇEVRECİ SLOGAN
2010 yılının “Çevre ve Teknik
Emniyet Yılı” ilan edildiği Petkim’de
tüm çalışanlar arasında “SağlıkEmniyet-Çevre” slogan yarışması
yapıldı. 217 sloganın yarıştığı
yarışmada, 6 slogan finale kaldı.
Petkim çalışanlarının şirket içi
portalında yapılan oylamaya 1109
Petkim çalışanı katıldı. Buna göre Kalite
Kontrol ve Teknik Servis Müdürlüğü
teknisyenlerinden Fahri Şen’in “İş
Güvenliği Hepimizin Önceliği”
sloganı birinci seçildi.. Yarışmada
finale kalan tüm sloganlar bez afişlere
bastırılarak, personelin her an temas
halinde olduğu mekanlara asıldı.

HANGİ SLOGANLAR YARIŞTI?
SLOGAN VE SAHİBİ 			
ALDIĞI OY
1. “İş güvenliği hepimizin önceliği” Fahri Şen
%42
2. “Çevreye yapılan yatırım, geleceğe atılan adımdır.”
Seçil Kırşen Doğan 			
%22
3. “Sağlık-Emniyet-Çevre, yaşamsal üçlü denge”
Pınar Bedük 				
%19
4. “Kaza geliyorum der, tedbirini al” Erkan İzmirli % 9
5. “Öncelikte sağlık-emniyet-çevreyi seç, gelişmişlikte
üst sınıfa geç” Hasan Kaplanoğlu 		
%5
6. “Boşa harcama enerjiyi, koru çevreyi”
Necati Mutlu 				
%2
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TREND

Petrokimya endüstrisinde

yeni trendler ve alternatif
üretim yöntemleri
Nükleer enerji ve rüzgâr gücü 2030 yılına kadar enerji
üretiminin en çekici ve gelişen oyuncuları olacak.
Bu kaynakların 2030 yılında toplam elektrik üretiminin
%40’ını karşılaması öngörülüyor.

Başak Nalbant Tuncer
Ar-Ge Uzman Mühendisi
E-posta: bnalbant@petkim.com.tr

B

ilimsel araştırma ve geliştirmenin hızla arttığı ve
geliştiği günümüz dünyasında, teknoloji kavramı da yeni
bir anlam, önem ve boyut
kazanıyor. Gerek ülkeler ve sistemler, gerekse toplumlar açısından teknoloji, özellikle
üretim sürecinde kullanılan en önemli araç
durumunda. Petrokimya sektörü de teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı gelişmelere
açık bir sektör... Yoğun rekabet, üreticileri yeni
ürünler yeni prosesler geliştirmek için sürekli
arayışlara itiyor.
Bu yazımızda Petkim Yaşam okurları için
sektörümüzdeki yeni trendler ve üretim teknolojilerindeki değişimi masaya yatıracağız.

// FOSİL YAKITLAR 2030 YILINA
KADAR BAŞROL SAHİBİ

Petrokimya endüstrisinin temel taşlarından biri olan fosil yakıtlar 2030 yılına kadar
enerji üretimindeki ana rollerini (%55) sürdürecek. Ancak karbon salınımı ve çevresel fak-
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törler, enerji üretimini kömürden doğalgaza
ya da daha ileri tekniklerle rüzgâr enerjisine
ve nükleer enerjiye yönlendirecek. Kimyasal
üreticileri için ise dünyada en önemli enerji
kaynağı petrol bazlı yakıtlar olarak dikkat çekiyor. Bu yakıtların kullanımında verimliliğin
arttırılması, üreticiler için maliyet fırsatlarını
da beraberinde getiriyor. Dünyada yakıt verimliliği sağlayan yeni teknolojilerin kullanımı
ile 2030 yılına kadar 300 quadrilyon BTU
enerji tasarrufu sağlanabilecek. Bu miktar,
bu dönem içinde dünya enerji talebinin iki
katına karşılık geliyor.
Nükleer enerji ve rüzgâr gücü 2030 yılına
kadar enerji üretiminin en çekici ve gelişen
oyuncuları olacak. Bu kaynakların 2030
yılında toplam elektrik üretiminin %40’ını
karşılaması öngörülüyor. Rüzgâr gücü, güneş
enerjisi ve biyoyakıtların kullanımı 2030 yılına
kadar ortalama yıllık % 10 büyüme gösterecek. Çok düşük kullanım oranları ile başladıkları için 2030 yılında toplam enerji tüketimi
içerisinde yaklaşık %2.5’lık payları olacak.
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ALTERNATİF HAMMADDELERİN

Biyoyakıtlar
için ise pazar
büyüme beklentileri
oldukça yüksek.
2010 yılında
76 milyar dolar olan
biyodizel ve etanol
satışlarının
2020 yılında
247 milyar dolara
ulaşması bekleniyor.

// 2030’DA ENERJİNİN %30’U
KÖMÜRDEN GELECEK

KULLANIMI İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER
Alkan Bazlı Prosesler
1. Etandan VCM ve Asetik Asit Üretimi:
Etandan VCM üretim prosesini geliştirmek amacı ile çok sayıda
çalışma yapılarak patent alındı. Bu prosesin henüz ticari bir uygulaması
bulunmuyor. Proseste etan, kuru hidrojen ile O2 varlığında akışkan
yataklı reaktörde VCM ürününe dönüştürülüyor.
Etandan Asetik asit üretimi metanol karbonilasyonu veya nafta ve
n-bütan oksidasyonu ile gerçekleştiriliyor. Diğer bir ticari asetik asit
prosesi de Nafta ve n-bütan oksidasyonu olarak dikkat çekiyor.
Dow firmasının geliştirmiş olduğu Ethoxene prosesinde etanın gaz
fazı oksidasyonu yolu ile asetik asit üretilmekte. Etan çıkışlı asetik asit
üretimi için geliştirilen diğer bir proses de
Sabic’in Sabox prosesi...
Sabox prosesinde etandan asetik asit ve yan ürün olarak etilen elde
ediliyor.
2. Propandan Akrilonitril ve Akrilik Asit Üretimi:
Akrilonitril propilen amoksidasyonu yöntemi ile üretilmekte. Asahi
Chemical Industry, BP ve Mitsubishi Chemical propandan akrilonitril
üretim teknolojisini geliştirdiler. Akrilik asit üretiminde propilen hammadde olarak kullanılıyor. Mitsubishi Chemical, Sunoco ve Toagosei
propandan üretim Akrilik asit üretim teknolojisini geliştirdiler.
Ancak bu proses henüz ticari olarak uygulanmıyor.

Petrol fiyatlarının yüksek olması
ve teknolojinin de sürekli gelişmesi
nedeniyle kimya sektörü için kömür
en önemli hammadde kaynağı olarak
dönüş yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası
Enerji Kurumu 2030 yılında dünya enerji
gereksiniminin %29’unun kömürden
karşılanacağını bildiriyor. 2006 yılında
ise bu oran %26 civarındaydı.. Çin gibi
kömür rezervlerinin ve metanol fabrikalarının bol, petrol rezervlerinin kıt olduğu
ülkelerde kömüre dayalı petrokimyasal
üretimi maliyetlerin düşürülmesinde
önemli bir etken olarak dikkat çekiyor.
Çin’de halen enerji ihtiyacının %80’ini
kömürden karşılanıyor. Ülkenin yönetimi,
kömür üretimini 2015 yılına kadar %30
arttırmayı planlıyor.
Büyük şirketler bünyesinde kömürden kimyasallara geçiş konusunda teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalar da
yapılıyor. Ayrıca rafineri yan ürünü petrol
kokundan kimyasalların üretimine giden
yeni teknolojinin geliştirilmesi için de
çalışmalar devam sürüyor. Bu teknoloji
Kömür-kimyasallar teknolojisi ile yakın
ilişkili...

80 -

TEMMUZ’10

// KÖMÜRE TAMAMEN GERİ
DÖNÜŞ YOK AMA..

Gelecekte tamamen kömüre geri dönüş beklenmemekle birlikte petrokimya
sektöründe kömür ve diğer hammadde
alternatiflerinden oluşan bir ideal karışımın kullanılması öngörülüyor.
Biyoyakıtlar için ise pazar büyüme
beklentileri oldukça yüksek. 2010 yılında
76 milyar dolar olan biyodizel ve etanol
satışlarının 2020 yılında 247 milyar dolara
ulaşması bekleniyor. BP’nin yapmış
olduğu hesaplamalara göre biyokütle
kaynaklı yakıtlar, 2030 yılında Amerika
yakıt pazarının %25’ini kapsayacak.
Biyoyakıtların tüketimleri izlendiğinde,
gelecekte dizelden çok benzinin yerine
kullanılacağı görülüyor.
Mevcut proseslerde verimliliğin
artırılması, çevre dostu ve maliyet
etkin üretim yapılması, ürün kalitesinin
arttırılması, yeni petrokimyasal ürünlerin
üretilmesi, alternatif hammaddelerin
yaratılması amacıyla yeni teknolojilerin
geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor.
Petrokimya sektöründe şirketlerin rekabet gücü üzerinde hammadde temin
stratejilerinin önemli bir etken olması
nedeniyle, alternatif hammaddelerin
kullanımı için geliştirilen yeni teknolojiler
önem kazanıyor.

Alternatif

Propilen Üretim

Yöntemleri

Dünyada etilen üniteleri (NSC) ve rafineri
FCC üniteleri olarak iki ana propilen kaynağı mevcut.
Her iki propilen kaynağında da propilen proses gereği
yan ürün olarak üretiliyor. Ticarileşmiş ve yakın
zamanda ticarileşmesi beklenen on-purpose propilen
üretim teknolojilerini ise şu başlıklarla
sıralamak mümkün...
FCC

FCC ünitelerinde benzin üretilirken, propilen yan ürün olarak elde
ediliyor. Bazı rafineriler petrokimya
tesislerine yakın olmalarından dolayı propilen kazanma ünitesi (PRU)
yatırımı yaparak polimer saflıkta ve
kimyasal saflıkta propilen üretimini
artırıyor.

High Severity FCC

Rafinerilerde FCC katalizörleri
kullanılarak hafif olefinler ve propilen üretimi artırılıyor.

Petro FCC

UOP’nin Petro FCC prosesi ile
geleneksel FCC ünitelerine göre
daha fazla hafif ürün elde ediliyor.
RxCat katalizörü ile daha fazla propilen üretilirken, daha az miktarda
kuru gaz oluşuyor. Ağırlıkça % 22
propilen üretilirken, etilen % 6
üretiliyor.

Propan
Dehidronerasyonu (PDH)

CB&I Lummus CATOFIN prosesi, UHDE GmbH STAR Prosesi ve
UOP’nin Oleflex prosesi gibi teknolojilerle propandan propilen üretimi
gerçekleştiriliyor.

Olefin Dönüşüm Teknolojisi
(METATEZ)

OCT ile bütenler, etilen ile
reaksiyona sokularak daha değerli
bir ürün olan propilene dönüştürülüyor.

Olefin Kraking
Teknolojisi (OCT)

Bu proseste, ağır olefinik hammaddelerden kraking ile etilen ve
propilen üretiliyor. ATOFINA/UOP
Olefin Kraking prosesi 2003 yılında
Total Petrochemicals ve UOP’nin
ortak çalışması sonucunda geliştirildi. Üretim sabit yataklı reaktörlerde
zeolitik katalizör varlığında gerçekleşiyor.

Deep Catalytic Cracking
(DCC) Prosesi

DCC temel olarak FCC ünitelerinin prensipleri ile çalışan bir
yöntem.. Vakum gaz yağından
katalizör varlığında propilen üretiliyor. Bu proses Research Institute of
Petroleum Processing ve Sinopec
International firmaları tarafından
geliştirildi.

Omega Prosesi

Propilen üretiminde alternatif
bir metot olarak kullanılan OMEGA
Prosesi, Asahi Kasei firması tarafından 1998 yılında geliştirildi. Omega
prosesinde, C4-C8 olefinik hidrokarbonlardan propilen üretimi zeolit
katalizör varlığında swing tip sabit
yataklı reaktörde gerçekleştiriliyor.
Henüz tam anlamıyla ticarileşmiş
bir proses değil.

Metanolden Olefin
Üretimi (MTO)

UOP/HYDRO MTO prosesi UOP
ve Norsk Hydro’nun birlikte geliştirmiş olduğu bir proses... Metanolden
propilen ve etilen üretimini gerçekleştirmeye yönelik olarak geliştirildi.

Metanolden Propilen
Üretimi (MTP)

Metonolden propilen üretim
teknoloji, Lurgi firması tarafından
geliştirildi. Bu proseste zeolit bazlı
katalizör varlığın sabit yataklı reaktörde Metanolden polimer saflıkta
propilen üretimi yapılıyor. Lurgi,
AR&GE merkezindeki pilot tesiste
denemeler yapmakta..

Superflex Teknolojisi

Superflex Teknolojisinin Lisansı
KBR firmasına ait olup, yeni geliştirilmiş bir olefin üretim teknolojisidir.
Proseste hammadde olarak C4-C10
aralığındaki hidrokarbonlar kullanılmakta olup reaksiyon akışkan yataklı reaktörde gerçekleştirilmektedir.
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KİTAP DÜNYASI

HABER

Petkim’den

genç mucitlere
destek

Petkim’de sponsorları arasında bulunduğu festivalde;
mesleki eğitim, yaygın eğitim, okul öncesi ve engelli öğrencilerin
hazırladığı toplam 2 bin 553 proje yarıştı.

Üçüncü kitap girişimcilerle yapılan 					
		
söyleşileri kapsıyor. Bir ülkeyi rekabetçi hale getiren,
ekonomisini büyüten ülkenin girişimcileridir.

T

Festivalde
22 ilden ve 5 ülkeden
toplam bin 500 kişi
ağırlandı.
30 jüri üyesi tarafından
yapılan elemeler sonucu
90 proje sergilenmeye
değer bulundu.
3492 öğrencinin
hazırlamış olduğu
toplam 2 bin 553 proje
içinden kategoriye girenler
ödüllendirildi.
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İ

zmir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından
7’incisi düzenlenen
Eğitim Bilim Kültür Sanat
ve Teknoloji Festivali’nde
proje sahibi gençler ödüllerine
kavuştu. Petkim’in de sponsorları
arasında bulunduğu festivalde;
mesleki eğitim, yaygın eğitim,
okul öncesi ve engelli öğrencilerin
hazırladığı toplam 2 bin 553 proje
yarıştı. Kültürpark Fuar Alanı’nda
gerçekleştirilen ödül töreninde
konuşan Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk, içinde bulunulan
yüzyılın bilgi çağı olduğuna dikkat
çekerek, okulların kendi yapmış
oldukları eserleri burada sektör
temsilcilerinin beğenisine sunmasının etkinliğıin en önemli yanı
olduğunu aktardı. İl Milli Eğitim
Müdürü Rağip Üye ise, festivalde

22 ilden ve 5 ülkeden toplam bin
500 kişinin ağırlandığını belirterek,
30 jüri üyesi tarafından yapılan
elemeler sonucu 90 projenin
sergilenmeye değer bulunduğunu ve 3492 öğrencinin hazırlamış
olduğu toplam 2 bin 553 proje
içinden kategoriye girenlerlerin
ödüllendirildiğini aktardı. Festivalin
son gününde teknolojiden sağlığa
pek çok alanda çalışmaların yer
aldığı etkinlikte ilköğretim 1-5, 6-8.
sınıflar ile Lise Fizik, Kimya, Biyoloji
ve diğer alanlarına ödüller verildi.
İlköğretim “1-5. Sınıflar” kategorisinde birincilik ödülünü “Eko
Ev” çalışmalarıyla İzmir Özel Türk
İlköğretim Okulu; “6-8. Sınıflar” kategorisinde İzmir Özel Fatih Koleji
ödül kazandı.
Lisalar arasında “Biyoloji”
alanında Şehzade Mehmet Koleji;
“Fizik” alanında Özel Fatih Fen Lisesi; “Kimya” alanında Maltepe Askeri
Lisesi; “Teknik Liseler” alanında
Samanyolu Koleji ödüllerin sahibi
oldu.

ürkiye’de ve dünyada paradigma
değişiyor. Bu paradigma değişimini
başlatan üç grup bulunuyor. Birinci
grubun içinde danışmanlar-yazarlarteorisyenler yer alıyor. Değişimin
teorik çerçevesini çizerken, topluma ve iş dünyasına
değişen paradigma konusunda rehberlik ediyorlar.
İkinci grubun içinde kurumlara verdikleri yönle
paradigmayı değiştiren profesyoneller var. Değişimin
yeni kurallarını yönettikleri kurumların uygulamalarıyla topluma yerleştiriyorlar. Üçüncü grubun
içinde ise endüstri yaratan
girişimciler bulunuyor. Bazı
girişimciler, daha önce akla
gelmedik endüstrileri yaratırken bazıları hayal edilse
de cesaret edilememiş işleri
başlatıyorlar.
Petkim Yönetim Sistemleri Uzmanı Ömer Özkan tarafından kaleme alınan Paradigma Değiştirenler serisinin üç
kitabı, bu grupların yıldızlarıyla
yapılan söyleşilerden oluşuyor.
Birinci kitap danışman/teorisyenler; ikinci kitap profesyonel tepe yöneticiler ve üçüncü
kitap girişimcilerle yapılan söyleşileri kapsıyor.
Bir ülkeyi rekabetçi hale getiren, ekonomisini
büyüten ülkenin girişimcileridir. Bu kitapta işlenen
öyküleriyle girişimciler hangi alanlarda kural değiştirdiklerini bir yenilik başlattıklarını paylaşıyorlar.
Adnan Akdemir; Türkiye’de modern anlamda
sinemacılığı başlattı.

Baybars Altuntaş; Türkiye’de Franchising sisteminin oturmasını sağlamakla kalmadı; aynı zamanda
hostes yetiştirme endüstrisini kurdu.
Yemeksepeti.com’u başlatan Nevzat Aydın,
Türkiye’de internet ile yemek siparişi işini etkili bir
şekilde birleştirdi.
Emre Kurtepeli; Türkiye’nin en büyük Türkçe internet hizmetlerinden biri olan Mynet.com’u başlattı.
Alphan Manas; İddaa, OGS ve Deniz Taksi dahil
		
birçok yeniliği başlatan isim oldu.
Haluk Okutur;
simiti başüstü
tablalarından aldı,
franchise standartlarına taşıyarak
Türkiye’nin kendine has ilk zincirini
yarattı.
İbrahim Orhan; Türkiye’de
otomotiv yan
sanayini başlattı
desek çok yanlış
olmaz. Türkiye İbrahim
Orhan ile dünya devleri için nasıl mal üretebileceğini öğrendi.
Hasan Vatan; Türkiye’nin ilk ve en büyük teknoloji
hipermarketlerini geliştirdi.
Hasan Yalınkaya; Goldaş ile dükkancılıktan ibaret
olan kuyumculuğu standartları olan dünya çapında
bir işe dönüştürdü.
Ayşen Zamanpur; Türkiye’nin en ilginç ve en
yaratıcı lüks ulaşılabilir markasını yarattı.
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Futbol turnuvasının şampiyonluğunu
Etilen takımı kazandı..

Petkim ve Petrol-İş Sendikası’nın birlikte
		
düzenlediği 60. Yıl Futbol Turnuvası final maçı ile sona
erdi. Toplam 32 takımın katılımı ile gerçekleşen ve yaklaşık bir
buçuk ay süren turnuva oldukça
				
çekişmeli maçlara sahne oldu.

P

etkim ve Petrol-İş Sendikası’nın
birlikte düzenlediği 60. Yıl Futbol
Turnuvası final maçı ile sona erdi.
Toplam 32 takımın katılımı ile
gerçekleşen ve yaklaşık bir buçuk
ay süren turnuva oldukça çekişmeli maçlara sahne
oldu. Yapılan karşılaşmalar sonucunda Etilen ve Klor
Alkali takımları finale kalmaya hak kazandı. Çekişmeli
geçen final maçının normal süresi 1-1 sona ererken,
penaltı atışları sonucunda Etilen takımı turnuva
şampiyonluğunu kazandı.
Etilen takımına kupa, madalya ve ödüllerini sırasıyla Petrol-İş Genel Merkez Yöneticisi Nizmetullah
Şölen, Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı İsmail Doğan,
Tüpraş Rafineri Müdürü Şahin Çalbıyık verdi. İkinci
olan Klor Alkali takımı ise kupa, plaket ve madalyalarını Petkim Üretim Grup Müdürü Nihat Gürbüz’ün
elinden aldı. Üçüncü olan PTA takımına kupa ve
plaketini Petrol-İş Aliağa Şube İdari Sekreteri Cengiz
Tereci verirken, Petrol-İş Aliağa Şube Mali Sekreteri
Cemal Topçu turnuvayı dönrdüncülükle bitiren
Malzeme İkmal takımına ödüllerini verdi.
Turnuvanın en centilmen takımı ödülünü ise
Tüpraş Cereyan takımı kazandı. Cereyan takımı
ise ödülünü Petrol-İş Petkim Baştemsilcisi Ahmet
Oktay’ın elinden aldı. Turnuva’nın en centilmen
oyuncusu ise Merkez Atelye takımından Halil Karaşahan seçildi. Karaşahin’e ödülünü Petrol-İş Tüpraş Baş
Temsilcisi Menderes Akdağ verdi.
Etilen takımının
şampiyonluk sevinci görülmeye değerdi.

İkinci olan Klor Alkali takımı ise kupa, plaket ve madalyalarını Petkim
Üretim Grup Müdürü Nihat Gürbüz’ün elinden aldı.

Dördüncü olan Malzeme İkmal takımına kupa ve plaketini
Petrol-İş Aliağa Şube Mali Sekreteri Cemal Topçu (sağda) verdi.
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BİZDEN HABERLER

2.

1.

3.
Tavla Turnuvasında
1. olan Turan Gençer,
2. olan Cevat Körpe
ve 3. olan Gürsel Kutluay’a
ödüllerini
Üretim Grup Müdürü
Nihat Gürbüz verdi.

SATRANÇ VE TAVLADA
ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU
Petkimbünyesinde düzenlenen Satranç ve
Tavla Turnuvalarında derceye girenlere de ödülleri
verildi. Satranç turnuvasında birinciliği olan Ufuk
Özkan, ikinciliği Abdülkadir Demiral üçüncülüğü
ise Muharrem Demiral elde etti. İlke üçe giren
oyunculara ödüllerini Petkim İnsan Kaynakları
Müdürü Hasan Kocaciğer verdi. Tavla Turnuvasında ise birinciliği Turan Gençer, ikinciliği Cevat
Körpe, üçüncülüğü Gürsel Kutluay, dördüncülüğü
ise ve Bülent Bulunti elde etti. Dereceye girenlere
ödüllerini Petkim Üretim Grup Müdürü Nihat
Gürbüz takdim etti.

Satranç Turnuvasında birinci olan
Ufuk Özkan’a madalyasını
Petkim İnsan Kaynakları Müdürü
Hasan Kocaciğer verdi.
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Turnuva’nın en centilmen oyuncusu ise Merkez Atelye
takımından Halil Karaşahan seçildi. Karaşahin’e ödülünü Petrol-İş
Tüpraş Baş Temsilcisi Menderes Akdağ verdi.

SATRANÇTA
DERECEYE
GİRENLER
Ufuk ÖZKAN
Abdülkadir
DEMİRAL
Muharrem D
EMİRAL
TAVLADA D
ERECEYE
GİRENLER
Turan GENÇ
ER
Cevat KÖRP
E
Gürsel KUTLU
AY

SAĞLIK

Kalp ve damar hastalıklarını kolaylaştıran
faktörlere kardiyovasküler risk faktörleri adı veriliyor.
Bunlardan biri de kan kolestrol düzeyi... Türkiye’de 6 milyon
kişide kan kolesterol düzeyi sınırda yüksek (200-239 mg/dl) olurken
2 milyon kişide ise yüksek (240 mg/dl).

stresten ve dengesiz
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SAĞLIK

PETKİM YAŞAM: Sıkı diyete ve egzersize rağmen
kolesterolü düşüremezsek ne yapılmalı?
Dr. Serdar BİÇEROĞLU: Diyette aldığımız kolestrolü tamamen kaldırsak
bile sonuçta kolestrol vücumuza lazım olan bir maddedir ve biz dışarıdan
almasak da bunu karaciğerimiz üretir. İşte insanlar arasında farklılıklar bu
noktada çıkar. Ailesel yatkınlığı olan hastalar karaciğerlerinde ihtiyacı olan
miktardan fazlasını üretirler ve bu da sonuçta damar duvarında birikir. İşte
tam bu kısımda kolestrol yükselmesini engellemek veya yüksekse düşürmek
için kolestrol düşürücü ilaçlar devreye girer. Bu ilaçlar bugün dünyada ağrı
kesici diye bildiğimiz ilaçlardan sonra en sık kullanılan ilaçlardır.

Atakalp Kalp Hastanesi doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Serdar Biçeroğlu (solda) ve Petkim Sağlık Servisi
Başhekimi Çağrı Ekmekçi

Dr. Çağrı Ekmekçi
Petkim Sağlık Servisi Başhekimi
E-posta: cekmekci@petkim.com.tr

PETKİM YAŞAM: Kolesterol yüksekliği neden önemlidir?
Dr. Serdar Biçeroğlu: Kalp ve damar hastalıklarını kolaylaştıran faktörlere kardiyovasküler risk
faktörleri adı verilir. Bunlardan biri de kan kolestrol
düzeyidir. Türkiye’de 6 milyon kişide kan kolesterol
düzeyi sınırda yüksek (200-239 mg/dl) ve 2 milyon
kişide ise yüksektir (240 mg/dl).
Kanda kolesterol yüksek olması kardiyovasküler risk faktörüdür. Bu riske sahip hastalarda kalp
krizi, felç, damar tıkanması, böbrek yetmezliği gibi
hastalıkların ortaya çıkma olasılığı daha fazladır.

PETKİM YAŞAM: İyi kolesterol, kötü kolesterol ne demek?
Dr. Serdar Biçeroğlu: Kanda aşırı miktarda bulunan kolesterol yavaş yavaş (yıllar içinde) damar
duvarında birikir. Damar duvarında birikim yaparak
damarı daraltan kolestrol Kötü (LDL) Kolestroldür. Damar duvarında fazlalık nedeniyle birikmiş
kolestrolu oradan alıp uzaklaştıran ve damarımızı
korumaya çalışan bir kolestrol daha vardır. Bu
kolestrol de İyi (HDL) Kolestrol adını veriyoruz. Yani
aslında damar duvarında yağlanma bu iki kolestrolün mücadelesindeki dengesizlik sebebiyle ortaya
çıkıyor. Bu durum bir su borusunda pisliklerin birikmesine benzetilebilir. Kolesterol hangi damarda
birikmişse o damarla ilişkili sorunlar ve hastalıklar
ortaya çıkar.
PETKİM YAŞAM: Kolesterol yüksekliği ne
gibi şikayetler yapar?
Dr. Serdar Biçeroğlu: Kolesterol yüksekliğinde belirti ve bulgular çoğu zaman ani kolesterol
yükselmesine bağlı değildir. Uzun süreli kolesterol
yüksekliğinin damar duvarında kolesterol birikmesine yol açmasının sonucudur. Yani kolesterolünüz
şu andaki değerinin 2-3 katına yükselse ve 3-4
saat yüksek kalsa size bir zararı olmaz.. Asıl sorun
sizde daha önce uzun süreli kolesterol yüksekliği
olmasıdır.
PETKİM YAŞAM: Uzun süreli kolesterol yüksekliği ne gibi sorunlara yol açabilir?
Dr. Serdar Biçeroğlu: Kalbi besleyen damarlarda tıkanma ve daralmanın sonucu göğüs ağrısı,
kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi sorunlara neden
olur. Bunların sonucu hasta koroner by pass ameliyatı (cerrahi olarak darlığın ortadan kaldırılması)
veya anjiyoplasti (balonla daralmış koroner arterin
genişletilmesi) işlemine ihtiyaç duyabilir.
Beyini besleyen boyun damarlarında kolesterol
birikimi olması felçlere, konuşma bozukluklarına, dengesiz yürümeye, bilinç kaybına yol açar.

Hayvansal ve
doymuş yağ
oranı yüksek olan
gıdalarda fazla
miktarda kolestrol
vardır. Bu gıdalar katı
yağlı gıdalar olarak
kabaca sınıflanabilir.
Sıvı yağların tüketimi
kolestrol açısından
daha sağlıklı olsa
da bu gıdaları da
aşırı tüketmek
yine kolestrol
yükselmesine sebep
olabilir. Bilmemiz
gereken kabaca
katı yağdan uzak
durmak ve hayvansal
gıdalardan sınırlı
miktarda
tüketmektir.

Kolestrol
insan sağlığını
tehdit eden bir
moleküldür.
Ancak
vücudumuzun da
bir gereksimidir.
Bu molekülü
gıdalarda dengeli
tüketmek önemli
olmakla birlikte,
tek başına bu
kurala dikkat
etmek damar
hasalığını
önlemek için
yeterli değildir.

PETKİM YAŞAM: Kolesterolü düşürmek
için neler yapmalıyız?
Dr. Serdar Biçeroğlu: Kolesterol yüksekliğine bağlı sorunlar ortaya çıktığı zaman
hasta geç kalmış olabilir. Bu nedenle kolesterol
yüksekliğini önlemek, yükselmişse düşürmek
çok önemlidir. En önemli yol onu diyetlerimizde
almamaktır. Hayvansal ve doymuş yağ oranı
yüksek olan gıdalarda fazla miktarda kolestrol
vardır. Bu gıdalar katı yağlı gıdalar olarak kabaca
sınıflanabilir. Sıvı yağların tüketimi kolestrol açısından daha sağlıklı olsa da bu gıdaları da aşırı
tüketmek yine kolestrol yükselmesine sebep
olabilir. Bilmemiz gereken kabaca katı yağdan
uzak durmak ve hayvansal gıdalardan sınırlı
miktarda tüketmektir.
Ayrıca fiziksel aktivite kolestrol kontrolü için
oldukça önemlidir. Bilinen net birkaç gerçek
şöyledir. Günlük 30-40 dakika yapılan düzenli
ritmik yürüyüş bilinen en güzel spordur. Hem
kolestrol hem şeker metabolizması için tek
başına en üstün aktivitedir. İyi kolestrol seviyesini yükseltir, kötü kolestrol seviyesini düşürür.
Koşmak veya diğer akla gelen sporlar yürümekten daha faydalı değildir. Yani çok koşan
değil düzenli yürüyen avantajlıdır. Sigara ise iyi
kolestrol dediğimiz kolestrol seviyesini belirgin
düşüren bir etkendir. Biz hastalarımıza her ne
olursa olsun sigaradan uzak durmalarını çok
sıkı anlatıyoruz. Tek başına spor yapmak sigara
içildiği zaman etkisiz kalmaktadır.

Aliağa Petkim’den

yeni sezonda

iddialı kadro

Aliağa Petkim Basketbol Takımı, yeni sezon için 5 yerli ve
1 yabancı oyuncu ile anlaştı. Geçen sezon kadrosunda bulunan
tüm yabancılara yol veren yeşil beyazlı ekip iç transferde de Kaan ve
İlkay dışında kalan oyuncularla masaya oturmadı.

C

oach Halil Üner
yönetiminde
Beko Basketbol
Ligi’nde geçen
sezon beklentilerin üzerinde bir performans
sergileyen Aliağa Petkim Basketbol
Takımı, yeni sezon için 5 yerli ve 1
yabancı oyuncu ile anlaştı. Geçen
sezon kadrosunda bulunan tüm
yabancılara yol veren yeşil beyazlı
ekip iç transferde de Kaan ve İlkay
dışında kalan oyuncularla masaya
oturmadı.
Gelecek sezon için savaşçı bir
takım kurmak istediklerini ve teknik
kadronun istekleri doğrultusunda
transferlere başladıklarını belirten Aliağa Petkim Takımı Basın
Sözcüsü Turgay Ceylan “Geçtiğimiz
sezon kadromuzda bulunan Kaan
ve İlkay haricinde tüm oyuncularla
yollarımız ayırdık. Teknik kadromuzun isteği doğrultusunda geçen
sezon Kepez Belediye forması
giyen Erdem Türetken, Barış Güney
ve Levent Bilgin ile Darüşşafaka
Cooper Tires’ten Polat Kaya ve
Antalya Büyükşehir Belediye’den
Önder Külçebaş ile anlaştık. Yerli
oyuncu kadromuzu büyük ölçüde
tamamladık. Ayrıca gelecek vaat
eden birkaç genç oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi.

PETKİM YAŞAM: Bu ilaçlara ne zaman
başlanmalı ve ne kadar süre kullanılmalı?
Dr. Serdar Biçeroğlu: Kolestrol seviyesi her
insanda değişiklik gösterir. Hatta aynı insanda
bile aynı gün içinde farklı saatlerde bakıldığında
değişiklik gösterebilir. Altta yatan risk faktörlerine göre her insan için ayrı ayrı ilaç tedavisine
başlama kriterleri vardır. Bu hekimlerin hastaları
bir bütün olarak değerlendirdikten sonra karar
vereceği bir durumdur. Yani sizin kolestrol
değeriniz 230 ve size ilaç başlanmamışken
bir tanıdığınıza 200 kolestrol değeri için ilaç
başlanmış olabilir. Bu ilaçlar oldukça yüksek
güvenilirlikte olup kullanılmaya başladığında
uzun yıllar kullanılması gereken ilaçlardır. Halk
arasında yanlış inançlara bağlı olarak birçok
yerde ne yazıkki doktorun başladığı ilaç ufak
şüpheler yüzünden bırakılmakta ve hastalar
bu ilacın faydalarını görememektedirler. Oysa
bu ilaçların faydası uzun süre kullanıldıklarında
ortaya çıkmaktadır.
Kolestrol insan sağlığını tehdit eden bir moleküldür. Ancak vücudumuzun da bir gereksimidir. Bu molekülü gıdalarda dengeli tüketmek
önemli olmakla birlikte, tek başına bu kurala
dikkat etmek damar hasalığını önlemek için
yeterli değildir. Sağlıklı beslenme ve egzersiz bir
yaşam biçimi haline getirilmelidir.

Aliağa Petkim Takımı Basın
Sözcüsü Turgay Ceylan

// “YABANCI GARD, FORVET
VE PİVOT ALACAĞIZ”
Dış transferde acele etmeyeceklerini belirten Ceylan “Gelecek
sezon üst sıraları zorlayan bir
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PETKİM SPOR

SAĞLIK

Böbrek damarlarında kolesterol birikimi yüksek
tansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabilir.
Ana atardamarda (aort) kolesterol birikimi de
tehlikelidir. Buradan kopan kolesterol birikintileri daha küçük damarları tıkayarak çok değişik
sorunlara yol açabilirler. Sözgelimi bağırsağı
besleyen damarları tıkayarak bağırsak ölümüne, göz damarlarını tıkayarak körlüğe, bacak
damarlarını tıkayarak gangrene yol açabilirler.

Kanda aşırı miktarda
bulunan kolesterol yavaş
yavaş (yıllar içinde) damar
duvarında birikir. Damar
duvarında birikim yaparak
damarı daraltan kolestrol
Kötü (LDL) Kolestroldür.
Damar duvarında fazlalık
nedeniyle birikmiş kolestrolu
oradan alıp uzaklaştıran ve
damarımızı korumaya çalışan
bir kolestrol daha vardır.
Bu kolestrol de İyi (HDL)
Kolestrol adını veriyoruz. Yani
aslında damar duvarında
yağlanma bu iki kolestrolün
mücadelesindeki dengesizlik
sebebiyle ortaya çıkıyor.

İŞTE PETKİM KA
DROSUNA
KATILAN 5 YENİ
YERLİ
Erdem Türetken
(Kepez Belediye
)
1979 doğumlu 1,9
8 boyunda 4,33
Sayı,
3,87 Ribaund, 0,6
7 Asist
Barış Güney (Kep
ez Belediye)
1983 doğumlu 1,9
5 boyunda 6,77
Sayı,
3,27 Ribaund, 3,5
8 Asist
Levent Bilgin (K
epez Belediye)
1981 doğumlu 2.0
6 boyunda 2,52
Sayı,
2,56 Ribaund, 0,3
7 Asist
Polat Kaya (Dar
üşşafaka CT )
1986 doğumlu 1,9
7 boyunda 7,31
Sayı,
3,55 Ribaund, 1,3
4 Asist
Önder Külçeba
ş (Antalya B.Ş.B)
1981 boyunda 2.0
5 boyunda 7,05
Sayı,
3,79 Ribaund, 1,1
6 Asist

takım oluşturmak istiyoruz. O
nedenle dış transferde ince eleyip
sık dokuyoruz. Daha önümüzde
yeterince süre var. Taraftarlarımız
merak etmesin, iyi bir takım kurup
basketbol severlere keyif veren ve
lige renk katan bir ekip oluşturmak
istiyoruz.” dedi. Yabancı oyuncu
transferinde transferde şu ana dek
ABD’li Darlon Lamar Johnson ile de
ön protokol imzaladıklarını belirten
Ceylan “ Takımıza Skorer bir gard,
forvet ve pivot olmak üzere üç
yabancı daha transfer etmek istiyoruz. Temaslarımız devam ediyor”
dedi.
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PROJE YARIŞMASI

STAJYER ÖĞRENCİLER

Petkim,
proje üreten öğrencilerin
destekçisi
Nilüfer YALÇIN:
“Türkiye’nin, sanayi sektörlerinde katma değer yaratmasında
üniversite-sanayi işbirliğinin hayati önem taşıdığını biliyoruz. Bu proje yarışması
öğrencilerimizi mezuniyet sonrasına hazırlamak için çok önemli...”

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde düzenlenen “4. Kimya
Mühendisliği Proses Tasarımı
Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
(TKSD) ve Petkim tarafından desteklenen yarışmanın jüri başkanlığını TKSD
Başkanı Timur Erk yaptı. SOCAR & TURCAS Enerji CEO Teknik Danışmanı Nilü-

SOCAR & TURCAS
Enerji CEO Teknik
Danışmanı Nilüfer
Yalçın (solda) “4.
Kimya Mühendisliği
Proses Tasarımı
Yarışması”nda derece
alan öğrencilerle
birlikte...
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fer Yalçın, Ankara Üniversitesi öğretim
Üyesi Prof. Dr. Serpil Takaç, Hacettepe
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali
Tuncel, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nuray Oktar, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr.
Göknur Bayram’ın jüri üyeliğini yaptığı
yarışmada; Melda Eskitoros, Çiğdem
Durgut ve Elif Doğan’dan oluşan ekip
“Etilen Glikol” prosesi ile birinciliği

kazandı. Gökay Savan, Necdet Dalgıç
ve Yılmaz Şahan’dan oluşan ekip “Sodyum Hidroksit” prosesi ile ikinci; Birsen
Sayın, Özge Ordu ve Tuğba Sargın’dan
oluşan ekip ise “Aseton” üretim prosesi
ile üçüncülüğü elde etti.
Petkim’in, üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiğini belirten
SOCAR & TURCAS Enerji CEO Teknik
Danışmanı Nilüfer Yalçın; mühendis
adaylarının bu tür yarışmalarda bilgi ve
becerilerini gösterme şansı bulduklarını belirtti. Hacettepe Üniversitesi Kimya
Bölümü Başkanlığı’nın bu yarışmayı
düzenleyerek bir ilke imza attıklarını ve
dört yıldır bu projeyi başarıyla sürdürdüklerini kaydeden Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’nin, sanayi
sektörlerinde katma değer yaratmasında üniversite-sanayi işbirliğinin hayati
önem taşıdığını biliyoruz. Bu proje
yarışması öğrencilerimizi mezuniyet
sonrasına hazırlamak için çok önemli.
Hacettepe üniversitesi Kimya Mühendisleri öğrencileri proje tasarımı
dersini açarak kendilerine bu fırsatı
veren Sayın Prof. Dr. Ali Tuncel gibi bir
hocaya sahip oldukları için çok şanslı.
Öğrencilerin hazırladıkları yarışma
raporları dört senedir Petkim kütüphanesinin raflarında yerini alıyor. Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Bölümünün ülkemiz üniversitelerinde
bir ilk olan bu uygulamasının devamını
diliyorum.”

Gençler,

staj için adeta

birbiri ile yarışıyor

Petkim’de staj gören öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu’nda konaklama
imkanı yaratılırken, öğrencilere özel araç tahsis ediliyor ve yetkin
öğreticiler görevlendiriliyor. Öğrencilere teorik bilgilerin yanında pratiklerinin
geliştirilmesi için uygun ortamlar sağlanırken; teçhizat, makina, bilgisayar
gibi destekler de sağlanıyor.
Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, üniversiteli
gençlerin staj taleplerine her
zaman olumlu yaklaşan Petkim’e
başvurular bu yıl rekor seviyede
oldu. 15 Mart-15 Nisan tarihleri
arasında www.petkim.com.tr
internet sitesinden duyurulan staj
başvuruları kabul edilen adaylar
14 Haziran’dan itibaren staja alınmaya başlandı. Ekim ayı ortasına
kadar sürecek staj döneminde
toplam ... öğrenci Petkim’de staj
yapma imkanı bulacak.
Petkim’de staj gören öğrencilere Kredi Yurtlar Kurumu’nda
konaklama imkanı yaratılırken, öğrencilere özel araç tahsis ediliyor
ve yetkin öğreticiler görevlendiriliyor. Öğrencilere teorik bilgilerin
yanında pratiklerinin geliştirilmesi
için uygun ortamlar sağlanırken;
teçhizat, makina, bilgisayar gibi
destekler de sağlanıyor. Stajler
öğrenciler arasında her yıl yapılan
anket çalışmalarında, memnuniyet oranlarının % 90’ın üzerinde
olduğu görülüyor.
Konuyla ilgili değerlenrdirmelerde bulunan Petkim Genel
Müdür Yardımcısı Hatice Kaygın,
başvuruların bir ay gibi kısa
zamanda on-lina olarak yapılmasına rağmen, her yıl artan oranda
taleple karşılaştıklarını belirtti. Bu

durumun, Petkim’in staj yapmada en fazla tercih edilen kurumlar
arasında olduğunu bir kez daha
gösterdiğini kaydeden Kaygın,
“Öğrencilerimizin teorik bilgilerini,
işyerlerinde uygulamalı bilgilerle
pekiştirmeleri büyük önem taşıyor. Elimizdeki olanaklar çerçevesinde bu yıl da öğrencilerimizi
desteklemeye devam ediyoruz.
Stajyerler çocuklarımız; şirketimizin üretim ve bakım grupları,
idari gruplar, lojistik, finansal ve
satış grupları başta olmak üzere
toplamda 30’un üzerinde ünitede
konularına uygun birimlerde
stajlarını yapıyor.” dedi. Öğrenciler
staja başlamadan önce, Petkim
bünyesindeki faaliyetleri öğrenmeleri için kapsamlı bir oryan-

tasyon eğitimine tabi tutuluyor.
Eğitimin ilk aşamasında; nelere
dikkat edilmesi ve nasıl davranılmaları gerektiği, çalışma koşulları,
hangi ünitelerde bulunacakları,
eğitimcilerinden nasıl yardım
alacakları, öğrenmeyi nasıl sağlayacakları konuları ayrıntılı şekilde
anlatılıyor.
Daha sonra ise öğrencilere
iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları
ve alınması gereken önlemler,
yangın emniyeti, yangına müdahale yöntemleri öğretiliyor. Bu
eğitimleri almayan öğrencilerin
staj başlangıçları yapılmıyor. Oryantasyon eğitiminin tamamlanmasının ardından saha ortamında
staj yapacak öğrencilere, baret, iş
elbisesi ve ayakkabıları veriliyor.
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ZİYARET

SERGİ VE SPONSORLUK

Üniversite öğrencilerinden

Petkim’e
ziyaretçi akını

2010 yılının ilk beş ayında 20 farklı kurumdan öğrenci ve akademisyenler
Petkim’i ziylaret ederek saha gezileri gerçekleştirdi. Üniversite-Sanayi işbirliği
kapsamında gerçekleşen teknik gezilerde öğrenciler, Petkim’in üretim altyapısının
ayrıntılarına tanıklık ediyor.

Ege Üniversitesi öğrencilerinin Petkim’i
ziyareti (26 Mart 2010)

Hitit Üniversitesi öğrencilerinin Petkim’i
ziyareti (22 Nisan 2010)
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Petkim Aliağa Kompleksi’ne
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden
üniversite öğrencilerinin ziyaretleri
tüm hızıyla sürüyor.
2010 yılının ilk beş ayında 20 farklı kurumdan öğrenci ve akademisyenler Petkim’i ziylaret ederek saha
gezileri gerçekleştirdi. ÜniversiteSanayi işbirliği kapsamında gerçekleşen teknik gezilerde öğrenciler,
Petkim’in üretim altyapısının ayrıntılarına tanıklık ediyor. Başta Kimya
Mühendisliği bölümleri olmak üzere;
Çevre ve Makine gibi ilgili alanlarda
eğitim gören öğrencilerle yapılan
Memnuniyet Anketi’nde, sözkonusu ziyaretlerin ortalama yüzde 90
oranında memnuniyet yarattığı
görülüyor.
Bu yıl Hacettepe Üniversitesi
(Ankara), Selçuk Üniversitesi (Konya), Uludağ Üniversitesi (Bursa),
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas),
Hitit Üniversitesi (Çorum), Anadolu
Üniversitesi (Eskişehir) ve Muğla
Üniversitesi’nden 700’ün üzerinde
öğrenci teknik ziyaretlere katıldı.
Ziyaretlerde İnsan Kaynakları
Müdürlüğü tarafından şirketi tanıtıcı
ayrıntılı sunumlar yapılırken, Petkim
uzmanları tarafından üretim prosesleri ve çevre yatırımları öğrencilere
ayrıntıları ile aktarılıyor..

Halk Eğitim’in sergisi
Petkim Kültür Merkezi’nde
Tüpraş Halk Eğitim Merkezi 2009-2010 eğitim
öğretim yılında Aliağa ve köylerde kursların geleneksel
yılsonu sergilerinin üçüncüsünü Petkim Kültür Merkezinde açtı. 60 kursiyer, eğitimciler Fatma Yaşar ve
Yasemin Ardil’in öncülüğünde yaptıkları çeyiz, tel kırma
ve ev aksesuarlarını sergiledi. Açılış kurdelesini Petkim
Genel Müdürü Hayati Öztürk’ün eşi Ayşe Öztürk’ün
kestiği sergi açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi
Müdürü Mustafa Dirik, verdiği desteklerden dolayı
Öztürk’e teşekkür etti. Dirik’in konuşmasının ardından
sergiyi gezen Ayşe Öztürk ve beraberindekiler, yaklaşık
60 kursiyer bayanın yaptığı el işler hakkında bilgiler aldı
ve usta öğreticiler Fatma Yaşar ile Yasemin Ardil’i tebrik
etti. Sergi açılışı, kursiyerlerin hazırladıkları ikramların
davetlilere sunulması ile sona erdi..

EMD’nin Ekonomi Basını
Forumu’na sponsor olduk

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) “Ortadoğu ve Doğu Akdeniz Ülkeleri Ekonomi Basını
Forumu’’ Ankara Rixos Otel’de gerçekleştirildi.
Petkim’in de sponsorları arasında yer aldığı forumda bir konuşma yapan EMD İzmir Şubesi Başkanı
Tolga Albay, hazırladıkları “Mare Nostrum (Bizim
Deniz): Akdeniz Haber Ağı Projesi”nin ilk sunumunun bu forumda yapıldığını belirtti. Nostrum’ ana
başlığını taşıyan projeyle internet üzerinde uluslararası bir site oluşturulacağını ifade eden Albay, bu siteye

Akdeniz’de limanı bulunan tüm kentlerden gazetecilerin ülkelerinde ya da kentlerinde denizle bağlantılı
haberlerini girebileceğini kaydetti.
Akdeniz’deki liman kentleri arasında bilgi ve
kültür paylaşımını artırmak amacıyla hazırladıkları
projeye Doğu Akdeniz ülkelerinden destek geldiğini
belirten Albay, gazetecilerin çalışmalarını paylaşacakları internet sitesiyle ilgili Batı Akdeniz ülkeleri
için bir AB projesi hazırlığı içinde olduklarını 		
bildirdi.
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GÜNDEM

GÜNDEM

“Gerçek Ekonomi”
yaz dönemi ile veda etti
Petkim ve Ege TV’nin
ortaklığında yayınlanan
Gerçek Ekonomi programı,
yaz sezonunun gelmesi ile
birlikte izleyenlerine veda
etti.. 2009 yılı ekim ayından itibaren her çarşamba
akşamı canlı yayınlanan
programın sezon finali 9
Haziran akşamı tamamlandı.. Petkim Kurumsal
İletişim Yöneticisi Serkan
Aksüyek’in hazırlayıp
sunduğu programın son
konukları Aliağa Ticaret
Odası Başkanı Adnan Saka
ve İzmir Ticaret Borsası Başkan Vekili Barış Kocagöz oldu.. Yaklaşık dokuz ay boyunca ekonomi
analizleri ile programa renk katan Prof. Dr. Yaşar Uysal, bu süre içinde
reel ekonominin sorunlarını beyaz cama taşıdıklarına dikkat çekerek, son iki yılda yaşanan krizin, üretimin ve katma değerin ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.. Program
finaline konuk olan ALTO Başkanı Adnan Saka da, Aliağa bölgesinin
lojistik imkanlarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

ALTO Başkanı Adnan Saka (solda) ve
Serkan Aksüyek

Kan bağışında Kızılay’ın
en büyük destekçisiyiz
Kızılay’ın her yıl geleneksel olarak
düzenlediği “Kan Bağışı Kampanyası”na
Pektim personelinin yine yoğun katılım
göstermesi dikkkat çekti. Kızılay çalışanlarından Dr. Ertan Ersel, Petkim ile Kızılay’ın kan
bağışında 15 yıldır birliktelik sergilediğini
hatırlattı. Kendisinin de son üç yıldır kampanyaya katıldığını söyleyen dr Ersel, katılımdan
çok memnun olduklarını, asıl amaçlarının kan
bağışı bilincini insanlara aşılamak olduğunu
kaldetti. Ersel bir kişiden alınan kanın üç
hastada kullanılabileceğini, ne kadar çok
kan bağışı olursa o kadar çok insanın hayata
tutunacağını sözlerine ekledi.
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Aliağa TED’li öğrencilere
robotlarıyla ödül yağdı
TED Okulları arasında bu yıl ikincisi
düzenlenen RoboTed yarışmasına katılan
TED Aliağa Koleji öğrencileri dört robotla
ödül aldı. Ödüllü öğrencileri ve öğretmenlerini kabul eden Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk, gençleri başarılarından
dolayı tebrik ederken, bu ve benzeri projelerde öğrencilere her zaman ellerinden
gelen desteği sağlayacaklarını söyledi..
Öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektiren ve bu
türden projeleri Petkim için de geliştirmelerini isteyen Öztürk, Türk ekonomisinin en
önemli sorununun yüksek teknolojili ürün
ve katma değer olduğunu hatırlattı. 22
robotun katıldığı yarışmada R2D2 robotunu yapan ilköğretim öğrencilerinden Ata
Keskin, Alp Tolga Arcan, Doğukan Karakurt
ve Ömer Gürbüz sekiz robotun katıldığı
“serbest kategori”de ikincilik ödülünü
aldı.. Petgül adlı robotu yapan ilköğretim
öğrencisi Deniz Yılmaz “en yaratıcı sunum”
ödülünün sahibi oldurken; KuzeySumo adlı

robotu yapan lise öğrencileri Alper Albayrak ve Gökberk Şahin “serbest kategori”de
üçüncülük kazandı.
KA-FA 1500 adlı robotu yapan lise
öğrencileri Kerem Özer ve Efecan Akdal
ise “çizgi izleyen” kategorisinde yarışan 16
robot içinde ikincilik ödülüne hak kazandı.

Kızılderili yaşamı
Petkimliler’e örnek oldu

Genel Müdür Hayati Öztürk, Sinan
Polater’e günün anısına bir plaket
armağan etti.

Kızılderililer’in yaşamı ve
liderlik özellikleri konularında
yaptığı araştırmalarla tanınan
Yönetim Danışmanı Sinan
Polater, “Mükemmellik Saati
Söyleşileri”ne konuk oldu.
Söyleşide Kızılderili toplumu
ve yaşamı ile ilgili bilgiler veren
Polater, Amerika’da soykırıma
uğrayan bu etnik topluluğun
tarihçesi ve beyazlarla yaşam
savaşını anlattı. Kızılderililer’in
efsanevi büyük şefleri ve şeflerin
liderlik özelliklerini, film ve
slaytlar eşliğinde günümüzdeki
yönetim ve liderlik özellikleri ile
kıyaslayan Poleter’in söyleşisi
Petkim çalışanlarınca yoğun

ilgi gördü. Efsanevi büyük şefler;
Reis Joseph, Geronimo, Oturan
Boğa’nın direnişlerinin özünde
inancın öneminin yattığına
dikkat çeken Polater, Şeflerin
ortak özellikleri ise şöyle sıraladı:
“Güçlü, cesur, stratejik kararlar
almada başarılı, iyi dinleyici, iyi
konuşmacı, filozof ve özgürlük
tutkusuna sahip..”
Bu özelliklerin günümüzün iş
yaşamında da aynı oranda önem
taşıdığını vurgulayan Polater,
Kızılderililer’in 300-350 farklı dil
kullandığını, Amerika’da bugün
pek çok yerleşim birimi isminin
hala Kızılderililer’den kaldığını
sözlerine ekledi.

www.petkim.com.tr - 99

BASINDA PETKİM

ETKİNLİKLER

SPOR

Basketbolda turnuvasında
arı kovanına ‘Çomak’ soktular
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4.03.20 türt Egeli Gazetesi (29.03.201
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m Gaze

Gözle

Petkim çalışanları arasında bu yıl ikincisi
düzenlenen “Sokak Basketbolu Turnuvası” çok
çekişmeli maçlara sahne oldu. Üç as ve bir yedek
oyunculardan kurulu takımlar arasında yapılan
turnuvada, “Çomakspor” ve “Blackbull” arasındaki
finalde sevcinen taraf Çomakspor oldu.. “Takım 1” ise
üçüncülük derecesini elde etti. Utku Can, Serkan Erkal,
Levent Özgür Sönmez, Ali Salar, Alper Albayrak’dan
oluşan Çomakspor; Volkan Akkum, Gökhan Bedük,

Uğur Gündoğan, Cihan Akpınar’dan kurulu BlackBull’a
karşı uzun süre sayısal üstünlük sağlayamadı.
Özellikle Volkan Akkum’un birbiri ardına gelen
üç sayılık basketlerine karşılık vermekte zorlanan
Çomakspor, son dakikalarda Utku Can’ın basketleri ile
önce beraberliği daha sonra üstünlüğü sağladı..
Çomakspor, final maçı sonrasında yapılan törende
birincilik kupasını Petkim İnsan Kaynakları Müdürü
Hasan Kocaciğer’in elinden aldı.

Petkim Limanı’nda iş yapan Güngörsün firması
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı,
Aliağa’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama etkinlikleri düzenlenen halat çekme yarışmasında, Petkim
Limanı’nda römorkörlük ve palamar işlerini yapan
Güngörsün Ltd. Şti. firması çalışanlarından Serkan
Bölük, Yunus Ekinek, Ali Sucu ve Ali Engin Cengiz’den
oluşan Petkim ekibi birincilik elde etti. Final yarışmasında DİTAŞ ekibi ile mücadale eden Petkim ekibi,
çekişmeli geçen mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Petkim ekibine birincilik kupasını Bergama Kaymakamı
Ahmet Ertan Yücel verdi.. Cumhuriyet Meydanı’ndaki
Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başlayan törenlerde deniz Şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.
Kortej eşliğinde balıkçı barınağına yürüyen protokol,
Denizcilik Yarışmaları’nı izledi, dereceye girenlere
hediyeleri verildi. Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli,
1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj
Kanunu’nun Türk Denizciliğine önemli katkılar sağladığını belirterek; sektör açısından ülkemiz son yıllarda
liman hizmetleri, gemi inşa sanayi, deniz ürünleri,
deniz turizmi ve kabotaj da yolcu taşımacılığı ile büyük
ilerleme sağlandığına dikkat çekti.

0)

Hürriyet Daily Gazetesi (17.03.2010)

Yeni Şafak Gazete

si (28.03.2010)

Habertürk Gazetesi
(01.07.2010)

TEMMUZ’10
H

0)
etesi (30.06.201
ürriyet Ege Gaz

Yeni Şafak Gazetesi
(30.06.2010)

www.petkim.com.tr - 101

BASINDA PETKİM

BASINDA PETKİM

7.03.2010)

Akşam Gazetesi (1

Ticaret Gazetesi

Anayurt
Gazetesi
(0

9.02.201

0)

(02.04.2010)

10)

Yeni Asır Gazetesi (04.04.20

Boru Dergisi (20.03.2010)

0)

.04.201

i (02
azetes
G
ır
s
A
Yeni

Yenigün Gazetesi (11.05.2010)

10)

Dünya Gazetesi (17.03.20

10)
Bugün Gazetesi (17.03.20

4.2010)

Dünya Gazetesi (02.0

Tercüman

(17.3.201

0)

010)

i (03.04.2

s
et Gazete
Cumhuriy

3.2010)

6.0
Gözlem Gazetesi (0

i (30
azetes
G
r
ı
s
Yeni A

.

0)
06.201

Yeni Asır Gaze

tesi (20.03.20

10)
Gazetesi
Yeni Asır

10)

(15.05.20

Yenigün G

www.petkim.com.tr - 103

azetesi (1

8.03.2010

)

6.2010)

Yenigün Gazetesi (30.0

BASINDA PETKİM

Hürriyet Gazetesi

(17.03.2010)

Milliyet Ege Gazetesi (30.06.2010)

Milliyet Ege Gazetesi

(20.03.2010)

Posta
G
(04.04 azetesi
.2010
)

10)

5.05.20

etesi (1
fak Gaz

Yeni Şa

Star Gazetesi (17.03.2010)

