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EDİTÖR’DEN

“Çevre” olgusunu maliyet olarak görenin işi giderek zorlaşıyor..
“Küresel ısınma” son yıllarda en sık işittiğimiz cümlelerden biri.
Yaz ortasında gökten boşalıveren yağmur damlaları, kış ortasında bir anda yirmi dereceyi bulan hava sıcaklıkları, buzullardan kopan
kütlelerin görüntüleri..
“Bize bişiiiy olmaz abi” vurdumduymazlığının yankıları gibi ekranlara yansıyan bu görüntüler, dünyamızın nereye sürüklendiğinin
açık kanıtı.. Aynı tedirginlik sanayi yatırımları için de geçerli.. Ne üretirseniz üretin, doğaya az ya da çok etkiniz oluyor. Önemli olan,
aldığınızdan daha çoğunu geri verebiliyor musunuz?
Askıda kalan soru çengeli işte bu cümlenin sonunda..
4.5 milyar Dolarlık yatırım bedeliyle “Türkiye’nin Tek noktaya Yapılacak En Büyük Özel Sektör Yatırımı”na hazırlanan SOCAR &
TURCAS Grubu, Ege Rafinerisi’nde en önemli aşama olan lisanslandırma sürecini tamamlandı. Bu mutluluğu, Petkim Yaşam’ın Kasım
ayı sayısında kapağımıza taşıdık.
Çok fazla yorum yapmaya da gerek duymadık.
BA-ŞAR-DIK! dedik sadece..
Yapılacak bu dev yatırımın çevre boyutu, kamuoyunun en çok merak ettiği ve haklı olarak sorulan soruların başında geliyor.
SOCAR & TURCAS Grubu bu yatırımı ile, dünya üzerinde uygulanan en üst düzey çevre teknolojilerini de Türkiye ile tanıştırmış olacak.
Dergimizin sayfalarında, bu konuda en kritik noktada görev yapan bürokratın görüş ve analizlerini okuyacaksınız.
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Genel Müdürü Fevzi İşbilir, başında bulunduğu kurumun “haksız
yere eleştiri konusu olmasının” nedenlerini de sıralıyor. İlginizi çekeceğine eminiz..
Son yedi yılda sadece çevre yatırımlarına 200 milyon Dolar kaynak ayıran Petkim’in çevre duyarlılığı, çivisi çakılan her yatırımda
kendisini gösteriyor. İşte gerçekten cesaret isteyen yeni bir müjdeyi de, bu sütunlarda sizlerle paylaşalım istedik.
Petkim, Aliağa Kompleksi içinde yer alan fabrikaların ısıl gücü yüksek tüm bacalarını, on-line olarak Çevre Bakanlığı denetimine
sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda devreye alınacak proje ile, Bakanlığın ilgili tüm birimleri, 7 gün 24 saat Petkim’in emisyon
değerlerini önlerindeki bilgisayarlardan izleyebilecek. Bünyesinde ülkemizin ikinci Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi’ni barındıran Petkim, bu
tesiste sözkonusu ölçümleri 2007 yılından bugüne on-line olarak yaptırıyordu. Şimdi başta Aromatikler olmak üzere, ölçüm yapılması
zorunlu tüm fabrikalarda da aynı süreç başlayacak.. “Çevre” ve “Sanayi” kelimelerinin birbiri ile anlaşamadığı günümüzde, böylesine
bir yatırımın altına imza atmak, en duru deyimle cesaret örneği sergilemektir diye düşünüyoruz. Sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile,
daha yaşanabilir bir dünyada üretebilmenin sevincini sizlerle paylaşalım istedik.. Bu yatırımları yapmak zorundayız. Hem çocuklarımıza
ve gelecek nesillere “yaşanabilir bir Türkiye” bırakabilmek, hem de günümüzün dünyasında rekabetçi yapımızı korumak için bu bir
zorunluluk. Çünkü, çevreyi maliyet unsuru olarak gören kurumlar ve yöneticilerin işi giderek zorlaşıyor.
Bu arada küçük bir notu da kaydetmeden geçmeyelim. Petkim’in gücünü, Türk sanayisinden ve onun üretiminden aldığını hep
yazdık, söyledik. Kasım sayımızda, Petkim’in hammadde sağladığı sektörlerde, İstanbul Sanayi Odası tarafından İlk 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu sıralamasına girme başarısını gösteren firmalarımızın ilanlarını yayınladık. “Türk Sanayisinin 1. Ligi” olarak adlandırılan bu
listede yer alan firmalara, kurumsal yayınımız olan Petkim Yaşam’da yer vererek tebrik etmek istedik. Darısı bu sıralamaya girmek için
yarışan diğer müşterilerimizin başına..
Serkan Aksüyek
Kurumsal İletişim Yöneticisi
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
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Plastikler, petrol
tüketimine etkisi son
derece az olduğu gibi,
özellikle “Ambalaj
uygulamalarında
kullanıma en uygun
çok yönlü bir
malzeme grubu
olarak dikkat çekiyor.
Çoğu kez plastikler,
alternatiflerine
kıyasla en az kaynak
harcayarak ve daha az
atık oluşturarak en iyi
korumayı sunuyor.

Çevreci Plastik
Malzemeler

hayatımızın en önemli parçası
Yaşam süreçleri boyunca, hiç geri dönüşüm olmaksızın plastik
poşetler, kağıtlara kıyasla üçte bir oranında daha az enerji harcıyor.

Dr. Rahim İşler
Petkim Kalite Kontrol ve
Teknik Servis Müd.
E-posta: risler@petkim.com.tr
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Yaşamın vazgeçilmez unsuru

plastikler olmasaydı,
ne olurdu?

// PLASTİKLER HAYATIN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR
Plastikler kendi enerjinizi bile korumanıza yardımcı
olur. Plastik ambalaj marketten eve dönüşte daha
hafif yük demektir.

PLASTİKLERLE DAHA KONFORLU BİR
DÜNYA
Düzgün uygulandığında plastik yalıtım
ısı kaybını ev ve okullarda % 70’e kadar
önler. Dolayısıyla mekanlar yazın daha serin,
kışın daha sıcak ve konforlu olur. Bu sayede
plastikler enerji verimliliğini de artırır.

PLASTİKLERLE RÜZGARIN GÜCÜNÜ
YAKALIYORSUNUZ
Rüzgarın gücü aslında bedava ama bu
gücü yakalamak plastikler olmadan imkansız.
Rüzgar türbinlerinde özel plastikler kullanılır
ve bu sayede çevre dostu enerji kaynağı bizim
için kullanılabilir hale gelir.
PLASTİKLER DAHA AZ YAKITLA
DAHA UZAĞA UÇUYORSUNUZ
Uçak parçalarında gün geçtikçe daha fazla
plastik kullanılıyor. Airbus A380’in kanatlarında
kullanılan plastik fiber kompozitler uçağın
ağırlığını 1.5 ton azaltmayı başardı. Bu sayede
uçak aynı yakıtla daha fazla kargo taşıyabiliyor,
daha uzağa uçabiliyor ve enerji verimliliğini
artırıyor.
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Otomobil başına kullanılan
toplam 100 kg plastik parçalar,
Avrupa’daki petrol tüketimini yaklaşık
12 milyon ton azaltmış durumda.

PLASTİKLERLE DAHA
HAFİF ARABALAR
Otomobil üretiminde, en plastik
ideal malzeme olarak dikkat çekiyor.
Modern bir orta sınıf arabanın yaklaşık
%11’i plastiklerden oluşuyor. Bunun
anlamı da daha az ağırlık, daha az yakıt
tüketimi ve daha az CO2 emisyonu
demek. Otomobillerde plastik parça
kullanımı ile, Avrupa’daki CO2 emisyonu
yılda 30 milyon ton düşürülüyor.

GÜNEŞ ENERJİSİNİN DEPOSU
Güneş enerjisini kullanmanın
plastikler olmadan imkansız olduğunu
biliyor muydunuz? Güneş panelleri
plastiklerden üretilir ve bu sayede
güneş, bedava ve verimli bir enerji
kaynağı olarak kullanılabiliyor.

PLASTİK AMBALAJ İLE
YAKITTAN TASARRUF
Kargo, plastik konteynırlarda
taşındığı takdirde, kargo taşıyan bir tırın
yakıt ihtiyacının kayda değer bir şekilde
düşeceğini biliyor muydunuz? İşin sırrı
belli: Daha az yük eşittir daha az yakıt
tüketimi!
DAHA AZ ENERJİYLE
DAHA FAZLA IŞIK!
Günümüzde LED’lerde kullanılan
yenilikçi teknoloji ve özel plastik
malzemeler sayesinde aynı miktarda
enerjiyle iki kat daha parlak ışık elde
edilebiliyor.

PLASTİKLER SOĞUK
TUTUYOR
Günümüzün buzdolapları yalıtım
sistemlerinde de plastikler kullanılıyor.
Bu da, yiyecek ve içecekler daha az
enerjiyle daha uzun süre taze ve soğuk
kalacaklar demek..

PLASTİKLERLE
MOTORUNUZU KAPATIN!
Rüzgar enerjisinden yararlanmak
için plastikleri kullanmak bir geminin
yakıt tüketimini ciddi şekilde azaltıyor.
Düşük yakıt tüketimi de daha az CO2
emisyonu anlamına geliyor.
PLASTİKLERLE DAHA
GÜZEL BİR DÜNYA!
Plastikler sayesinde evlerin daha
konforlu, arabaların daha hafif ve
yiyeceklerimizin daha taze olduğunu
biliyor muydunuz? Plastiklerin rüzgar
ve güneş enerjisini temiz ve verimli bir
şekilde kullanımımıza sunduğunun
farkında mısınız?
PLASTİKLER ORMANLARI KORUYOR
Günümüzde yaygın olarak
kullanılan plastik bahçe mobilyaları
geçmişte çam ağaçlarından
yapılmaktaydı. Plastik altı sandalye
bir masa bir adet 18 yaşındaki çam
ağacının kereste olmasını engelliyor.
Bir insan yetmiş yıllık ortalama ömrü
boyunca 18 çam ağacının ürettiği
oksijeni tüketiyor.
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Plastik kapaklar,

engelliler için sandalye oluyor..
EÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin desteği ile yapılan “Tane Tane
Kapakları Toplayalım, Adım Adım Engelleri Aşalım” kampanyasında toplanan plastik
kapaklar, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye olarak dönüyor.

E

ge Üniversitesi (EÜ) Diş
Hekimliği Fakültesi’nin sosyal
sorumluluk projesi kapsamında
desteklediği “Tane Tane
Kapakları Toplayalım, Adım Adım
Engelleri Aşalım” kampanyasında
toplanan plastik su şişesi kapakları,
engellilere tekerlekli sandalye olarak
dönüyor.
EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Nurselen Toygar,
Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada
İstanbul’daki bir belediyenin Katı
Atıklar Müdürlüğü’nün yaptığı bir
projenin öğrencileri tarafından
kendilerine getirildiğini ve kendilerinin
de bu kampanyaya destek olarak
çalışma başlattıklarını anlattı.

Plastik malzemelere
yönelik bilinçsizce
tepkinin altında,
plastiklerin
toplanmasına yönelik
yetersiz çaba
yatıyor. Ancak ilginç
ve sevindirici örnekler
de yok değil.
Öğrencilerin internette de
sayfa açarak hem Türkiye’ye,
hem de dünyaya bu kampanyayı
duyurduğunu dile getiren Prof. Dr.
Toygar, “Diyarbakır’dan, Hakkari’den,
cezaevlerinden, Almanya’dan,
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ABD’den, Hollanda’dan, İngiltere,
İsveç’ten kampanyamıza destek
yağıyor. Buralardan kuryelerle
okulumuza plastik kapak geliyor”
dedi.

// HEM ÇEVRE, HEM DE
ENGELLİLER KAZANIYOR

Plastik su şişesi, gazlı içecek
kapaklarının toplanarak katı atık yapan
bir firmaya gönderildiğini ve oradan
da her 250 kiloluk plastik kapağa bir
tekerlekli sandalye verildiğini ifade
eden Toygar, şöyle konuştu: “250
kiloluk plastik kapak ki bu da yaklaşık
75 bin kapak yapıyor bir tekerlekli
engelli arabası bağışlıyoruz. Projenin iki
duyarlılığı var. Birincisi çevre duyarlılığı.
Doğada geri dönüşümü olmayan
kapakların hem geri dönüşümü
sağlanıyor, hem de engellilere yardımcı
olunuyor.

Tekerlekli sandalye alabilecek gücü
olmayan engelliler çevreyi göremiyor,
evinden çıkamıyor, bireyselliğini,
sosyalliğini kaybediyor ve topluma
entegre olamıyor. Bir engellinin
yüzünü güldürebilir, evinden
çıkarabilirsek çok mutlu oluruz diye
düşündük. Projeye başlarken bu kadar
yaygınlaşacağını bu kadar ilginin
olacağını hiç düşünmemiştik.

NEREYE BAŞVURMALI?

Kampanyayı yılbaşına kadar sürdürmek istediklerini
belirten Prof. Dr. Nurselen Toygar, bugüne kadar 2
tondan fazla kapak toplandığını ve sekiz adet tekerlekli
sandalyeyi ihtiyaç sahibi engellilere dağıttıklarını
söyledi. Prof. Dr Toygar, toplanan kapakları kendilerine
ulaştıramayacak durumda olanların 0 232 311 15 33
numaralı telefona başvurmalarını istedi.

Prof. Dr. Nurselen Toygar (solda), toplanan kapakların
geri dönüşüm merkezlerine gönderildiğini belirtirken;
81 yaşındakie Mustafa Yıldız (sağda) yaşına aldırmadan
binlerce kapak toplayanlar arasında.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE ÇALIŞILIYOR
Kendilerinin bir kıvılcım yaktığını, projenin ise bir yangına
dönüştüğünü vurgulayan Toygar; anaokullarından, ilkokullara,
gencinden yaşlısına kadar herkesin kapak toplayıp
kendilerine getirdiğini vurguladı. Çocuklar için de bir sosyal
sorumluluk projesi yaratıldığını kaydeden Toygar, projede yer
alan herkesin hiç bir menfaat beklemeden gönüllülük esasına
göre çalıştığını sözlerine ekledi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, (soldan
dördüncü) SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi’nin
kurulacağı sahada incelemelerde bulundu.
Bakan Yıldız, “İnşallah dört yıl sonra yine buraya
gelerek, arkamızda rafinerinin olduğu bir fotoğraf
daha çektiririz” dedi.

Bakan Taner Yıldız’dan 4 yıl
sonra fotoğraf çektirme sözü
Petkim’e yaptığı özel ziyarette, şirketin yatırım projeksiyonları hakkında bilgi alan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 4 yıl sonra yine aynı sahada bu kez
rafinerinin önünde fotoğraf çektirme sözü verdi.

Kenan Yavuz:
“Petkim sahasında,
konularında uzmanlaşmış
ve katma değeri yüksek
özel ürünler üretecek
firmaları bir araya
getirmeyi, nitelikli yan
sanayi oluşturmayı, dışa
bağımlılığı azaltmayı, yerli
üretici ve tedarikçilere
pazar imkanı yaratacak
üniversite - sanayi
işbirliği ile daha fazla
bilgi ve teknolojinin
yerlileştirilmesini
sağlamayı hedefliyoruz”
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B

ir dizi açılışa katılmak üzere
İzmir’e gelen Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Petkim Aliağa Kompleksi’ni
ziyaret ederek, şirketin 2015, 2020
ve 2040 projeksiyonları hakkında
yöneticilerden bilgi aldı. Petkim’in
yatırım planlarını Hükümet ve Enerji
Bakanlığı olarak “büyük dikkat
ve önemle izlediklerini” belirten
Bakan Yıldız, yapılacak yatırımların
petrol ürünlerinde ithalata bağımlılığı
azaltacağını ve Petkim’in kapasitesinde
ciddi oranda artış sağlayacağını
vurguladı.
SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz’un “Petkim Yarımadası’nın
Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi”
yönündeki talebini de değerlendiren
Yıldız, konuyu Sanayi Bakanlığı ile

müzakere edeceklerini, bu yöndeki
yasal düzenlemelerde Enerji
Bakanlığı’nı ilgilendiren unsurları
ayrıntıları ile inceleyeceklerini sözlerine
ekledi.

// “İNŞALLAH 4 SENE SONRA
YİNE FOTOĞRAF ÇEKTİRİRİZ”

Petkim yöneticileri ile birlikte
2014 yılında tamamlanması
öngörülen SOCAR & TURCAS Ege
Rafinerisi’nin yapılacağı sahada da
incelemelerde bulunan Bakan Yıldız,
şu değerlendirmeyi yaptı: “1350
dönüm alanda kurulacak bu rafinerinin
Türkiye ve Petkim’e kazandıracaklarının
farkındayız. Rafineri sayesinde bugün
için büyük oranda ithalata bağlı olan
hammadde güvenilirliği sağlanmış
olacak. Arkamızdaki saha şu anda
boş görünüyor. İnşallah dört yıl sonra

SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz (solda), ziyareti
sırasında Enerji Bakanı Taner Yıldız’a Petkim’in yatırım projeksiyonu hakkında bilgi verdi.

yeniden bu alana geliriz ve arkamızda
rafinerinin yer aldığı bir fotoğrafı basın
mensuplarımıza çektiririz” dedi.

// “ALİAĞA STRATEJİK
SANAYİ BÖLGESİ”

Bakan Yıldız’a Petkim ziyareti
sırasında bilgi veren SOCAR & TURCAS
Enerji CEO’su ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ise; Petkim
başta olmak üzere pek çok kuruluş
ve Organize Sanayi Bölgesi’nin
bulunduğu Aliağa’nın “stratejik bir
sanayi bölgesi” olduğunu anımsattı.
Petkim arazisi üzerinde kümelenme
modelini ve bölgedeki en büyük
petrokimya ve lojistik merkezi olma
hedefini gerçekleştirerek rekabet
güçlerini artırmayı hedeflediklerini
kaydeden Yavuz, “Petkim sahasında,
konularında uzmanlaşmış ve katma
değeri yüksek özel ürünler üretecek
firmaları bir araya getirmeyi, nitelikli
yan sanayi oluşturmayı, dışa bağımlılığı
azaltmayı, yerli üretici ve tedarikçilere
pazar imkanı yaratacak üniversite
- sanayi işbirliği ile daha fazla bilgi
ve teknolojinin yerlileştirilmesini
sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Böylelikle
Türk kimya ve petrokimya sanayisinin

rekabet gücünün artacağına dikkat
çeken Kenan Yavuz, bu amaçla
dünyanın en önemli kümelenme
örneklerinden biri olan Singapur’daki
Jurong Adası’nı model olarak aldıklarını
sözlerine ekledi.
Yavuz, “Jurong International
firmasından danışmanlık hizmeti
alıyoruz. Dünyada çok sayıda
uygulaması olan kümelenme
modelinde küçük ve büyük ölçekli
firmalar, yan sanayiler, araştırma
kurumları, teknoloji geliştirme
merkezleri ve inovasyon destek
kurumları bir arada bulunuyor. Firmalar

hammadde ve ürün alışverişlerinde
lojistik, enerji ve insan kaynaklarını
paylaşarak çok daha fazla rekabet
gücü kazanabiliyorlar. Bizim Aliağa’da
yapmak istediğimiz de böyle bir
yapı. Ben ve arkadaşlarım bu hedefe
kilitlenmiş durumdayız. Hükümetimiz
ve bürokrasimizin de aynı bizlerle aynı
inancı paylaşıyor olduğunu görmekten
büyük mutluk duyuyoruz” dedi.

Taner Yıldız’ın Petkim ziyaretine basın
mensupları yoğun ilgi gösterdi.
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ZİYARET
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve İzmir Valisi Cahit Kıraç;
Petkim kompleksi içindeki seyir tepesine çıkarak yatırımların yapılacağı
sahalar hakkında Kenan Yavuz’dan bilgi aldı.

Bakan Ergün’den
Petkim’e “yerli malı”
övgüsü
Petkim’e özel bir ziyaret gerçekleştiren Sanayi ve
Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Hükümetin istihdam ve
ihracat odaklı sanayileşme stratejisi ile Petkim’in
yatırım hedeflerinin örtüştüğünü söyledi.

P

etkim’e gerçekleştirdiği özel
bir ziyaretinde şirketin gelecek
projeksiyonları hakkında
yöneticilerden brifing alan Sanayi
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Bakanlık
olarak yerli sanayinin gelişimine ve yerli
malı kulanımına özel bir önem verdiklerini
söyledi. Milletvekili olmadan önce 19941999 yılları arasında Kocaeli Derince’de
Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlatan
Bakan Nihat Ergün, Petkim’in o dönem
İzmit-Yarımca’daki kompleksinin kendi
sorumluluk sahasında olduğunu ve şirketi
çok iyi tanıdığını söyledi.
“Hükümet olarak Türk-Azeri
kardeşliğinin simgesi olarak
gördüğümüz Petkim’in yatırım

(Soldan) İzmir Valisi Cahit Kıraç, Sanayi Bakanı Nihat Ergün ve Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk

ajandasını dikkatle izliyoruz.” diyen
Ergün, şöyle devam etti: “Hükümetimizin;
Üretim-İstihdam-İhracat odaklı
sanayileşme stratejisi çerçevesinde, Türk
sanayisinin rekabet gücü kazanması
büyük önem taşıyor. Özellikle toplam
ithalâtımız içinde yaklaşık yüzde 75 paya
sahip olan ara malı ithalâtını azaltmak
için yerli üretime ve üreticilere tam
destek veriyoruz. Petkim’in yatırım
hedeflerinin de bu amaca hizmet
ettiğini görmekten büyük mutluk
duydum. Başarılar diliyorum.” dedi. Ergün,
Bakanlık olarak yerli malı kullanımını
her zaman desteklediklerini, Kamu
İhale Yasası’nda bu yönde hükümler
getirmeyi planladıklarına dikkat çekti.
Petkim sahasında kurulacak SOCAR &
TURCAS Ege Rafinerisi’nin, bu yerlileştirme
hedefine de hizmet edeceğini kaydeden
Ergün, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yüksek katma değer yaratan sektörlerin
başında petrokimya geliyor. Petkim de
bu sektörün tek üreticisi ve temsilcisi
konumunda. Sektörün ve Petkim’in
ülkemizin ihtiyaçlarını mümkün olduğu
kadar yerli kaynaklardan karşılayacak
kapasitelere ulaştırılması için yeni
yatırımların acilen yapılması, ülkemizin
çıkarları açısından da büyük önem taşıyor.”

// “YAPILAN HER YATIRIM
‘YERLİLEŞTİRME’ HEDEFİNE
BİR ADIM
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’e
şirketin gelecek projeksiyonları hakkında
bilgi veren SOCAR & TURCAS Enerji
CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz ise, Petkim’in petrokimya
sektöründe tek hammadde üreticisi
olduğuna işaret ederek, yapacakları her
yatırımın “yerlileştirme” hedefi üzerine
odaklandığını dile getirdi.
Petkim Yarımadası’nın en az üç kat
büyüme potansiyeli taşıdığını belirten
Yavuz, “Türk sanayicisi dünyanın dört
köşesinde büyük başarı öyküleri yazıyor.
Dünyanın en kaliteli ürünlerini üretiyoruz.
Türkiye’deki tüm kamu kurumlarının
da, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız ile
aynı hassasiyete sahip olarak, yerli
malı ürünleri kullanmaya azami ölçüde
dikkat etmesini ve yerli üretime sahip
çıkmasını diliyoruz.” dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat
Ergün’ün Petkim ziyaretine İzmir Valisi
Mustafa Cahit Kıraç, Aliağa Kaymakamı
İbrahim Keklik, Aliağa Belediye Belediye
Başkanı Turgut Oğuz ve AK Parti İzmir İl
Başkanı Ömür Kabak da katıldı.

(Soldan) SOCAR & TURCAS
Enerji CEO’su ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz (sağda), Sanayi
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’e
Petkim’i ziyareti anısına bir
plaket verdi.

Nihat Ergün,
Hükümetimizin;
Üretim-İstihdam-İhracat
odaklı sanayileşme
stratejisi çerçevesinde,
Türk sanayisinin rekabet
gücü kazanması büyük
önem taşıyor. Özellikle
toplam ithalâtımız
içinde yaklaşık yüzde
75 paya sahip olan ara
malı ithalâtını azaltmak
için yerli üretime ve
üreticilere tam destek
veriyoruz.
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ZAFER ÇAĞLAYAN’I ÇOK DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ..
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ı Petkim ziyaretinde hoş bir sürpriz de bekliyordu. Çağlayan’ın babası ve eski bir Petkim
çalışanı olan Salih Çağlayan’ın zorunlu nedenlerle 1976 yılında şirket yönetimine sunduğu istifa dilekçesinin orjinal nüshası Zafer
Çağlayan’a hediye edildi. Babasının, dilekçesinde Petkim’e övgü dolu mesajlarını okuyunca çok duygulanan Bakan Çağlayan,
Petkim ile ailesinin tanışıklığının 1967 yılına dayandığını söyledi. Babası merhum Salih Çağlayan’ın, çok zor şartlarda yedi
çocuğunu da okuttuğunu kaydeden Zafer Çağlayan, “Rahmetli babam Ankara’da 1976 yılına kadar Petkim’de memur
olarak çalıştı. Bu camianın bir mensubu olarak Petkim ile hep gurur duydu. Biz evlatlarının da hatıralarında Petkim
her zaman apayrı bir yeri oldu. Bu sürprizinizi hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ederim” dedi.

Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev (sağda) ve Başkan Vekili Erdal Aksoy (solda),
Zafer Çağlayan’a ziyaretinin anısına bir plaket verdi.
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Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ve iş dünyası temsilcileri,
SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi’nin işa edileceği araziyi gezerek Petkim
yöneticilerinden bilgi aldı.

Bakan Zafer Çağlayan’dan

projelerimize tam destek
Petkim’e özel bir ziyaret gerçekleştirerek, yatırım projeleri hakkında ayrıntılı
bilgiler alan Dış ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan,“Petkim’in 2023
projeksiyonu beklenti ve tahminlerimin çok üzerinde. Buraya çakılacak her çivi ve
yapılacak her bir dolarlık ek ihracat beni ve hükümetimi fazlasıyla ilgilendiriyor”dedi.

D

ışticaretten Sorumlu
Devlet Bakanı Zafer
Çağlayan, Petkim Aliağa
Kompleksi’ne
yaptığı özel ziyarette, şirketin yatırım
projelerinin ayrıntıları hakkında
bilgi alırken, “Bu yatırımları ben ve
Hükümetim, kardeşimizin yapacağı
yatırımlar olarak görüyoruz” dedi.
Bakan Çağlayan’ı helikopterle
geldiği Petkim’de Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Erdal Aksoy, SOCAR
& TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz
ile Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk karşıladı. Ziyarette İzmir Valisi
Cahit Kıraç, Ege İhracatçı Birlikleri
Başkanı Mustafa Türkmenoğlu, EBSO

Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki,
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem
Demirtaş ve Meclis Başkanı Necip
Kalkan, İzmir Deniz Ticaret Odası
Başkanı Geza Dologh ve Meclis
Başkanı Özden Çokdeğer, Aliağa
Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka da
yer aldı. Şirketin yatırım projeksiyonu
hakkında SOCAR & TURCAS CEO’su
Kenan Yavuz’dan kapsamlı bir brifing
alan Çağlayan, hükümet olarak
hedeflerinin 2023 yılında 500 milyar
dolar ihracat yaparak Türkiye’yi
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına
sokmak olduğunu söyledi. Temmuz
ayı sonu itibarıyla kimyevi maddeler
ihracatının toplam ihracat içinde
yüzde 11’e karşılık geldiğini anımsatan
Bakan Çağlayan, bu rakamlara

rağmen sektörün ciddi oranda ithalât
yaptığına ve dış ticaret açığı verdiğine
dikkat çekti.

//”BENİ ÇOK İLGİLENDİRİYOR
VE HEYECANLANDIRIYOR”

23 Temmuz 2010 tarihinde
lisansı alınan SOCAR & TURCAS Ege
Rafinerisi’nin, Türkiye’nin tek noktaya
yapılacak en büyük özel sektör
yatırımı olacağını, bu rafineride
üretilecek ürünlerin tümünün bugün
ithâl edilmesi ile Türk ekonomisine
çok önemli katma değer yaratacağını
sözlerine ekleyen Zafer Çağlayan,
şöyle devam etti: “Petkim gibi yerli
üreticilerin üretimlerini artırması,
cari açık ve dış ticaret açığımızın
azalması yolunda son derece önemli.
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Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın babası merhum Salih Çağlayan’ın Petkim’den istifa dilekçesinin orjinal nüshasını
Yönetim kurulu Başkanı Vagif Aliyev (solda) sundu.

Petkim’in yatırım planları bu ülkenin
bir Bakanı, eski bir sanayicisi ve
hepsinden önemlisi bir vatandaşı
olarak beni son derece yakından
ilgilendiriyor ve heyecanlandırıyor.
Diğer taraftan ithalâta bağımlılığın
azaltılması; ucuz ve yerli
kaynaklardan üretimin artırılması da
hükümetimizin stratejik hedefleri ile
örtüşüyor.
Ben ve hükümetim Petkim’in
yatırımlarını kardeşimizin yatırımları
olarak görüyoruz. Yapacağımız
çalışma ile iç piyasadaki kapasiteleri
mümkün olduğu kadar artırma
yolunu seçeceğiz. Bunu teşvikler
yoluyla yapacağız. Petkim’in
yapacağı yatırımlar da zaten
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2009-2010 teşvik politikası içinde
sektörel ve özel teşvik kapsamında.
Sizin bürokratik engellerle
karşılaşmamanız bizim için çok
önemli. Sizin sorunlarınızı ben kendi
sorunum olarak kabul ederim.
Bu komplekse çakılacak her çivi,
yapacağınız her bir dolarlık ek
ihracat bizi fazlasıyla ilgilendiriyor”

// AZERBAYCAN İLE SERBEST
TİCARET ANLAŞMASI YOLDA
Çağlayan, temmuz ayı içinde
gerçekleştirdiği Azerbaycan
ziyaretinde, Türk işadamlarının
bu ülkede yaptığı yatırımların
açılışlarına katıldığını, SOCAR
& TURCAS Grubu’nun Petkim’e

yapacağı yatırımlarla birlikte iki
ülke arasındaki yatırım hacminin
15 milyar dolara ulaşacağı bilgisini
verdi.
Böylelikle Azerbaycan’ın
merhum Cumhurbaşkanı Haydar
Aliyev’in ‘İki Devlet, Tek Millet’
şiarını ekonomik anlamda da
destekleneceğini vurgulayan Bakan
Çağlayan, Gürcistan ile yapılan
Serbest Ticaret Anlaşmasının
benzerinin Azerbaycan ile de
yapılması yolunda prensip
kararı aldıklarını, Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
gerekli hazırlıkların başlatılması için
Başbakan ve ilgili bakanlara talimat
verdiğini açıkladı.

“PETKİM KRİZ ETKİSİNİ BİR
YILDA SİLMEYİ BAŞARACAK”
SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz
(sağ başta), Bakan Çağlayan’a ayrıntılı brifing sundu.

// YENİ İHRACAT STRATEJİSİ İLE ÜLKE
MASALARI KURULUYOR

İhracatın artırılmasını hedefleyen yeni İhracat Stratejisi ile “Ülke
Masaları” oluşturduklarını, 70 ülkeyi tek tek analiz ederek bu ülkelerin
ihracat ve ithalâtlarında öne çıkan mal gruplarını incelediklerini
kaydeden Çağlayan, “Bu ülkelerin tüm bilgilerine sahibiz. Sözgelimi
Amerika’yı tek bir ülke olarak görmüyoruz. En büyük ticaret hacmine
sahip altı eyaletini ayrı ayrı değerlendiriyoruz. 14 aylık bakanlığımda
57 ülkeye gittim. Kendi işimde iken bunu yapsam herhalde birkaç
tane fabrikam olurdu. Şu anda Türkiye’de ilk kez ‘Girdi Tedarik
Strateji’si başlattık. Bu kapsamda en yoğun ithalât yaptığımız beş ana
sektörümüzü ciddi şekilde mercek altına aldık. Bu sektörlerin içinde
Kimyevi Maddeler sektörü de var.” dedi.

RAFİNERİ YAPILACAK SAHAYA İŞ
DÜNYASINDAN YOĞUN İLGİ
SOCAR & TURCAS Grubu’nun Petkim özelindeki en önemli yatırım
projesi olan Ege Rafinerisi’nin inşa edileceği saha, Bakan Çağlayan ve
iş dünyası temsilcilerinden yoğun ilgi gördü. Mühendislik çalışmalarının
tamamlanmasının ardından 1375 dönümlük sahada kurulacak rafinerinin
inşasına 2011 yılının ilk yarısında başlamayı planladıklarını söyleyen
Kenan Yavuz, inşa aşamısında 10 bin, işletme aşamasında ise yaklaşık
1000 kişiye istihdam sağlanacağıı söyledi. 2014 yılı içinde devreye
alınması düşünülen rafinerinin, dünyada en hızlı inşa edilen rafinerilerden
biri olacağına dikkat çeken Yavuz, “Bugün için hammaddede yüzde 100
dışa bağımlı olan Petkim, 2014 yılında bu bağımlılığını sıfıra indirecek.
10 milyon ton kapasiteli rafineriden çıkacak her üründe bugün net
ithalatçı konumdayız. 2014 yılına kadar bu bağımlılık daha da artacak.
Bu nedenle projeyi ‘Cumhuriyet tarihimizin en büyük yerlileştirme
projesi’ olarak tanımlıyoruz” dedi.

Bakan Zafer Çağlayan’a kapsamlı bir sunum
yapan SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz
da, Petkim’in 2008 yılında gerçekleştirdiği 500
milyon dolarlık ihracat rakamına 2010 yılında
yeniden ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Böylelikle krizin etkilerini bir yılda silecekleri
müjdesini veren Yavuz, yerli üretimi ve
tüketimi teşvik edici mekanizmalarının hayata
geçirilmesi konusunda beklentilerini iletti.
“Kamu ihalelerinde yerli hammadde
kullanan firmalara öncelik tanınarak dış ticaret
açığının en çok verildiği ara mallarında katma
değerin yurt içinde kalmasının sağlanması”
gerektiğine değinen Kenan Yavuz, şöyle devam
etti: “Yerli üretimi destekleme uygulamalarının
kamuoyuna duyurulması ve toplumun yerli
malı kullanımı ile istihdama sağlanan katkı
konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor.
Sayın Bakanımızın, tecrübeli bir sanayici
olarak bu konuda hassasiyetini biliyoruz.
Hükümetimizden de Kamu İhale Kanunu’nda
yerli üretim lehine düzenleme yapılmasını
bekliyoruz.”

// PETKİM YARIMADASI ‘ÖZEL
ENDÜSTRİ BÖLGESİ’ OLMALI

Petkim Yarımadası’nın en az 3 kat büyüme
potansiyeline sahip olduğunu ve geleceğin
sanayi-lojistik merkezi olma potansiyelini
barındırdığına işaret eden Yavuz, yarımadanın
Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi ya da
özel bir statüye kavuşturulması isteğini Bakan
Zafer Çağlayan’a iletti.
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) uygulamasının
ve Türkiye’nin aleyhine işlemeye başlayan
Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) da
gözden geçirilmesini beklentisini dile getiren
Kenan Yavuz, sektörel önceliklerin dikkate
alınarak, İsrail ile yapılan STA müzakerelerinde
petrokimya ürünlerinin kapsam dışında
bırakılmasını istedi.
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Türkiye’nin en büyük

Yerlileştirme Projesi
lisansını almayı
başardı

4.5 milyar Dolarlık
yatırım bedeli ile
Türkiye’nin tek
noktaya yapılacak
en büyük özel
sektör yatırımı
olmaya hazırlanan
SOCAR & TURCAS
Ege Rafinerisi’nin
lisansı alındı.
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SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi
Petkim sahasında 1350 dönümlük
bu alanda inşa edilecek.

T

ürkiye’nin ilk ve tek petrokimyasal
ürün üreticisi Petkim, 2008 yılı mayıs
ayında tamamlanan özelleştirme
süreci sonrasında tarihinin en büyük
dönüşümüne hazırlanıyor.
Petkim’in yeni sahibi SOCAR & TURCAS
Grubu’nun, Aliağa Kompleksi içinde yapacağı
Ege Rafinerisi’nin Lisanslandırma Töreni Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan Köktaş,
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı
ve SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş (STEAŞ) Yönetim
Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, Petkim ve
SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Erdal Aksoy, SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş, Petkim yöneticileri ve bürokratların
katılımıyla yapıldı.
Ankara Rixos Oteli’ndeki törende,
“Cumhuriyet tarihinde tek noktaya yapılacak
en büyük özel sektör yatırımı” hakkında bilgi
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Lisans törenine
katılan Enerji
ve Tabii
Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız,
lisanslandırma
sürecinin üç
bakanlığın
koordinasyonunda
gerçekleştiğini
söyledi.

veren SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş
CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz, projeyi her
zaman “Türkiye’nin En Büyük
Yerlileştirme Projesi” olarak
adlandırdıklarının altını çizdi.
10 milyon ton/yıl kapasiteli
Türkiye’nin ilk Petrokimya
Rafinerisi devreye girdiğinde,
Petkim’in bugün yüzde 100 dışa
bağımlı olduğu hammaddesinin
tamamen yerlileşeceğine
dikkat çeken Yavuz, “Çevresel
Etki Değerlendirme (ÇED)
başvurumuzla başlayan çok zorlu
bir süreci titizlikle tamamladık.
Önce ÇED daha sonra ise
lisanslandırma aşamalarında
gerek Sayın Enerji Bakanımız
Taner Yıldız’ın gerekse EPDK

SOCAR & TURCAS
EGE RAFİNERİSİ’NDEN
SATIR BAŞLARI
› SOCAR & TURCAS Enerji çatısı altında faaliyetlerini sürdüren SOCAR & TURCAS
Rafineri A.Ş şirketi tarafından Petkim Aliağa Kompleksi içinde 1375 dönümlük arazide
kurulacak.
› Hammadde güvenilirliği ve ithalâta bağımlılık zincirini kırmak için çok büyük
önem taşıyor.
› Ege Rafinerisi, petrokimyanın ana hammaddeleri olan Nafta, LPG ve Ksilenlerin yanında;
Türkiye’nin bütünüyle ithalâta bağımlı olduğu Motorin, Jet Yakıtı gibi ürünleri de üretecek.
› Yılda yaklaşık 10 milyon ton ham petrol işleyecek.
› İnşa aşamasında 7 ilâ 13 bin, faaliyet aşamasında yaklaşık 1000 kişilik istihdam sağlayacak.
Çarpan etkisi düşüldüğünde, bölgede en az 10 bin insan bu ekonomik
aktiviteden yararlanacak.
› 2014 yılı sonunda devreye alınması hedefleniyor.

EPDK Başkanı Hasan Köktaş

“TÜRK SANAYİSİNİ
GELECEĞE TAŞIYACAK”

İKİ YILLIK
ZORLU
SÜRECİN YOL
HARİTASI
› SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.
(STRAŞ) kuruldu.
Eylül 2008
› STRAŞ ve PETKİM Yönetim
Kurulları karşılıklı olarak 49 yıllık
işbirliği konusunda kararlar aldı.
Ekim 2008
› Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) süreci başlatıldı.
Aralık 2008
› Konsept ve Fizibilite Çalışması
başlatıldı.
Şubat 2009
› ÇED Raporu nihai edildi.
Mayıs 2009
› Konsept Çalışması tamamlandı.
Temmuz 2009
› ÇED Olumlu Belgesi alındı.
Aralık 2009
› Fizibilite çalışması tamamlandı.
Ocak 2010
› Teknoloji Lisansı anlaşmaları
yapıldı.
Şubat 2010
› Temel Mühendislik (FEED)
çalışması başlatıldı.
Mart 2010
› Rafinerici Lisansı alındı.
Haziran 2010
› Proje Müşavir Firma Seçimi için
ihaleye çıkıldı.
Haziran 2010
› Çevresel ve Sosyal Etki
Değerlendirme süreci başlatıldı.
Temmuz 2010
› Lisans başvurusundan bugüne
kadar toplam 25 milyon dolar
harcama yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş,
Ege Rafinerisi’nin pek çok açıdan önemli bir yatırım olduğunu
söyledi. Yapılacak yatırımın “Rafineri-Petrokimya entegrasyonunu
başlatacağını, Petkim’e hammadde güvenilirliği sağlayacağını, katma
değeri yüksek ürünlerin üretilmesinin önünü açarak Türk sanayisini
geleceğe taşıyacağını” belirten Köktaş, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Ülkemizde bilinen ham petrol rezervlerinin kısıtlı olması nedeniyle
ham petrol ihtiyacının yüzde 91’e varan çok önemli bir bölümü ithâl
edilmektedir. Öte yandan TÜPRAŞ rafinerileri de Türkiye akaryakıt
talebinin yaklaşık yüzde 60’ını karşılamaktadır. Ülkemiz petrokimya
sektörü ise ana hammaddesi Nafta konusunda neredeyse tamamen
dışa bağımlıdır. Bu rafineride petrokimya hammaddelerinin yanı
sıra, bugün ülkemizin ithalât yoluyla karşıladığı dizel ve jet yakıtı
üretilecektir. Böylece bu yatırım ülkemiz için önemli bir katma değer
ve istihdam kaynağı olacaktır.”
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KAPAK KONUSU

SOCAR Başkanı ve SOCAR & TURCAS Enerji Yönetim Kurulu Başkanı
Rövnag Abdullayev (solda) ve Enerji Bakanı Taner Yıldız

Başkanımız Hasan Köktaş’ın
unutamayacağımız desteklerini
gördük. Bu dev yatırım Türk
insanı için iş, Türk sanayicisi için
yerli hammadde, Türk ekonomisi
için katma değer ve hepsinden
önemlisi Türkiye-Azerbaycan
stratejik ortaklığının ekonomik
alandaki temeli olacak.” dedi.

// İŞTE PETKİM’İN
2023 VİZYONU..

Türkiye’nin bu rafineride
üretilecek tüm ürünlerde net
ithalâtçı olduğuna işaret eden
Kenan Yavuz; Nafta, Jet Yakıtı,
Ultra Düşük Kükürtlü Motorin,
LPG, Petrokok ve karışık Ksilen
gibi ürünlerin yerlileştirilmesi ile
“Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik”
dikey entegrasyonu kurularak
cari açıkta en az 5 milyar dolarlık
azalma yaşanacağını vurguladı.
SOCAR & TURCAS Grubu’nun
Petkim’e çizdiği vizyonun
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sadece Ege Rafinerisi ile sınırlı
kalmayacağını da sözlerine
ekleyen Yavuz, “Bu entegrasyonu
tamamlayarak Cumhuriyetin 100.
yılında 10 bin kişilik istihdama
ulaşacaklarını sözlerine ekledi.
Yavuz, 2023’teki hedeflerini, “10
milyon ton rafineri ürünü, 1 milyon
TEU kapasiteli konteyner ve 25
milyon ton sıvı yük elleçlenecek
liman, enerji ve lojistik faaliyetler
bütünü sayesinde 15 ilâ 20 milyar
dolar ciro” şeklinde açıkladı.

// BAKAN YILDIZ: SÜRECİ ÜÇ
BAKANLIK KOORDİNE ETTİ

Ege Rafinerisi’nin lisansını
SOCAR Başkanı Rövnag
Abdullayev’e teslim eden Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, lisans sürecinin Çevre, Enerji
ve Sanayi Bakanlıkları ile EPDK
tarafından koordine edildiğini
söyledi. Yapılacak yatırımın
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki

kardeşliğe de hizmet edeceğine
işaret eden Yıldız, Petkim’in
2018 hedeflerinin resmedildiği
illüstrasyon hakkında şunları
söyledi: “Çocukluğumuzda hep
bize bu iki resim arasında kaç
fark var diye sorarlardı. Petkim’in
bugününe ve 2018 hedeflerine
bakıldığında yapılacak yatırımların
büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor.
Evet, zor bir süreçti ve başarıyla
tamamlandı. Bu süreçte SOCAR
& TURCAS’ın yatırım planlarına
Cumhurbaşkanımız Abdullah
Gül ve Başbakanımız Tayyip
Erdoğan’da çok büyük destek
verdi. Onların da haklarını teslim
etmemiz gerekiyor.”

ESKİ GENEL MÜDÜRLERİMİZ
BİZLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Ankara’da yapılan Lisanslandırma Töreni’nde Petkim’e geçmişte uzun yıllar hizmet vermiş
Genel Müdürlerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Faruk Yağız, Hikmet Gürsey ve Seyfettin Biçici;
Petkim’in dev yatırım hamlesinde mutluluğa ortak olurken, rafineri yatırımın hammadde
güvenilirliğinde büyük önem taşıdığına dikkat çektiler.

(Soldan) Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Petkim Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Tuncer,
Petkim Eski Genel Müdürü Faruk Yağız, Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy, Petkim Eski Genel
Müdürü Hikmet Gürsey, Petkim Eski Genel Müdürü Seyfettin Biçici

PETKİM
EKİBİNİN
LİSANS
MUTLULUĞU
Törende yer alan Petkim yönetici ve
çalışanları da, rafineri lisansını almanın
mutluluğunu yaşadı.
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ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) PLANLAMA
GENEL MÜDÜRÜ FEVZİ İŞBİLİR:

Bilinçli yatırımcılar için

ÇED Süreci bir Nimet...
RÖPORTAJ
SERKAN AKSÜYEK

“Çevre” ve “Sanayi” kelimeleri, özellikle
son yıllarda birbirine zıt iki kavram olarak
algılanıyor. İşin doğrusu, bu algıyı haklı çıkaracak çok örnek var ülkemizde.. Ancak,
sanayileşerek kalkınmanın dışında başka bir
seçeneğimiz de yok.. Ticaret, hizmet sektörleri, ithal et-sat anlayışı ile bir yere kadar
refah ve istihdam yaratabiliyorsunuz. Kalıcı
ve sağlıklı istihdamın yolu sanayi yatırımları yapmak ve küresel rekabet koşullarında
malınızı satmaktan geçiyor. Bunu yaparken
de çevre duyarlılığına sahip firmalar, sanılanın aksine çok daha “rekabetçi yapıya”
sahip oluyor. Yatırımların başlangıcında
aşılması gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, yatırımcıların kimi
zaman korkulu rüyası oluyor. Biz de Petkim
Yaşam’ın bu sayısında, konuyu birinci elden
muhatabı ile masaya yatıralım ve eleştirilerin haklılık payı olup olmadığını irdeleyelim
istedik. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın en
kilit bürokratlarından ÇED Planlama Genel
Müdürü Sayın Fevzi İşbilir’i makamında
ziyaret ettik. Sanayicinin yakınmalarından,
nükleer santral tartışmasına, Kyoto yükümlülüklerinden çevrenin sanayiciye maliyetine
kadar aklımıza takılan her soruyu sorduk ve
gerçekten çok samimi yanıtlar aldık.
İşte Sayın İşbilir’in gündem yaratacak açıklamalarından sütunlarımıza yansıyanlar..
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Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, yatırım
yapmak isteyen sanayicinin
bürokrasiden şikâyet konularının başında geliyor. ÇED ve
sanayi yatırımları birbirinin
engelleyicisi iki kavram mı?
Sizin bu konuya bakışınız
nedir?
Türkiye artık 60’lı 70’li yılların
dünyasında yaşamıyor. AB
sürecinde artık Çevre başlığını
müzakere eder hale geldik.
Bütün bunları göz önüne
aldığımız zaman Türkiye’nin
tüm dünyada “olmazsa
olmaz” bir koşul haline gelen
çevre değerleri ile barışık
yaşaması kaçınılmaz oldu. Bu
durumda sanayicilerimizin,
varsa yakınmalarının çok
haklı ve tutarlı nedenlere
dayandığı kanaatinde değilim.
Çünkü çevre sorunları ile baş
etme konusunda yapılması
gerekenlerde henüz daha
dünya liginde orta sıralarda
yer alıyoruz. 180’den fazla
ülke içinde Türkiye, çevresel
kriterlerin sağlanması açısından
70 ilâ 80’inci sıralarda..
Bakanlığımız yoğun bir gayret
içinde. Bunun da en önemli
enstrümanlarından biri fiilen
1993 yılında başlayan ÇED
sürecidir.

// “BİLİNÇLİ YATIRIMCI İÇİN
ÇED SÜRECİ BİR NİMET”
Türkiye olarak ÇED kavramı
ile tanışmakta çok geç
kaldık mı?
Hayır, çok gecikmiş değiliz.
ÇED, 70’li yıllardan itibaren
Amerika’da keşfedilen bir
kavram. Yani bir yatırım
yapıldığında oluşabilecek
muhtemel çevresel riskleri
ve bunlara karşı önlemleri
belirleme çalışmasının adıdır
ÇED. Bu süreci iki boyutlu
olarak tanımlıyorum. ÇED’in ilk
sorguladığı husus yer seçimidir.
Eğer yer seçimi doğru ve o
faaliyetin yapılmasında bir
sakınca yoksa ikinci adımda
bu faaliyetin meydana
getirebileceği çevresel
sıkıntılar, halkın aydınlatılması
ve bilinçlendirilmesi faaliyeti
başlar. Buna bağlı muhtemel
riskleri minimize edilebilecek
önlemlerin, elbette bilimsel
verilerle desteklenerek taahhüt
altına alınması eylemidir.
Bu anlamda modern ve aklı
başında yatırımcı bu süreci
çok önemser. Çünkü bizim
işlettiğimiz süreç, yatırımcının
önünü kesmek için değil,
muhtemelen yatırımdan
önce öngöremediği birçok

ÇED, 70’li yıllardan itibaren Amerika’da
keşfedilen bir kavram. Yani bir yatırım yapıldığında
oluşabilecek muhtemel çevresel riskleri ve bunlara
karşı önlemleri belirleme çalışmasının adıdır ÇED..
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sıkıntının yarın işletmeye geçtiğinde
başını ağrıtmaması için bir öngörü
mekanizmasıdır. Bilinçli, akıllı ve tutarlı
yatırımcı bu nedenlerle ÇED sürecini bir
nimet olarak algılamalıdır.

// DEMİR ÇELİK TESİSLERİNE
SIKI MARKAJ VE YAKIN TAKİP
Sanayi yatırımlarının OSB’lerde kümelenmesi, çevre kirliliğini azaltan
en önemli etki. Ancak bu konuda da
başarı sağlanamıyor. Olur olmaz yerlerde sanayi kuruluşlarına hala yaygın olarak izin veriliyor. Türkiye’de
250’nin üzerinde OSB var, bunların
içinde aktif olanın sayısı 100’ü bile
bulmuyor. OSB’lerde yatırımların
özendirilmesi, sizin iş akışınıza da
yararlı oluyor mu?
Bakanlığımız; yürütmekte olduğu
Çevre Düzeni Planları ve ÇED süreciyle,
sanayicilerimizin ağırlıklı olarak
OSB’lerde faaliyet göstermesinden
yanadır. Ancak bazı faaliyetler vardır
ki, OSB’lerde yapamazsınız. Mesela
çimento fabrikaları, demir çelik
fabrikaları, petrokimya tesisleri,
OSB’lerin içinde faaliyet gösteremez.
Tabii OSB’lerde yatırım kendi başına
yeterli çözüm oluyor mu? İşin bir de
bu tarafı var. En somut örnek İzmir
Kemalpaşa OSB’dir. Ben kendimi
bildim bileli orası Türkiye’nin en kirletici
OSB’lerinin başında gelir. Uzun yıllar Nif
Çayı’na ve dolayısıyla Gediz Nehri’ne
aşırı kirlilik bıraktı. 1992’li yıllarda ben
oraya Çevre Şube Müdürü olarak
gitmiştim. 265 hektarlık bir arazide
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faaliyet gösteriyordu. Şu anda 1300
hektarı geçti. Arıtma tesisinin temeli
ise daha geçen yıl atılabildi. Bundan
daha büyük ayıp olabilir mi? İzmir’in
çevre konusunda bir de Aliağa sorunu
var. Tüpraş, Petkim gibi dev sanayi
kuruluşlarının yanında, demir çelik
tesisleri ve pek çok depolama tesisi
var. 2008 yılına kadar ilçenin hava
kalitesi hoyratça bozuldu. Şayet biz
demir çelik tesislerine 2008 yılından
itibaren çok ciddi bir baskı ve markaj
uygulamasaydık, Aliağa’da nefes
alınamayacak hale gelinirdi. Şimdi bu
açıdan bakıldığında İzmirli sanayicinin
maalesef çevreyle çok barışık olmadığı
ortaya çıkıyor. ÇED ile ilgili şikayet
etmeye çok da hakkı olmadığını
düşünüyorum.

// “İZMİRLİ SANAYİCİ ÇEVRE
İLE DOST OLMALI”
Bu düşüncelerinizi İzmirli sanayici ile
paylaştınız mı?
Geçen yıl Ege Bölgesi Sanayi
Odası’nın bir iftar davetine misafir
olmuştum. Orada da size bu
söylediklerimi çok daha ayrıntılı
şekilde İzmirli sanayicilere söyledim.
İzmir Türkiye’nin üçüncü büyük şehri.
Türkiye’nin en büyük tarım ve sanayi
ihracatının gerçekleştiği, hepimizin
övünç kaynağı bir şehir.. Biz İzmirli
sanayicinin çevreyle dost bir görüntü
çizmesini arzu ediyoruz.
AB sürecinde Çevre başlığı başımızı
en çok ağrıtacak başlıklardan biri.

Bakanlığımız
yürütmekte olduğu
Çevre Düzeni Planları
ve ÇED süreciyle,
sanayicilerimizin
ağırlıklı olarak
OSB’lerde faaliyet
göstermesinden
yanadır. Ancak
bazı faaliyetler
vardır ki, OSB’lerde
yapamazsınız. Mesela
çimento fabrikaları,
demir çelik fabrikaları,
petrokimya tesisleri,
OSB’lerin içinde
faaliyet gösteremez.
Tabii OSB’lerde
yatırım kendi başına
yeterli çözüm oluyor
mu?

KYOTO’DA YÜKÜMLÜLÜKLER
2012’DEN SONRA BAYŞLAYACAK
Türkiye tartışmalı geçen bir sürecin ardından Kyoto Anlaşması’nı imzaladı ve
anlaşma TBMM’de de kabul edildi. Bu anlaşma da, tıpkı AB süreci gibi Türkiye’ye
bir maliyet getirecek. Bu maliyetin boyutu
hakkında düşünceleriniz nedir?
Kyoto, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen iklim değişikliği ile ilgili bir çalışma.
Bu çalışmaya dünyanın bütün ülkeleri katılıyor. Kyoto Protokolü’nün geçerlilik süresi
2012’nin sonunda bitiyor. Protokol çerçevesinde emisyon ticaretinin tüm ülkeler için
canlılık kazanmasının beklendiği tarih 2012 yılı
sonrasıdır. Şu anda Birleşmiş Milletler iklim
değişikliği koordinasyon kurulları işin mutfağında çalışıyor. Kime ne yükümlülük verileceğini belirliyor.
Bizim yükümlüğümüz de 2012 sonrasında
mı olacak?
Tüm ülkeler için geçerli bu durum. 2012’den
sonra yepyeni bir Kyoto Protokolü oluşacak.
Şu anda ülkelere yükümlülükleri bildirilmedi.
Eğer Kyoto çerçevesinde Türkiye’nin emisyon
ticaretinde zarar edeceğini söyleyen çevreler

Bazı iş dünyası örgütleri, bu sürecin
sanayiciye maliyetini hesaplıyor, rakamlar 20 milyar Euro ile, 60 milyar
Euro arasında değişiyor. Siz bakanlık
olarak böylesi bir hesaplama yaptınız mı?
Biliyorsunuz Türkiye AB müzakere
sürecini 2004 yılında başlattığında,
Tarım ve Çevre başlıklarının, uzun yıllar
müzakereye açılamayacak başlıklar
olduğu söylendi. Türkiye’nin bu
konularda yatırım yapacak imkânlara
sahip olmadığı düşünüldü. Çevre
Bakanlığımızın bürokrasisi, siyasi iradesi
ve AB ülkelerinde yaptığı büyük lobi
faaliyetleri ile Çevre başlığını 2009
Aralık ayında açmayı başardık. Bu
herkes için büyük sürpriz oldu. Türkiye
bu sorunu nasıl aştı? Ortaya ciddi bir
siyasi irade koydu. Yüksek Maliyetli
Çevresel Yatırımların Planlanması
Projesi’ne hazırladı. O projenin başında
da ben vardım. Önce ihtiyaçlarınızı
ortaya koyacaksınız. Bugünkü AB
standartlarına ulaşabilmek için neye
ihtiyacınız var? Kim neyi yapacak, ne
kadar paraya ihtiyacınız var sorularına
yanıt bulmanız lazım. Bu proje
çerçevesinde ortaya çıkan rakam 60-

varsa, doğmamış çocuğa don biçiyorlar demektir. Çünkü yarınki Kyoto’nun ne olacağını
kimse bilmiyor. Bu noktada Türkiye’nin tezi
şu: Hakkaniyetle ülkelerin vermiş olduğu karbondioksit emisyonu ile gelişmişlik seviyeleri
arasında bir orantı kurulmasını ve bu ölçüde
ülkelere yükümlük verilmesini istiyoruz.
Türkiye için risk oluşturacak, gereğinden
fazla sorumluluk altına girebileceği bir
durum var mı, hazırlıklı mıyız bu sürece?
Şüphesiz olabilir. Türkiye gelişmekte olan bir
ülke ve doğal olarak karbondioksit emisyonları sürekli artış gösteriyor. Yıllık yüzde 5-6
gelişmeyi hedefleyen bir ülkeyiz. Bu gelişmeyi enerjiyle sağlayacaksınız. Enerji de ya fosil
yakıtlardan biriyle, ya doğalgazla, ya da ithal
ve yerli kömürle karşılayacaksınız. Varsa yenilenebilir enerji kaynaklarınızı kullanacaksınız.
Türkiye büyüdükçe emisyonları ona paralel büyümeye devam edecek. Son yıllarda ülkemizde
enerji sektörü büyük gelişim gösteriyor. Onu
demir çelik, çimento sektörü ve petrokimya izliyor. Bunlar ciddi oranda karbondioksit
emisyonu yayan sektörler.

70 milyar Euro civarında bir paranın,
Türkiye’ye gerektiği yönünde oldu.

// ÇEVRENİN SANAYİCİYE
MALİYETİ 20-25 MİLYAR EURO
Bu rakamın hepsini sanayici mi karşılayacak? Yükün dağılımı nasıl olacak?
Bu rakamın yaklaşık üçte birini
yerel yönetimler ve özel idareler
karşılayacaklar. Yani atık su arıtma
tesisleri, katı atık depolama alanları,
bertaraf tesisleri vs. yapımları yerel
yönetimlere ait olacak. Yine yaklaşık
üçte birini, yani 20 milyar Euro
civarında bir yatırımı devlet yapacak.
Yatağan, Afşin Elbistan, Çatalağzı
termik santralleri gibi kamunun
elindeki tesislerin baca gazı filtrasyon
sistemlerinin kurulmasına ya da
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar
yürütülecek. Geriye kaldı 20-25 milyar
Euro civarında bir para.. Bu yatırımlar
için de özel sektörümüzün pamuk
ellerini ceplerine atmaları gerekiyor.
Çünkü maalesef özel sektörümüzde,
gerek atık su arıtma tesislerinde, gerek
atık bertarafında gerekse emisyonlarda
yapması gereken çooook iş var. Ben,

KARABURUN’DA ÇED’E
KİM ENGEL OLDU?
Karaburun’da belediye bir
iskele yapmak istedi. İlçenin
turizm aktivitesini artırmak
ve daha canlı hale getirmek
istedi. Benim de çok destek
verdiğim bir projeydi. ÇED
süreci gayet güzel geçiyordu. Fakat Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, alanın fokların
yaşama sahası olduğunu
söyleyerek projeye izin vermedi. Çok şaşırdık, öyleyse
belediyeye fokların yaşamadığı bir yer gösterin dedik.
Ama olmadı ve maalesef ÇED
olumsuzluk kararı verdik.
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SANAYİCİ NE KADAR SÜREDE
ÇED BELGESİNİ ALABİLİR?
Çevre standartlarına göre üretim yapan sanayici başımızı tacı” dediniz. Şimdi karşınızda yatırımına ÇED belgesi almak isteyen bir sanayici
olarak otursam, tüm evraklarım tamam olsa, ne kadar süre ÇED Olumlu
Belgesi alabilirim?
Bu süre, yapacağınız faaliyetin niteliğine, ilgili kurum-kuruluşlardan alınacak izinlere ve onlardan gelecek görüşlere bağlı. 2006 yılında yeni Çevre
Yasası’nda ÇED’i olmayıp, ÇED almak isteyenlere bir imkân tanıdık. Eğer tüm
kurum ve kuruluşların görüşleri olumlu ve sivil toplum örgütlerinde çok büyük tepki yoksa, her şey normal sürecinde devam ediyorsa 3-5 ay içinde
neticelenebiliyor. Kamuoyunda çok ciddi tepki ve direnç varsa, kurum ve kuruluşlardan zamanında olumlu görüş alınamıyorsa, bizim yapacağımız fazla bir
şey yok. Biz tüm görüşler olumlu ise yatırımın önünü açabiliriz. Size ilginç bir
örnek vereyim. Karaburun’da belediye bir iskele yapmak istedi. İlçenin turizm
aktivitesini artırmak ve daha canlı hale getirmeyi amaçlıyordu. Benim de çok
destek verdiğim bir projeydi. ÇED süreci gayet güzel geçiyordu. Fakat Milli
Parklar Genel Müdürlüğü, alanın fokların yaşama sahası olduğunu söyleyerek
projeye izin vermedi. Çok şaşırdık, öyleyse belediyeye fokların yaşamadığı bir
yer gösterin dedik. Ama olmadı ve maalesef ÇED olumsuzluk kararı verdik.
Bizim teşkilatımızla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Çevresel riske sebep olmayacak faaliyetleri skala ile belirliyoruz. Mesela 25 hektarın altındaki madencilik
faaliyetlerini, 5 bin metreküpün altındaki mermer çıkarma işlemlerini ÇED’den
muaf tutuyoruz. Sen ÇED’e gelme, git Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden
ruhsatını al ve yürü diyoruz. Ama yürü dediğimiz adamı başıboş bırakmıyoruz.
Her yıl üretim miktarlarını alıyoruz. Sınırı aştıysa ÇED alacaksın diyoruz.

KİMDİR?

çevresel standartları gözeterek
bu yatırımları yapanları tebrik
ediyorum. Onlar başımızın
tacıdır ve her türlü fedakârlığı
göstermeye hazırız.

// “İZMİR BELEDİYESİ KATI
ATIK BERTARAF TESİSİ
KURUYOR…
Belediyelerin kaynakları sınırlı
ve borç yükü altındalar. Pek
çok belediyenin geliri, cari harcamalarına bile yetmiyor...

32 -

KASIM’10

Biz belediyelerin de
artık bu işin ciddiyetinde ve
bilincinde olmasını istiyoruz.
Arıtma tesislerinde, katı atık
bertaraf tesislerinde mutlaka AB
standartlarına geleceğiz.
Bunun içinde bir geçiş süreci
öngördük. Ayrıca Türkiye’de
pek çok iyi örnek de var. Mesela
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
katı atık bertaraf tesisi inşası
için yakın zamanda Almanya’ya
bir gezi düzenledi. Biz de bu
geziye katıldık. Yaklaşık 32 kişi,
Almanya’da katı atık bertaraf
tesislerini gezdi. Şimdi bu tesisin
İzmir’de nerede kurulacağı
tartışılıyor. Torbalı ismi zikrediliyor.
Bize henüz ÇED için müracaatları
olmadı, ama bugünlerde
gelebilir. Ayrıca İzmir Belediyesi
sorumluluk sahasındaki ilçelerin
pek çoğunda arıtma tesislerini
tamamlayarak bu konuda sınıfı
geçti.

1956’da Eskişehir’de doğan Fevzi İşbilir,
1979 yılında Anadolu Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
1980-1990 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığında Mühendis olarak
çalışan İşbilir, 1990-1991 yılları arasında
Sanayi Bakanlığı Ölçüler ve Kalite Kontrol
Genel Müdürlüğünde Belgelendirme Şube
Müdürü olarak görev yaptı.
1991-1994 yılları arasında Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol
Genel Müdürlüğünde Yüzeysel Suların
Kontrolü Şube Müdürlüğü görevini sürdüren İşbilir, 1994 yılında ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Arıtma Tesisleri Daire
Başkanı oldu.
2003 yılında yeniden Çevre Bakanlığı’nda
görev alan İşbilir, 2003-2007 yılları
arasında Çevre Yönetimi Genel Müdür
Yardımcısı olarak çalıştı. 2007 yılından
itibaren ise ÇED Planlama Genel Müdürü
olarak görevini sürdürüyor. Yapmış olduğu çalışmalarla ilgili yurt içinde ve 30
ülkede birçok kongre, panel, fuar ve seminere konuşmacı olarak katılan Fevzi İşbilir,
İngilizce biliyor, evli ve 2 çocuk babası.

“PETKİM’DE YAPILACAK
RAFİNERİNİN ÇED HAZIRLIĞI
ÇOK İYİ ÇALIŞILMIŞTI”
Büyük ölçekli yatırımların ÇED süreci daha karmaşık bir süreci gerektiriyor. Petkim sahasında kurulacak rafineri için de ÇED süreci yaklaşık
bir yıl sürmüştü. Bu süre, yatırımla orantılandırıldığında uzun bir süre
midir?
Rafineri gibi yatırımlar büyük ÇED kapsamındadır. Başvuru bize geldiğinde
dosyayı adeta didik didik ediyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlar çağrılarak ortak
katılımlar yapılıyor. Halk bilgilendiriliyor. Sonrasında ÇED’in hazırlanması için
yetki verilen firma ile görüşmeler yapılıyor ve sürecin iyileşmesi ve olgunlaşması sağlanıyor.
Peki Petkim bu sınavı kolay mı geçti?
Doğrusu hiç kolay geçmediniz. Petkim’in şansı rafineri ve liman için hazırlanan ÇED dosyasının fevkalade çalışılması, etütlerinin çok iyi yapılmasıydı. İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin de olumlu görüş bildirmesi sürecin çok daha hızlı
ilerlemesine zemin hazırladı. Ayrıca Petkim’in köklü ve ciddi bir sanayi kuruluşu olması, itibarlı konumu, sivil toplum kuruluşlarının yatırımı benimsemesi
Petkim’e ciddi avantaj sağladı.
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan Yavuz’a ÇED Olumlu Belgesi’ni
verdiğim zaman kendimi dünyanın en mutlu insanlarından biri hissettim. Kendisinin de gözlerinin yaşardığını gördüm. Petkim sahasında kurulacak rafineri
ve liman yatırımının Türkiye için çok önemli yatırımlar olduğunu söyleyebilirim.
İnşallah bu yatırımlar tamamlandığında Petkim çok daha üst noktalara tırmanacak, ülkemiz sanayisine büyük hizmetleri olacak.

“NÜKLEER
ENERJİ İLE
70’Lİ YILLARDA
TANIŞMALIYDIK”
Nükleer enerji yıllardır tartışılan, ama adım
atılmayan bir sorun. Sizce Türkiye için nükleer enerji gerekli mi değil mi?
Ben Fevzi İşbilir olarak nükleer enerji santrallerinin yapılması taraftarıyım. Nükleer santrallerle
70’li yıllarla tanışmamız gerekirdi. Fakat o yıllarda
çeşitli nedenlerle yapılamadı. Dünya enerji ihtiyacının çok önemli bir bölümü nükleer enerjiden
karşılanıyor. ABD enerji ihtiyacının yüzde 60’ını
kömüre dayalı termik santrallerden karşılarken,
karbondioksit salınımlarını düşürmek için nükleer
enerjiye döndü. Zira nükleer enerjide karbondioksit salınımı sıfır noktasında. Enerji ihtiyacı tüm
ülkeler için had safhada. Bakın İran ve Rusya’ya..
Doğalgaz ve petrol kaynakları kendilerine rahatlıkla yetiyor ama nükleer santral yapma gayreti içindeler. Türkiye’de ise kurulması düşünülen nükleer
santral en son jenerasyon teknolojiye sahip olacak. Ben bu teknoloji ile risk faktörünün çok çok
az olduğuna inanıyorum. Nükleer enerjinin ülkemiz
için hayırlı bir yatırım olacağı kanısındayım.

“ÇİZMEYİ
AŞMAMALARI
KAYDIYLA
STK’LARDAN
YANAYIM”
Sivil toplum kuruluşlarının çevre duyarlılıklarının
son yıllarda arttığını görüyoruz. Bu süreç sizin
için destekleyici mi yoksa engelleyici mi oluyor?
Ben sivil toplum örgütlerinden yanayım. Onlar sayesinde Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarda ciddi kolaylıklar sağlandı. Yatırımcılar, çevre kriterlerinin en
önemli unsurlarından birinin halkla iyi diyalog kurulması olduğunu öğrendi. Çünkü muhalefet olacak ki, bu işi
yapacak olanlar daha bilinçli olsun. Bir şartla, çizmeyi
aşmamak kaydıyla. Yani ideolojik kaygılarla ve ülkeye
zarar verecek hareketlerde bulunmamaları kaydıyla..
Ben sivil toplum örgütlerinin yaptıkları mücadeleleri
anlayışla karşılıyorum. Çevresel kriterlerin en iyi şekilde sağlanacağı bir yatırımda bize de yardımcı oluyorlarsa bu fevkalade bir durumdur. Fakat bir yatırımı ne
pahasına olursa olsun önlemek düşüncesiyle hareket
ediyorlarsa, biz onları tasvip etmiyoruz.
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Küresel rekabette
başarının anahtarı:

Değişim ve Gelişim
İşletmeler, giderek daha dinamik hâle gelen ve zaman
faktörünün önem kazandığı pazarlarda, rekabet üstünlüğü
elde ederek başarılı olmayı amaçlıyor. Bu amaçlarına
ulaşmaları ise ancak çevrelerinde yaşanan değişimi kısa
vadede algılayıp, bunu kendi bünyelerinde uyarlayabilme
yeteneklerine bağlı..

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

Dünya çok önemli
bir değişim sürecine
girmiş durumda.
Ekonomik, siyasal,
teknolojik, sosyokültürel, ekolojik
ve demografik
değişimlerin önemi
giderek artan bir
trend izlerken, yeni
yükselen değerler
toplumları geleneksel
değerlerden kopmaya
zorluyor. Küresel
rekabette başarının
anahtarı değişim ve
gelişimdir.

Hangi sektörde olursa olsun,
günümüzün hızla değişen ve artan
rekabet koşullarında klasik rekabet
kavramının yanında, “küresel rekabet”
kavramı ortaya çıkıyor. Küresel rekabet,
firmalar arasındaki basit rekabetin
dışında bir oluşum olarak dikkat çekiyor.
Yaşadığımız yüzyılda ekonomik, sosyal
ve teknolojik alanda meydana gelen
gelişmeler; pazarların küreselleşmesine,
uluslararası rekabetin yapısal ve boyutsal
olarak şekil değiştirmesine neden oluyor.
İşletmeler, giderek daha dinamik
hâle gelen ve zaman faktörünün
önem kazandığı pazarlarda, rekabet
üstünlüğü elde ederek başarılı olmayı
amaçlıyor. Bu amaçlarına ulaşmaları
ise ancak çevrelerinde yaşanan
değişimi kısa vadede algılayıp, bunu
kendi bünyelerinde uyarlayabilme
yeteneklerine bağlı.. Yoğun rekabet
ortamında başarılı kazanma arzuları;
üretim maliyetlerini düşürmelerine,
kaliteyi yükseltmelerine ve müşteri
beklentilerinin üzerine çıkmak için
gerekli önlemleri alıp almadıkları ile
doğrudan ilişkili..
Klasik rekabet küresel rekabete
dönüştüğünde, işletmelerin kendi
başlarına rekabet ortamını iyileştirmek
için aldıkları önlemler yeterli midir?

Küresel rekabette teknolojik altyapı,
eğitim sistemi, kamu-özel sektör
ilişkileri, ekonomi politikaları birbiri ile
iç içe bir yapıda. Bu nedenle küresel
rekabet ortamında, sadece firmaların
değil aynı zamanda hükümetlerin
de giderek önemli bir rol oynamaya
başladıkları dikkat çekiyor. Bir ülkede
Küresel rekabette
başarının anahtarı değişim
ve gelişimdir.

uluslararası düzeyde rekabet gücü
sağlayacak bir ortam oluşturulmamış
ise, sektörel rekabet gücü sınırlı
kalıyor ve korunmasında engeller
ortaya çıkabiliyor. Uluslararası rekabet
ortamlarında firmaların dinamik ve
rekabetçi yönetim stratejileri rekabet
şanslarını artırmakta tek başına yeterli
değil. Bunun için firmaların içinde
yaşadıkları ülkelerin uluslararası
gücünden yararlanmaları, destek
almaları şart. Dünya çok önemli bir
değişim sürecine girmiş durumda.
Ekonomik, siyasal, teknolojik, sosyokültürel, ekolojik ve demografik
değişimlerin önemi giderek artan bir
trend izlerken, yeni yükselen değerler
toplumları geleneksel değerlerden
kopmaya zorluyor. Küresel rekabette
başarının anahtarı değişim ve gelişimdir.
Değişimin birçok anlamı vardır.
Hareket, bir durumdan diğerine
geçme, gelişme, büyüme ve kalkınma,
geleneksel, kalıplaşmış düşünce
sistemlerinden uzaklaşma, daha
yüksek verimlilik ve etkenlik sağlayacak
yöntemler geliştirme gibi. Değişimin
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itici gücünü teknolojik gelişimler
oluşturuyor. Teknolojik gelişmeler
endüstride rekabetin yapısını
değiştirebilirken; teknolojide
yaşanan değişimler ekonomik,
siyasal ve sosyo-kültürel
değişimleri de tetiklerken,
hükümetleri de güçlü kılıyor.
Teknoloji geliştiren ülkelerdeki
işletmelerin rekabet gücü
teknolojiyi satın alan ülkelere
kıyasla çok daha yüksek.
Dünya Ekonomik Forumu’nun
(World Economic Forum) 134
ülkeyi kapsayan 2008-2009
Küresel Rekabet Endeksine
göre yapılan sıralamada Türkiye,
geçen yıla kıyasla 10 basamak
birden gerileyerek 63. sırada
yer aldı. Bu gerileme AB üyelik
müzakerelerinin durma noktasına
gelmesiyle birlikte reform
sürecindeki yavaşlamayla ilgili.
Küresel rekabet sıralamasında
rekabet gücü en yüksek ülke
Amerika olurken, ilk ona giren
diğer ülkeler sırasıyla İsviçre,
Danimarka, İsveç, Singapur,
Finlandiya, Almanya, Hollanda,
Japonya ve Kanada.. .
Yükselen ülkeler arasında Çin’i
30. sırada, Hindistan’ı 50. sırada
görüyoruz.
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Dünya Ekonomik Forumu’nun
Küresel Rekabet Endeksi
çalışmasına göre Türkiye genel
sıralamada gerilemesine
rağmen, pazar büyüklüğü
açısından 26. sırada yerini aldı.
Diğer ülkelerle kıyaslandığında
ülkemiz, makroekonomik stabilite
seviyesinde de önemli bir ivme
yakalarken, geçen sene 79 olan
sıralamadaki yerini yükselterek 64.
sıraya yerleşti. Değerlendirmede
ülkelerin altyapısı, pazar
büyüklüğü, makroekonomik
stabilite, Pazar verimliliği, işgücü
verimliliği, teknolojik yeterlilik,
innovasyon, iş çeşitliliği gibi
kriterler göz önüne alınıyor.
Bu uluslararası verilere bakarak
yol haritamızın ne olduğunu çok
açık şekilde görüyoruz: Türkiye
pazar büyüklüğü avantajını
kullanmak zorundadır.

Türkiye teknoloji
geliştirmelidir. Ar-Ge’ye verilen
destekler artırılmalı, oluşturulacak
bir bilim ve teknoloji politikası
çerçevesinde ihtiyaç duyulan
sektörlerde uzman araştırma
merkezleri kurulmalı, beyin göçü
önlenmelidir. Küresel rekabet
endeksinde ilk 10 arasına neden
girmeyelim ki? İnanın hayal değil..
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TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI ERP PROJESİ’NDE PETKİM FARKI

2004 yılında başlayan büyük
dönüşüm sürecinin eksik halkası
de tamam

Petkim’in bilişim altyapısı KoçSistem ile birlikte tarihi bir dönüşüm yaşadı.
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Projesi çerçevesinde Türkiye’nin en büyük
SAP uygulaması Petkim’de uygulanmaya başladı.
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Petkim ve KoçSistem bünyesinde ERP projesinde tam zamanlı olarak görev yapan
çalışanlar, 13 ay sonra gelen başarıyı bu fotoğraf karesi ile ölümsüzleştirdi.

14 fabrika ve 8 destek
biriminin tüm iş süreçleri,
12 modülün aynı anda
devreye alınması ile tek
çatı altında toplandı.
Projede 40 Petkim
çalışanı tam zamanlı
olarak 13 ay boyunca
görev aldı.

Ö

zelleştirme
sonrasında SOCAR
& TURCAS Grubu
yönetiminde yepyeni
bir döneme adım atan Petkim,
bilişim altyapısında 45 yıllık
tarihindeki en büyük dönüşümü
tamamladı. Koç Bilgi Grubu
şirketlerinden KoçSistem ile
birlikte, 2009 yılı Ağustos ayında
başlayan Kurumsal Kaynak
Planlaması (Enterprise Resource
Planning-ERP) çalışması
başarıyla tamamlanırken, bu
proje ile Petkim’in tüm üretim
birimleri ve yardımcı üniteleri,
iş süreçlerini SAP ortamında tek
çatı altında topladı.
ERP Projesininin uygulamaya
geçişi düzenlenen bir basın
toplantısıyla kamuoyu ile
paylaşıldı.

SOCAR & TURCAS Enerji
CEO’su ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
ERP’ye geçiş sürecinin
2007 yılında başladığına
dikkat çekerek, “2004 yılında
başlattığımız değişim ve
dönüşüm sürecinin eksik kalan
halkasını da ERP ile tamamlamış
bulunuyoruz. Biz hayal ettiğimiz
her şeyi gerçekleştirmeye çalıştık
ve gerçekleştirdik. Ve şimdi
asıl olması gereken altyapıyı
yani bilgi teknolojilerine en
kapsamlı yatırımı tamamlamış
bulunuyoruz. Bilginin
karmaşıklığını okunabilir
seviyeye getirdiğimiz takdirde
büyük ufuklara açılacağımız
projeleri de gerçekleştirme şansı
bulacağız” dedi.
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“PETKİM VE KOÇSİSTEM
İŞBİRLİĞİ SÜRECEK”
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali
Koç, iki şirket arasındaki güçlü işbirliğinin devam edeceğini belirterek, “ERP
projesi ile başlayan KoçSistem-Petkim
işbirliği Petkim’in, bilgi teknolojileri
konusunda KoçSistem’i en önemli iş
ortağı olarak görmesi ve 5 yıllık işletim
anlaşması yapmasıyla birlikte uzun
dönemli bir sürece de girmiş oldu.”
dedi. “Teknolojinin itici gücünü arkasına
alarak, bilgiye en doğru şekilde ulaşanlar, rekabette öne çıkanlar ve dünyayı
yönetenlerdir. Petkim, KoçSistem’in
işbirliğiyle hayata geçirdiği ERP projesiyle, bilgiye tek yerden ulaşıp, verimlilik
sağlayacak; teknolojinin doğru kullanımıyla, rekabet gücüne güç katacaktır.” diyen Ali Koç şöyle devam etti:
“Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu yıllarda
toplu iğne dahi üretemeyen ülkemiz,
100 yaşına geldiğinde, yani bundan
13 sene sonra, dünyanın en büyük

ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı
hedeflemektedir. Bugün ise, dünyanın
en büyük 17. ekonomisi konumuna
gelmiş, sanayileşmiş ve bölgesinde lider
olma potansiyeline kavuşmuş bir ülke
konumundadır. Kısa süre denilebilecek
bir zamanda, Türkiye’nin gelmiş olduğu
bu seviye, elbette kayda değer bir gelişimdir. Ancak, buna mukabil, rekabet
kabiliyetlerimizi daha iyi geliştirebilmiş
olsaydık, bugün, çok daha ileride
olabilirdik. Dünya Ekonomik Forumu’nun
yayınlamış olduğu Küresel Rekabetçilik
Raporu’nda, Türkiye, 139 ekonomi
arasında, 61. sıradadır. Geçen yılki
pozisyonunu korumaktadır. Ülkemizin
genel sıralama içindeki yeri tatmin
edici seviyede olmasa bile, keskinleşen
rekabet koşullarında ve rekabetçilikte
gerileyen pek çok büyük ülke arasında,
aynı seviyeyi korumanın dahi, pozitif bir
anlamı vardır.”

Kenan Yavuz, Ali Koç’e Petkim seyir tepesinde,
yapılacak yatırımların ayrıntılarını anlattı.

yolculuğumuzun en önemli girdisi,
gerçekleştirdiğimiz ERP Projesi olacaktır.
Çözüm ortağımız ve yol arkadaşımız
KoçSistem’e teşekkür ediyorum. Projeyi
hayata geçiren genç Petkimliler’e de
teşekkür ediyorum. Kendileri ile gurur
duyuyorum ve onlardan aldığımız enerji
ile 2040 yılını planlayabiliyorum. Bu
proje, 12 modülün aynı anda devreye
alınması ile Türkiye’de gerçekleşen en
kapsamlı ERP projesi oldu.”

// NEDEN KOÇSİSTEM?

(Soldan) Hayati Öztürk,
Kenan Yavuz ve Ali Koç
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//2040’I KONUŞUYORUZ

Bugün Türkiye’de 2040 yılını
Petkim’in dışında konuşacak başka bir
şirket bilmediğini vurgulayan Yavuz,
Petkim çalışanlarının 24 saat aktif çalışan
bir aile olduğunu söyledi. “Gönül ile,
maddi ve manevi dünyayı birleştiren,
yüksek ahlaklı çalışanlara sahibiz.” diyen
Yavuz, şöyle devam etti: “Kısa, orta
ve uzun vadeli projeksiyonumuzda
Petkim’i 2040 yılına taşıyacak büyük

KoçSistem’i tercih etmelerinde,
geçmişteki referanslarının da etkili
olduğunu ve koordinasyonu yüksek
başarılı bir çalışma yürütüldüğünü
kaydeden Yavuz; KoçSistem’den 35,
Petkim’den 40 personelin tam zamanlı
olarak 13 aydır proje üzerinde çalıştığını
hatırlattı. Yavuz, dünyanın önde gelen
şirketlerinin uyguladıkları bu sistem
sayesinde rekabet güçlerinin bugünle
kıyaslanmayacak oranda artacağını dile
getirdi.

// “DÜNYADAKİ HER ÜRETİCİ
BİZİM RAKİBİMİZDİR”

Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk de, rekabetin en yoğun
yaşandığı sektörlerin başında gelen

Petkim ve Koç yöneticileri bir arada..

petrokimyada, Türkiye’nin tek
yerli üreticisi olarak müşterilerine
en iyi hizmeti vermek için tüm
imkânları kullandıklarını belirtti.
Petkim’in rekabetçi yapısının
güçlendirilmesinde bilgi
teknolojilerinin büyük önem
taşıdığına dikkat çeken Hayati
Öztürk, petrokimya sektöründe
yaşanan bu rekabeti şöyle
özetledi: “Bilgi ve teknoloji yoğun
bir sektörde faaliyet gösteriyoruz.
Bunun için rekabetçi yapınızı
korumanız ve güçlendirmeniz
gerekiyor. Peki rakibiniz kimdir?
Dünyada sektörümüzdeki her
üretici bizim rakibimizdir. Bu
ortamda rekabet avantajınız
yoksa varlığınızı sürdüremezsiniz.
Çünkü hammadeniz yok, enerjiniz
pahalı, innovasyon kabiliyetiniz
yeterli değil. İşte teknolojik
üstünlük bu anlamda ciddi bir
avantaj.”
ERP ile çalışanlar, tedarikçiler
ve müşterilerin 7 gün 24 saat
birbirine bağlandığına işaret
eden Öztürk, “Artık hammadde,

yardımcı malzeme, utilite ve
enerji kaynaklarımızı çok daha
verimli kullanacağız. Gerçek
zamanlı kâr-zarar ve maliyet
analizleri yapabilecek olmamız,
şirketin piyasa gelişmelerine
çok daha hızlı ve gerçekçi
tepki vermesini sağlayacak.
Müşterilerimize en iyi hizmeti
sağladığımız gibi, siparişlerini
gerçek zamanlı olarak evlerinden
ya da işyerlerinden takip etmeleri
mümkün olacak. Üretimden
satışa uzanan kârlılık sürecini
an be an izleyebileceğimiz gibi,
stok ve işletme maliyetlerimizde
önemli tasarruf sağlanarak,
kurumun kaynakları optimum
biçimde kullanılacak.” dedi.
Dünyada Petkim ölçeğindeki
petrokimya tesislerinin ERP
projesini minimum 3 yılda
tamamlandığını anımsatan
Öztürk, projeyi 13 ayda bitirerek
bu sektörde dünyanın en
hızlı devreye alınan teknoloji
dönüşüm projesine de imza
attıklarını kaydetti.
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GÜNCEL

PROJE İÇİN YURT
DIŞINDA YETENEK
AVCILIĞI YAPILDI

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

42 -

KASIM’10

Koç Bilgi Grubu Genel Müdürü Mehmet
Nalbantoğlu, bu projenin Petkim’i geleceğe
taşıyacak bir dönüşüm ve değişim projesi
olduğuna dikkat çekti. KoçSistem’in bu proje
için Türkiye’de ve yurt dışında yetenek avcılığı
yaptığına da değinen Nalbantoğlu “En doğru
insan kaynağını bir araya getirerek ideal ekibi
kurduk” dedi. KoçSistem’in yaptığı Kurumsal
Kaynak Planlama (ERP) Projesi’nde, belirli sınır
ya da pakete bağlı kalmadan Petkim’e uçtan uca
çözümler ürettiklerine işaret eden Nalbantoğlu
konuyla ilgili şu örneği verdi: “SAP’nin standart
paketi dışında kalan bir takım süreçler için de
ek geliştirmeler yaptık. Petkim’in altyapısına
uygun yeni yazılımlar geliştirdik. Bu da, projeyi
diğerlerinden farklı kılan ve KoçSistem’in
Petkim’de olduğu gibi tüm şirketlere ihtiyaçları
doğrultusunda özelleştirilmiş, uçtan uca çözüm
sunan yapısının önemli bir göstergesidir.”

İŞTE AYNI ANDA
DEVREYE GİREN
12 MODÜL
Bakım Onarım Modülü - PM
Malzeme Yönetimi Modülü - MM
Depo Yönetimi Modülü - WM
Üretim Planlama Modülü - PP
Satış Ve Dağıtım Modülü - SD
Mali Muhasebe Modülü - FI
Maliyet Muhasebesi Modülü - CO
Yatırım Yönetimi Modülü - IM
Sabit Kıymetler Modülü - AA
Nakit Yönetimi Modülü - CM
İnsan Kaynakları Personel Gelişimi Modülü - HR PD
İnsan Kaynakları Bordro Modülü - HR PA

KENAN YAVUZ:
PERSONELİME
HELAL OLSUN
DİYORUM
“Bu projeyi (ERP) genç arkadaşlarım
çok iyi sahiplendi. Açıkçası ben 13 ayda
bitirilebileceğine inanmıyordum. Onlara 2
modül önerdim, Üretim Planlama ve Bakım
modüllerine öncelik tanıyalım, diğerlerini daha
sonra yaparız dedim. Ama benim arkadaşlarım
12 modülün hepsini başardılar. Ara sıra
kendilerini arıyor, erteleme taleplerinin
olup olmadığını soruyordum. Böyle bir talep
gelse hiç şaşırmadan kabul edecektim. Ama
arkadaşlarım hayır dediler ve modüllerin
hepsini tamamladılar. Gerçekten onlara helal
olsun diyorum.”

SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz (sağda)
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç’e
ERP töreni anısına bir plaket verdi.

ERP NEDİR?
› Kurumsal Kaynak Planlaması’nın
(ERP) en önemli özelliği, firmanın
bütün departman ve fonksiyonlarını
tek bir sistem içinde birleştirmeye
çalışması..
› 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.
› ERP entegrasyonu yaklaşımı
olağanüstü tasarruflar sağlamasının
yanında çalışma hızını da artırıyor.
› Bölümler arası entegrasyon,
işletme içinde dolaşan bilginin
kalitesini yükseltirken; bilginin hızlı
dolaşımı ile verilecek kararlar daha
gerçekçi ve doğru oluyor.
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk (solda), Koç Bilgi Grubu Genel Müdürü
Mehmet Nalbantoğlu’na günün anısına bir plaket verdi
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TİM’İN PETKİM BULUŞMASI

Petkim
Kültür
Merkezi’ndeki
törene ihracat
dünyasından
çok sayıda
birlik başkanı
katıldı.

İhracat dünyasının

dev buluşması Petkim’de yapıldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, her ayın ilk günü geleneksel hale getirdiği
“İhracat Rakamları Töreni” 1 Ağustos’ta Petkim’de yapıldı. İstanbul ve İzmir’in iş
dünyası temsilcileri ile ulusal basının yoğun ilgi gösterdiği törende ziyaretçiler
Petkim sahasını gezme fırsatı buldu.

T

ürkiye İhracatçılar
Meclisi’nin (TİM) geleneksel olarak her ayın ilk
günü açıkladığı İhracat
Rakamları Töreni’ne 1 Ağustos
tarihinde Petkim ev sahipliği yaptı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
Mehmet Büyükekşi, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Mustafa
Türkmenoğlu ve yönetim kurulları ile İzmir ve Aliağa iş dünyası
temsilcilerinin katıldığı törenin açılış
konuşmasını Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk yaptı. Bu önemli törene ev sahipliği yapmaktan büyük
mutluluk duyduklarını belirten
Öztürk, “Sizleri bugün Aliağa’da
ağırlamak, bu mutluluğumuzu
daha da artırıyor. Yapmayı planladığı yatırımlarla Türkiye’de geleceği
konuşan, hayalleri ve rüyaları olan
ender şirketlerden biri olan Petkim’e
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
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verdiği desteği çok önemsiyoruz
ve çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Petkim’in sahibi olan SOCAR & TURCAS ortaklığının büyüme ve yatırım
planlarını tamamladığına ve yol
haritasını belirlediğine dikkat çeken
Hayati Öztürk, “Türkiye’nin En Büyük
Yerlileştirme Projesi” olarak adlandırdıkları Ege Rafinerisi ile Petkim’in
Avrupa’nın en önemli üretim üslerinden biri olacağını vurguladı.

// “ÜRETİME DESTEK
VERMEK İÇİN BUGÜN
PETKİM’DEYİZ”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
de yaptığı konuşmada Petkim’e
gelme nedenlerinin “Türkiye’de
üretime verdikleri desteği bizzat
göstermek” olduğunu belirtti.
Petkim’in “Cumhuriyet tarihinde tek
noktaya yapılacak en büyük özel
sektör yatırımını” gerçekleştirmeye

hazırlandığına işaret eden Başkan
Büyükekşi, şu değerlendirmeyi
yaptı: “Bu proje ülkemizin en büyük
yerlileştirme projesi olacak. Yatırımın miktarı ve konusu Türkiye ve
İzmir için çok önemli bir gelişme.
Son yıllarda hammadde temininde
ithâl ürünlere bir kaçış var. Döviz
kurundaki yapay gelişmeler, ithalâtı
cazip kılıyor. Üretici de daha ucuz
olduğu için yabancı hammaddeye
yöneliyor. Bunun sonucunda da dış
ticaret açığımız bir türlü kapanmıyor. Petkim’in hammadde bağımlılığını azaltması için yatırım kararı
alması çok güzel bir haber. Biz buna
çok sevindik. Bunun anlamı daha
az dış ticaret açığı demek. Bunun
anlamı daha az cari açık demek.
Çünkü Petkim’in hesaplarına göre
Türkiye’nin cari açığında 5 milyar
dolarlık azalma olacak. Bunun
anlamı daha fazla istihdam demek.

// “DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK”

Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam odaklı bir
stratejiye gereksinim duyduğunu belirten Hayati
Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Global ekonominin
sürekli gelişen ve değişen rekabet koşullarında kümelenme modelini gerçekleştireceğiz. Petkim sahası
içinde, konularında uzmanlaşmış ve katma değeri
yüksek özel ürünler üretecek firmaları bir araya getirmeyi, nitelikli yan sanayi oluşturmayı ve hepsinden
önemlisi dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Yerli
üreticilerimiz ve tedarikçilere pazar imkânı yaratacak üniversite-sanayi işbirliği ile daha fazla bilgi ve
teknolojiyi yerlileştireceğiz. Böylelikle ülkemiz kimya
ve petrokimya sanayisinin rekabet gücünü artırarak
ülke ekonomisine daha çok katkıda bulunacağız.”

Kenan Yavuz ve Hayati Öztürk, TİM Başkanlar
Kurulu üyelerine Petkim’in sahasının 2018
canlandırması üzerinde ayrıntılı bilgi verdi.

M. Hayati ÖZTÜRK

ve yan sanayisi ile
elektrik-elektronik
İŞADAMLARI VE
sektörleri geliyor.
BASIN MENSUPLARI
Birliğimiz çatısı
PETKİM
altında Kimyevi
KOMPLEKSİNE
Maddeler ve MaHAYRAN KALDI
mulleri İhracatçıları
Birliği’nin kurulİhracat rakamlarının
ması yönünde
açıklandığı tören
çalışmalarımızı
sonrasında Petkim
Aliağa kompleksi;
sürdürüyoruz.” diye
SOCAR & TURCAS
konuştu. TİM’in
Enerji CEO’su ve
kur ve kısa vadeli
Petkim Yönetim Kurulu
sermaye hareketÜyesi Kenan Yavuz,
leri konusundaki
Genel Müdür Hayati
taleplerinin, finans
Öztürk ve Üretim
kesimi temsilciGrup Müdürü Nihat
leri tarafından da
Gürbüz’ün anlatımları
// “KUR SADECE
kabul edilmeye
ile davetlilere gezdirildi.
BİZİM
Özellikle rafineri
başlandığını
DEĞİL TÜM
yapılacak saha ile
kaydeden Türkmedavetlilerin yoğun
TÜRKİYE’NİN
noğlu, bu sorunun
ilgisini çekerken,
sadece ihracatçıSORUNU “
tehlikeli atık yakma
nın değil tüm ülkeEge İhracatçı Birlikleri
tesisi, Petkim Limanı
nin sorunu olarak
(EİB) Başkanı Mustafa
ve Alçak Yoğunluk
görülmesi gerekTürkmenoğlu ise, 2009
Polietilen-Tubular
tiğine değindi.
yılında Türkiye’nin
(AYPE-T) fabrikasında
“Mevcut kur rejimi
gerçekleştirdiği 101.6
ziyaretçilere ayrıntılı
bilgiler verildi.
içindeki araçların
milyar Dolar ihracata
tam olarak kullanılEge İhracatçı Birlikleri’nin
masını ve Merkez
6.5 milyar Dolar katkıBankası’nın döviz
da bulunduğunu, bu
rezervlerini artırrakamın yüzde 6.3’lük
masını talep etmekteyiz” diyen Türkmepaya karşılık geldiğini hatırlattı. EİB
noğlu, bunun uygulanmaması durubünyesinde bulunmayan sektörlerde
munda ise sürekli olarak değerlenen
faaliyet gösterdikleri için yaptıkları
bir TL ile Türkiye’nin küresel pazarlarda
ihracat diğer ihracatçı birliklerince
tutunmasının mümkün olamayacağıkayda alınan firmaların ihracatı dikkate
alındığında, bu rakamın 10 milyar doları na ve iç pazarın ithalat cazibeli hâlde
kalmaya devam edeceğini sözlerine
geçtiği bilgisini veren Türkmenoğlu,
“Bu sektörlerin başında kimya, otomotiv ekledi.
Zaten, Petkim Cumhuriyetin 100. yılında
10 bin kişilik doğrudan
istihdama ulaşmayı
kendisine hedef koydu.
Bu istihdamın İzmir
ve Ege ekonomisine
katkısı tartışılmaz. Biz bu
hedefe ulaşacağına tüm
kalbimizle inanıyoruz.
Petkim’i bu büyük yatırım
için tekrar kutlarken
Türkiye’nin bunun gibi
çok büyük yatırımlara
ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyorum.”

SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su Kenan Yavuz
(solda) günün anısına TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi’ye bir hatıra plaketi verdi.

(Soldan) Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı
Mustafa Türkmenoğlu, TİM Başkan Vekili
Mustafa Çıkrıkçıoğlu, TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, TİM Başkan Vekili Ali Nedim Güreli,
SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su Kenan Yavuz

TİM heyeti ve basın mensupları Petkim sahasında
yaptıkları gezide, şirketin üretim proseslerini
ayrıntılarıyla izleme fırsatı buldular.
Alçak Yoğunluk Polietilen Tubular (AYPE-T)
Fabrikası’na yapılan ziyarette, fabrika yöneticisi
Erol Tutçu ve Polietilen Müdürü Faruk
Demirbaş’tan ziyaretçilere fabrikanın üretim
www.petkim.com.tr
- 45
birimleri hakkında
bilgiler verdi.

BAŞARI

Kurumsal Yönetim notumuz
“her denetimde”artıyor
İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne geçen yıl giren
Petkim, 7.71 olan notunu 10 üzerinden 8.19’a yükseltmeyi başardı.
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RAKAMLARLA PETKİM
Petkim bu yılın ilk dokuz ayında net
kârını geçen yılın aynı dönemaine
oranla yüzde 45.16 oranında
artırarak 94.4 milyon TL’ye çıkardı.
Şirket geçen yılın aynı döneminde 65
milyon TL kâr açıklamıştı.

Petkim Genel Müdürü Mehmet Hayati Öztürk

S

ermaye Piyasası Kurumu
(SPK) tarafından yayımlanan
“Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne en üst düzeyde
uyum sağlamak için çalışmalarını
sürdüren Petkim, İMKB Kurumsal
Yönetim Endeksi’ndeki notunu
artırmayı başardı. Uluslararası Kredi
Derecelendirme ve Kurumsal
Yönetim Hizmetleri A.Ş. (KOBİRATE)
tarafından yapılan çalışma
sonucunda şirketin kredi notu,
geçen yılki 7.71 seviyesinden 8.19’a
yükseldi.
Bu not, Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne “önemli ölçüde uyum
sağladığını” ve “yönetsel faaliyetlerin
kalitesinin yüksek olduğunu”
gösteriyor.
Petkim Genel Müdürü Mehmet
Hayati Öztürk, hisselerinin %38.7’si
halka açık olan şirketin; “Kurumsal
Yönetim İlkeleri”ne en üst düzeyde
uyum sağlamayı hedeflediğini
hatırlatarak, “Her şeyden önce pay
sahiplerimizin hakları, kamunun
aydınlatılması ve şeffaflık, menfaat
sahiplerinin memnuniyeti, topluma
ve çevreye karşı sorumluluk
alanlarında sürekli kendimizi
geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yönetim
Kurulumuz da, ‘İyi Yönetim’in
gerektirdiği uygulamalar konusunda
son derece duyarlı davranıyor ve bu
ilkeleri içselleştirilerek yürütülmesini
özenle gözetiyor” dedi.

2009 yılında 347 Milyon Dolar ihracat
gerçekleştirirken, bu yılın ilk dokuz
ayında 366 Milyon Dolar
ihracat yaptı.

// “NOTUMUZU HER YIL
ARTIRACAĞIZ”

Petkim’in Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne Uyum Derecelendirmesini
ilk kez 2009 yılında yaptırmasına
rağmen 7.71 not alma başarısını
gösterdiğini kaydeden Öztürk, her
geçen yıl şirketin notunu artırmayı
hedeflediklerini açıkladı. Küresel
krizle birlikte dünyanın en büyük
şirketlerinin olağanüstü zararlarla
varlıklarının sürdüremediklerine
dikkat çeken Genel Müdür Öztürk,
şöyle devam etti:
“Bu şirketlerin kurumsal itibarları
ile birlikte, pay sahipleri, kamu
kurumları ve toplum da zarar gördü.
Yaşanan bu kötü deneyimler,
‘Kurumsal Yönetim’ anlayışının
güçlendirilmesinin önemini daha
açık bir şekilde ortaya koyuyor.
Petkim, 45 yıllık geçmişi ile zaten
var olan kurumsal yapısını, günün
gerçeklerine göre sürekli yenileyip
dinamik yapısını sürdürme çabası
içindedir.”
Petkim ayrıca, 100 puan
üzerinden yapılan değerlendirme
çalışmasında “Pay Sahipleri”
başlığında 80.00; “Kamuyu
Aydınlatma ve Şeffaflık” başlığında
90.43; “Menfaat Sahipleri” başlığında
92.68 ve “Yönetim Kurulu” başlığında
ise 65.36 puan aldı.

Bu yılın ilk dokuz ayda net satışları,
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
51 artarak 1 milyar 412 Milyon
Dolar oldu.
Kapasite Kullanım Oranı 2010 yılının
ilk dokuz ayında % 97.7’ye ulaştı.
Bu rakam geçen yılın ilk dokuz ayında
% 89.6 seviyesindeydi.
Petkim 2009 yılı rakamlarıyla İstanbul
Sanayi Odası’nın “İlk 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu” sıralamasında bir
basamak yükselerek 14’üncü;
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
“En Çok İhracat Yapan 1000 Firma”
sıralamasında 14’üncü; Ege Bölgesi
Sanayi Odası tarafından açıklanan
“Ege’nin En Büyük 100 Sanayi
Kuruluşu” sıralamasında ise 4’üncü
sırada yerini aldı.
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Plastik sektörü temsilcileri
Petkim’de düzenlenen çalıştayda
buluştu
PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği) ve Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV)
tarafından düzenlenen “Plastik Sektörü Özdeğerlendirme” çalıştayı PETKİM’in ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. 85 sektör temsilcisinin katılımıyla yapılan toplantıda;
sektörün sorunları, çözüm önerileri, plastik malzemelere karşı toplumda
yaratılmaya çalışılan önyargı ile mücadele yolları tartışıldı.

Plastik Hammadde

Moderatörlüğünü PAGDER
Yönetim Kurulu Üyesi ve Petkim İzmir
Satış ve Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt
Çetinkaya’nın yaptığı toplantıda söz
alan sektör temsilcileri, çalıştayda elde
edilen bulguların sektörün gelecek
stratejilerinin oluşturulmasında
önemli bir girdi oluşturulacağı
noktasında birleşti.
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Semerci, sektördeki firmaların
örgütlülüğünün artması ile sektörün
yaşadığı sorunların daha kolay
aşılacağına dikkat çekerek; Ege Plastik
Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER),
Kayseri Plastik Sanayicileri Derneği
(KAYPİDER), Ankara Ege Plastik
Sanayicileri Derneği’nin büyüme
ivmesini artarak sürdürdüğü bilgisini
verdi.

// FEDERASYON TARTIŞMASI

Önümüzdeki günlerde Gaziantep
ve Adana’da dernekleşme faaliyetlerini
sonuçlandıracaklarını müjdeleyen
Semerci, Petkim’de gerçekleşen
bu buluşmanın sektörün birlik ve

beraberliğe katkı yaptığını; çalıştay
dökümanlarının bir kitapçık haline
getirilerek sektördeki tüm firmalarla
paylaşılacağını sözlerine ekledi.
PAGDER’in Türk plastik sektöründe
faaliyet gösteren “yerli üretici” firmaları
aynı şemsiye altında toplamak
amacıyla 1969’da kurulduğunu ve
210 üyeye sahip olduğunu anımsatan
Semerci, sektörde daha güçlü ve
etkin bir sivil toplum örgütü için
federasyon konusunun tartışmaya
açılması gerektiğini belirtti. Hüseyin
Semerci, hem Petkim’de yapılan
çalıştayda, hem de 13 Ekim’de
Kayseri’de yapılacak Plastik Sektör
Platformu’nda bu konunun
görüşülmesinin önemine değindi.

// PETKİM’İN PAZAR PAYINI
ARTIRACAĞIZ

Toplantıya ev sahipliği yapan
Petkim adına söz alan Genel Müdür
Yardımcısı Abdulkadir Tuncer de,
sektörde tek yerli hammadde üreticisi
olan Petkim’in, sektörün sorunlarına

ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR HANGİLERİ?
n Sektörde ilk defa böyle bir çalıştay gerçekleştirildi, n Çalıştayın çok verimli ve başarılı geçti, n Sektörde birliktelik
için önemli bir adım atıldı, n Sektör için çok önemli ve can alıcı konular tartışıldı, n Sorunların ortaya konuldu ve çözüm
önerileri paylaşıldı, n Bu tip çalışmaların bundan sonra da devam etmesi gerektiği vurgulandı, n Çalıştayda elde edilen
bulgular sektörün gelecek stratejilerinin oluşturulmasında önemli bir girdi oluşturulacak, n Çalıştay dökümanları bir
kitapçık haline getirilerek sektördeki tüm firmalarla paylaşılacak.
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Özdeğerlendirme Toplantısı’na katılan sektör
temsilcileri bir arada.

PASTİK SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYINDA
BELİRLENEN
SEKTÖRÜN ZAYIF YÖNLERİ
ALDIĞI
OY
SAYISI
36
19
14
9
7
7
7
6

GÖRÜŞ BAŞLIĞI
Hammadde açısından dışa bağımlı
- Enerji maliyeti yüksek sektör
Rekabet çok, kârlılık yok
Sektörde işbirliği ve güçbirliği yok
Fiyat istikrarı sorunu
Standartların olmaması
Nitelikli ara elemanı sorunu
Mamül ve makine ithalat denetimi
olmaması
Sektöre yönelik olumsuz algı

Plastik Sanayicileri Derneği Hüseyin Semerci (sağda), toplantıya ev sahipliği yapan Petkim adına,
Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Tuncer’e bir plaket verdi.

Plastik Sanayicileri Derneği
Hüseyin Semerci

her zaman duyarlı olduğunu, yaşanın sıkıntıların çözümünde her zaman katkı
koymaya hazır olduklarını vurguladı. Sektör çalıştaylarının, tüm paydaşların
katılımıyla yapılması sonucunda, sorunların çok daha hızlı çözüme kavuşacağına
dikkat çeken Tuncer, rafineri yatırımı ve hammadde güvenilirliğiin sağlanması ile
Petkim’in sektördeki pazar payını artıracağını kaydetti.

ÇALIŞTAYDA NASIL BİR METOD İZLENDİ?
Özdeğerlendirme Çalıştayı’nda dört ana bölüme ayrıldı. n Birinci bölümde katılımcılar sektörün güçlü ve zayıf
yönlerini ele alarak listeledi. n İkinci bölümde belirtilen zayıf yönler katılımcılara dağıtılarak her bir katılımcı kendisi için
en önemli olan dört zayıf yönü seçtikten sonra en çok seçilen sekiz zayıf yön tespit edildi. n Üçüncü bölümde sekiz
farklı grup oluşturularak tespit edilen zayıflıklar gruplara dağıtıldı. Böylece bu yöntem sektörün bugünkü sorunlarının
derinlemesine inceleme olanağı sundu. n Son bölümde ise çoğunluk tarafından seçilen sektörün sekiz zayıf yönünün nasıl
iyileştirilebileceği, güçlü bir seviyeye çıkarılabileceği tartışıldı. n Toplantının ilk beyin fırtınası aşamasında, katılımcılara
plastik sektörünün güçlü yönleri soruldu. Katılımcılar, bu oturumda sektörün güçlü yönlerine ilişkin 92 adet olumlu
görüş bildirdi. n Toplantının ikinci beyin fırtınası aşamasında ise, katılımcılara plastik sektörünün zayıf yönleri soruldu.
Katılımcılar, bu oturumda sektörün zayıf yönlerine ilişkin 124 adet görüş bildirdi. n Katılımcılara, sektörün zayıf yönlerine
ilişkin bu 124 görüşten, kendileri için önemli dört görüş soruldu ve en fazla oy alan ilk sekiz görüş belirlendi.
n
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Aracı kurum temsilcileri
yaz toplantısında buluştu
Toplantıda, dünya ekonomisi ve petrokimya sektörünün geleceğine ilişkin
beklentiler ele alındı. Toplantıda öne çıkan konuların başında SOCAR & TURCAS
Ege Rafinerisi yatırımı ve bu yatırımın Petkim’e kazandıracakları oldu.

P

etkim’in aracı kurum analistlerine her yıl geleneksel olarak
düzenlediği yaz toplantısı, 13
Ağustos 2010’da Petkim Özel
Misafirhanesi’nde gerçekleştirildi.
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Batu
Aksoy, Genel Müdür Hayati Öztürk, Genel
Müdür Yardımcısı Şafak Ayışığı ile Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Füsun
Ugan’ın evsahipliği yaptığı toplantıda,
dünya ekonomisi ve petrokimya sektörünün geleceğine ilişkin beklentiler ele
alındı.
Toplantıda öne çıkan konuların başında SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi yatırımı
ve bu yatırımın Petkim’e kazandıracakları
oldu. 4.5 milyar dolarlık yatırım bedeli olan
rafinerinin Petkim’e sağlayacağı yararlar
hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Üyesi
Batu Aksoy, yıllık 10 milyon ton petrol
işleme kapasitesine sahip olacak rafinerinin Petkim’in hammadde ihtiyacını yüzde
yüzünü karşılayacağını, Petkim’in büyümesi için “sırtının sağlama alınması gerektiğini” vurguladı.
Katılımcılara bir konuşma yapan Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, petrokimya sektörünün 2009 ve 2010 yıllarında
dip noktaları yaşadığını, 2011 yılından
itibaren dünyadaki büyümeye paralel
olarak canlanacağını ifade etti. Petkim’in
büyüme planı ve stratejileri ana başlığı
altında kümelenme modelinin önemini
vurgulayan Öztürk, bu kapsamda şirketin
yaptığı çalışmalar hakkında analistlere
bilgi verdi.
Toplantıda, Genel Müdür Yardımcısı
Şafak Ayışığı da Petkim’in 2010 yılı ilk yarı
finansal sonuçlarını değerlendirdi ve soruları yanıtlandırdı.

“Eğer bir gün Türkiye
hak ettiği notları
alabilirse, ülkemiz yatırım
yapılabilir ülkeler arasına
girer. Bunun için seçime
kadar olan dönemde
Mali Kural’ın
parlamentodan geçip
yasalaşması ve
2011 bütçesinin buna
göre hazırlanması
gerekiyor.”

GENÇ EKONOMİST ŞAHİNÖZ, KRİZİN GELECEĞİNİ YORUMLADI:

“Mali Kural yasalaşırsa
Türkiye’nin kredisi artar”

E

rste Securities İstanbul Menkul
Değerler A.Ş Genel Müdürü Erkin
Şahinöz, Petkim’de gerçekleşen
konferansında küresel krizin
gelişim sürecini değerlendirerek, öngörülerde
bulundu.
Türkiye’nin küresel krizde risk primi taşımayan ülkelere göre gerekli adımları atmakta
geciktiğini belirten Şahinöz, faiz hadlerinin
geçen yıllara oranla ciddi şekilde düşüş
göstermesine rağmen hala yüksek olduğunu
vurguladı. Nominal faizin içinde barındırdığı
risk priminin, kredi derecelendirme kurumları
tarafından “Türkiye’nin ayağında bir kelepçe”
olarak göründüğünü kaydeden Erkin Şahinöz,
şu analizi yaptı: “Eğer bir gün Türkiye hak ettiği
notları alabilirse, ülkemiz yatırım yapılabilir
ülkeler arasına girer. Bunun için seçime kadar
olan dönemde Mali Kural’ın parlamentodan
geçip yasalaşması ve 2011 bütçesinin buna
göre hazırlanması gerekiyor. “

dikkat çekti. Bu sorunun dış kaynağa bağımlılık sorunu yarattığına işaret eden Şahinöz,
şöyle devam etti: “Türkiye büyüyebilmek için
yabancıların tasarruflarını ithal ediyor, diğer
bir deyişle Türkiye yabancı sermaye girişine
muhtaç. Yurtdışından ne kadar çok sermaye
gelirse büyüme gücümüz de o oranda artıyor.
Bu noktada yabancı sermayenin ülkemize
hangi kanallarla girebileceği geliyor aklımıza;
bono ya da hazine kağıtlarını alarak alabilirler.
Türkiye’ye kredi verebilirler ya da yerleşik kurumları satın alabilirler. Ve Türkiye enerji açığı
olan bir ülke. Cari açığın büyük bir kısmını kriz
öncesinde 45-50 milyar doları bulan enerji
faturaları oluşturuyor.”
Erkin Şahinöz söyşleşi sonrasında Petkim
yöneticilerinin finansal konulardaki sorularını
yanıtladı.

Türkiye
büyüyebilmek
için yabancıların
tasarruflarını
ithal ediyor, diğer
bir deyişle Türkiye
yabancı sermaye
girişine muhtaç.
Yurtdışından
ne kadar çok
sermaye gelirse
büyüme gücümüz
de o oranda
artıyor.

// “TASARRUF AÇIĞI ÇOK
CİDDİ BİR SORUN”

Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında
tasarruf açığının geldiğine değinen Şahinöz,
yapılan tasarrufların yurtiçindeki yatırımları finanse edecek kadar güçlü olmadığına
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TEKNİK ANALİZ

Rafineri ve
Petrokimya
proseslerinde
kullanılan katalizörlerle
ilgili gelişmeler; daha
temiz yakıtların elde
edilmesine, çevre
etkenlerinin minimize
edilmesine ve düşük
sıcaklık-basınçlarda
çalışabilir şekilde
proseslerin modifiye
edilmesine yönelik
şekilleniyor.
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Özge Güvenir
Petkim Ar-Ge Mühendisi
E-posta: oguvenir@petkim.com.tr

Çevreci reaksiyonların vazgeçilmezi:

Katalizörler

Endüstriyel olarak vazgeçilmez olan pek çok reaksiyonun gerçekleşmesi, proseslerin
uygun koşullarda işletilebilmesi, ileri teknoloji polimerlerinin üretimi ve endüstrideki
çeşitli sistemlerde ortaya çıkan hava kirliliği yaratan gazların etkilerinin minimize
edilmesi katalizörlerin varlığı ile mümkün.

G

ünümüzde katalizörlerin
olmadığı bir dünya
düşünülemez.. Ekonomik
ve ekolojik değerlerin
birlikte değerlendirilmesinin zorunlu
olduğu çağımızda, endüstriyel
uygulamalarda katalizörlerin kullanımı
bu gereksinimleri karşılamak adına her
geçen gün daha da artıyor.
Endüstriyel olarak vazgeçilmez
olan pek çok reaksiyonun
gerçekleşmesi, proseslerin uygun
koşullarda işletilebilmesi, ileri teknoloji
polimerlerinin üretimi ve endüstrideki
çeşitli sistemlerde ortaya çıkan hava
kirliliği yaratan gazların etkilerinin
minimize edilmesi katalizörlerin varlığı
ile mümkün. Ayrıca 21. yüzyılın en
önemli konusu olarak görebileceğimiz
enerji üretimi, dönüşümü ve
depolanması katalizörlerin uygulama
alanı bulduğu ve vazgeçilmez oldukları
alanlardan bazıları olarak dikkat çekiyor.
Dünyada üretilen ürünlerin
%95’inden fazlası (hacimce) katalitik
olarak üretiliyor. Dünyadaki proseslerin
%70’inden fazlası katalitik prosesler
olarak dikkat çekerken, dünya
ekonomisinin yaklaşık olarak %20
’si bu proseslere dayanıyor. Kullanılan
katalizörlerin %80’i heterojen, %15’i
homojen, % 5’i ise biyo-katalizörler
olarak biliniyor. Dünyada tüm
katalizörlerin ticari değeri 12 milyar

Euro’nun üzerinde. Bu değer yüksek
gibi görünse de dünyada katalitik
proseslerle üretilen ürünlerin değerinin
500 milyar Euro’nun üzerinde olduğu
anımsandığında, ekonomik olarak ne
kadar önemli oldukları ortaya çıkıyor.
Katalizörlerin dünya
ekonomisindeki yerinin büyüklüğü
ve önemi göz önünde tutulduğunda
katalizörlerle ilgili araştırmalar akademik
ve teknolojik olarak cazibesini
yitirmeyecek. Bu çalışmalar, katalitik
reaksiyonlarla yeni ürünler üretilmesi,
daha yüksek seçiciliği olan katalizörlerin
hazırlanması, daha temiz çevre
beklentisi, daha verimli teknolojilerin
geliştirilmesi gibi noktalarda
odaklanıyor.

Son yıllarda rafineri
proseslerinde kullanılan
katalizörlerle ilgili
gelişmeler çevresel
kısıtlamaların
karşılanması konusuna
odaklandı. Bunlardan
başlıcaları yakıtlardaki
kükürt seviyesini
çok düşük seviyelere
düşürülmesi, FCC
birimlerinde açığa çıkan
NOx’lerin minimize
edilmesi ve karbondioksit
emisyonlarının
azaltılması olarak
görülüyor.

// GÜNÜMÜZDE KATALİZÖR

ÇALIŞMALARINI YÖNLENDİREN
FAKTÖRLER

Rafineri ve Petrokimya proseslerinde
kullanılan katalizörlerle ilgili gelişmeler;
daha temiz yakıtların elde edilmesine,
çevre etkenlerinin minimize edilmesine
ve düşük sıcaklık-basınçlarda
çalışabilir şekilde proseslerin modifiye
edilmesine yönelik şekilleniyor. Her
geçen gün artan çevresel kısıtlamalar
ve üretim faaliyetlerini yönlendiren
küresel çekişmeler, katalizör ve proses
alanındaki gelişmeleri hızlandırıyor.
Günümüzde dünyadaki katalizör
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çalışmalarını yönlendiren ve
gelecekte de yönlendireceği
düşünülen faktörlerden bazılarını
şu şekilde özetlemek mümkün:

// ÇEVRESEL KISITLAMALAR

Son yıllarda rafineri
proseslerinde kullanılan
katalizörlerle ilgili gelişmeler
çevresel kısıtlamaların karşılanması
konusuna odaklandı. Bunlardan
başlıcaları yakıtlardaki kükürt
seviyesini çok düşük seviyelere
düşürülmesi, FCC birimlerinde
açığa çıkan NOx’lerin minimize
edilmesi ve karbondioksit
emisyonlarının azaltılması olarak
görülüyor. Bunlar arasında
yakıtlardaki kükürt miktarının
azaltılması en temel hedef..
Dizel yakıttaki kükürt
seviyesinin azaltılması Dünya
çapında bir trend olarak
kabul edildikçe, tesislerin
desülfürizasyon kapasitesinin
arttırılmasına yönelik uygulamalar
ve bu uygulamalarda
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kullanılabilecek daha etkin
katalizörler için arayışlar daha da
yaygınlaşacak.

// YAKITLARDA
KALİTE GEREKLERİNİN
SAĞLANMASI

Avrupa, Amerika ve dünyanın
diğer pek çok ülkesinde
yakıtlarda;
- Kükürtün uzaklaştırılması
- Aromatik bileşen miktarının
azaltılması
- Yüksek oktanlı isoalkanların
miktarının arttırılması
konuları temelinde yeni yakıt
formülasyonları üzerinde
çalışılıyor. Benzin içindeki benzen
miktarının azaltılması temel
gereksinimlerden birisi olarak
görülebilir. Bu gereksinimlerin
karşılanması hidrokraking,
alkilasyon ve izomerizasyon
kapasitelerinin arttırılması, bu
alanda kullanılan katalizörlerin
geliştirilmesi ile mümkün olacak.

// HAMMADDE
DEĞİŞİKLİLERİNE KARŞI
ESNEKLİK SAĞLANMASI

Rafinerilerde kullanılan
hammaddelerin her geçen gün
daha ağır bileşenler ve kükürt
içerir hale gelmesiyle rafinasyon
işlemi için daha fazla yatırımın
gereksinimi ortaya çıkıyor. Mevcut
hidrokraking, FCC vb. prosesler,
günümüzde elde edilen ham
petrol ile çalıştırılabilseler de, daha
ağır ham petrolün kullanılmasının
gerekeceği gelecekte, işletme
için problem yaratacak... Bunun
için proseslerde, kullanılan
katalizörlerde, işletme koşullarında
yapılması gereken değişikliklerle
ilgili çalışmalar yapılıyor.

// TESİSLERDE ESNEK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇALIŞMA
KOŞULLARI YARATMAK

Rafinasyon proseslerinde daha
yeşil, daha temiz , daha güvenli
ve daha esnek proses koşulları

yaratılması ile ilgili çalışmalar her
geçen gün daha da önem kazanıyor.
Prosesler ve katalizörler ile ilgili
çalışmalarda kararlılık, seçicilik ve
operasyon süresi gibi parametrelerin
iyileştirilmesi göz önünde
bulunduruluyor. Katalizörlerin
atıklarının yarattığı problemler, yeni
katalizör geliştirme ve geri kazanım
ile ilgili çalışmaları hızlandırıyor.
Hidrojen üretimi, kullanımı ve geri
kazanımı da önemini yitirmeyecek
bir diğer konu başlığı olarak dikkat
çekiyor.

// KATALİZÖR
ARAŞTIRMALARI NASIL BİR
YÖN İZLEYECEK?

American Chemical Society (ACS)
ve diğer bazı katılımcı kuruluşların
katalizör araştırmaları “Vision 2020
Catalysis Report” başlıklı raporda
toplandı. Raporda yer alan verilere
göre hem homojen hem de
heterojen katalizörlerin uygulama
alanı bulduğu bazı prosesler için

katalizör araştırmaları gelecekte daha
da önem kazanacak. Genelde bu
proseslerde temelde hedeflenen
yüksek seçicilikler elde edilmesi
yoluyla enerji gereksinimlerinin
azaltılması, proseslerin basınç ve
sıcaklık değerlerinin düşürülmesi
amaçlanıyor.
Geliştirmeye açık alanların
bulunduğu proseslerden bazıları
ise şöyle sıralanıyor:
-Seçimli oksidasyon
-Alkan aktivasyonu
-Alkilasyon
-Olefin Polimerizasyonu
-Yan ürün ve atık minimizasyonu
-Alternatif ve yenilenebilir
hammaddeler
Teknoloji alanındaki gelişmeler
her zaman tahmin edilebilir
olmamakla birlikte, katalizörler
alanındaki gelişmeler günümüzün
ihtiyaçları dikkate alınarak
şekillenecek. Fakat öngörülemeyen
gelişmeler de yeni katalizörlerin

ortaya çıkmasına neden olabiliyor.
İster gelişmeleri yönlendiren
faktörler öngörülsün, ister tesadüfi
olsun, katalizörler alanındaki Ar-Ge
çalışmaları gelecekte de bugün
olduğu gibi hem üniversitelerin hem
de endüstrinin ilgi odağında olacak.

KAYNAKLAR:

[1] Jens Hagen, “Industrial
Catalysis:A practical Approach”,
Second Edition, Wiley-VCH,
Weinheim, 2006, syf: 425-438
[2] C.H. Bartolomew, R.J Farrauto,
“Fundamentals of Industrial
Catalytic Processes”, Wiley-VCH,
2005, syf: 689-692
[3] Rene G. Gonzales, “Catalyst
Industry Trends”, PTQ’s 2007
Cataysis Reviews, vol 12:2, 2007,
syf:7-8
[4] US Chemical Industry
Technology Vision 2020
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EĞİTİM

Petkim’de hiç bitmeyen süreç:

Eğitim ve gelişim..

2006 yılına kadar Model 204 üzerinden yapılan eğitim, kayıt tutma ve takibinin
yapılması işlemi; 2006-2009 yılları arasında Eğitim Takip Sistemi odaklı
gerçekleştirildi. Bu yılın eylül ayından itibaren ise, eğitim ile ilgili tüm faaliyetler
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) kapsamında devreye alınan SAP ortamına
aktarıldı.

Çalışanların katıldıkları
eğitimlerden
duydukları
memnuniyeti
belirlemek, önem
verdikleri konuları
saptamak, iyileştirme
fırsatlarını ortaya
çıkarmak amacıyla,
2004 yılından bu yana
eğitimlerin sonrasında
değerlendirme
anketleri yapılıyor.
Beyaz ve mavi yakalı
tüm çalışanların
anketlerinde aynı form
kullanılıyor.
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P

etkim, çalışanlarının
yetkinliklerinin geliştirilmesi ve iş
performanslarının artırılmasına
yönelik, eğitim ve gelişim
çalışmaları durmaksızın sürdürülüyor.
Yeni gereksinimlerin ortaya çıkması ile
eğitimlerin planlarının oluşturulması,
uygulanması ve etkinliğinin
değerlendirilmesi Petkim İnsan Kaynakları
Müdürlüğü bünyesindeki Kurumsal
Gelişim Yöneticiliği tarafından yönetiliyor.
2006 yılına kadar Model 204
üzerinden yapılan eğitim, kayıt tutulması
ve takibinin yapılması işlemi; 2006-2009
yılları arasında Eğitim Takip Sistemi
odaklı gerçekleştirildi. Bu yılın eylül
ayından itibaren ise, eğitim ile ilgili tüm
faaliyetler Kurumsal Kaynak Planlaması
(ERP) kapsamında devreye alınan SAP
ortamına aktarıldı. Sistemde, eğitimlerin
ve içeriklerinin yer aldığı zengin yapılı bir
Eğitim Kataloğu bulunurken, eğitimlerin

hangi yetkinlikleri geliştireceği belirlendi.
Eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasında,
“Çalışanlarımızın gelişimi en önemli
itici gücümüzdür” ilkesinden hareket
eden Petkim, özellikle yetkinlik bazlı
gelişim planlamalarında amir ve çalışanın
karşılıklı görüşmeleri ve uzlaşmalarını
önemsiyor. Yetkinlik değerlendirme
sonuçlarına göre amirler ve çalışanlar
karşılıklı uzlaşarak gelişim planlamalarını
oluşturuyor.

// PETKİM’E ADIM ATAN HERKES,
EĞİTİM SÜRECİNE DAHİL

Petkim’de işe alım sürecinin en
önemli adımlarından biri de yeni işe
başlayan personelin şirkete uyumunun
sağlandığı ve bir hafta süren oryantasyon
eğitimleri oluyor. Bu eğitimdeki amaç, işe
ilk başlayan çalışana şirketi ve birimleri
tanıtmak; vizyon, misyon, stratejiler ile
ilke ve değerleri, etik kuralları anlatmak,

kurumsal aidiyet bilincini vermek,
yeni işine alıştırmak, işin ve iş
ortamının gerektirdiği becerileri
aktarmak olarak öne çıkıyor.
2006 yılından itibaren yeni işe
alınan mavi ve beyaz yakalı tüm
personele Oryantasyon Eğitim
Programları uygulanıyor.
İşe başlayan beyaz yakalı
personel oryantasyon programından
sonra; fabrikalarda, üretim ve bakım
gruplarında çalışacaklar ise iki aylık,
idari birimlerde çalışacaklar ise bir
aylık işbaşı gelişim eğitimlerine
katılıyor.

// ANKETLER
YOLUYLA EĞİTİMİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
YAPILIYOR

Çalışanların katıldıkları
eğitimlerden duydukları
memnuniyeti belirlemek, önem
verdikleri konuları saptamak,
iyileştirme fırsatlarını ortaya
çıkarmak amacıyla, 2004 yılından
bu yana eğitimlerin sonrasında
değerlendirme anketleri yapılıyor.
Beyaz ve mavi yakalı tüm
çalışanların anketlerinde aynı form
kullanılıyor. Katılım gönüllülük
esasına dayanırken, anketlere isim
ve müdürlük adı yazma zorunluluğu
bulunmuyor. 2009 yılından itibaren
ise anketlerin eğitim bitiminde
elektronik ortamdan doldurulması
sağlanıyor. Böylece çok daha hızlı
ve verimli anket değerlendirme
çalışması yapılabiliyor.
Anket sonuçları; eğitim içeriği,
eğitimci, eğitim malzemeleri ve
ortam bakımından kırımlandırılıyor.
Sonuçlar sadece çalışanlarının
kullanımında olan ortak portaldan
tüm personel ve eğitimcilerle
paylaşılıyor. Eğitimlerden duyulan
memnuniyet oranı yüksek
seyrederken, bu sonuçların çalışan
memnuniyet anketinde alınan
eğitim sonuçları ile de uyumlu
olduğu görülüyor. Anketlerle
talep edilen iyileştirmelerin hayata
geçirilmesi memnuniyeti artırıyor.
Eğitim Merkezinin yenilenmesi,
ikramlar, faaliyetin eğitim
malzemeleri ile güçlendirilmesi gibi
uygulamalar, yapılan iyileştirme
örneklerinden bazıları..

// SADECE ÇALIŞANLAR
DEĞİL AİLELER DE EĞİTİME
KATILIYOR

Petkim bünyesinde
gerçekleştirilen outdoor
eğitimlerinde sadece çalışanlar değil,
eşleri ve çocukları da; kuruma ait
olma, kurum bilinci ve anlayışlarının
güçlendirilmesi için birlikte eğitimin
gerçekleştirildiği otel ortamına
davet edildi. Bir yıl boyunca
Çeşme’de yapılan “Aynadaki Biz”
eğitimleri kapsamında “Alaçatı’yı
Keşfediyorum”, “Kendi Takımı
Kendim Yapıyorum”, “Beden
Dilimi Çözüyorum”, “Kendimi
ve Ailemi Keşfediyorum” gibi
etkinliklere aileler de katıldı.
Eğitimlerin fotoğraf ve video
çekimlerini içeren iki ayrı CD
katılımcılara gönderilirken; ilk CD’de
eğitimlerin sonuç raporları ve 3 gün
boyunca eşler, çocuklar, çalışanların
hemen her aktivite ortamında
çekilen fotoğrafları, ikinci CD’de
ise eğitimlerde oynanan outdoor
oyunların video görüntüleri yer
alıyor.

// MÜKEMMELLİK
YOLCULUĞU

Şirketin üretim odaklı işletme
yapısının gerektirdiği İş Sağlığı ve
Güvenliği, Sağlık ve İlk Yardım, Çevre
ve Toplam Kalite eğitimleri son iki
yıldır istisnasız tüm çalışanlara bir
bütün halinde planlanıyor. Çevre
ve Teknik Emniyet Müdürlüğü,
Yönetim Sistemleri Müdürlüğü,
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
yetkin iç eğitimcileri tarafından
uygulanan bu eğitimler sonrasında
hem memnuniyet oranları hem
de eğitimin işe etkisi ölçülerek
değerlendiriliyor.
Petkim bünyesinde
mükemmellik kültürünün
yaygınlaştırılması amacıyla
her yıl Ulusal Kalite Kongresi
ile Mükemmelliği Arayış
Sempozyumu’na geniş bir
katılımla iştirak ediliyor. EFQM
Mükemmellik Modeli kapsamındaki
çalışmalar öğrenme boyutuyla
da desteklenerek devam ederken,
Entegre Yönetim Sistemi uygulama
süreçlerinde yer alan eğitimler
programlanıp gerçekleştiriliyor.

YILLIK EĞİTİM
PLANI’NIN
ANA BAŞLIKLARI
NELER?
→ Ünite iç eğitimcileri ile
gerçekleştirilecek eğitimler
→ Atanmış iç eğitimciler ile
gerçekleştirilecek eğitimler
→ Dış kaynak katkısı ile gerçekleştirilecek
eğitimler
→ İş gereklilikleri/pozisyon gereksinimleri
gereği gerçekleştirilecek eğitimler
→ Vizyonu, misyonu, ilke ve değerleri,
kurumsal aidiyeti destekleyici eğitimler
→ Mevzuat gereği alınması gereken
eğitimler
→ Motivasyon içerikli ve kişisel iletişim
ve etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan
eğitimler.

EĞİTİM TALEPLERİ
HANGİ
KANALLARDAN
GELİYOR?
→Bireyden gelen talepler
→ Yöneticilerden /ünitelerden
gelen talepler
→ İş gerekliliklerinden yani pozisyon
gereksiniminden/profil karşılaştırmadan
gelen talepler
→ Yetkinlik değerlendirme sonucu
gelişim uzlaşma ile gelen talepler
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“Yerlileştirme”

ivmemiz hız kesmiyor

Ar-Ge, ekipman ve imalat bazında başlattığı “Yerlileştirme Projesi” ile
hem tasarruf hem de yerli sanayiciye destek sağlayan Petkim, yeni bir
projeyi sonuçlandırmanın kıvancını yaşadı.

YERLİLEŞTİRME
PROJESİ İLE
BUGÜNE KADAR
NELER YAPILDI?

P

etkim’in Aliağa Kompleksi’nde
yer alan 14 fabrikadan biri
olan Ftalik Anhidrit (PA)
Fabrikası’nda 1990 yılında
montajı yapılan shrinkleme hattı
Kocaeli-Gebze’de kurulu Keramik firması
tarafından yenilendi.
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk,
yenilenen hat yatırımında yerli bir firma
ile çalışılması için yoğun araştırma
yaptıklarını ve firmaların yeterliliklerini
incelediklerini belirterek, “Yurt içi ve
yurt dışından gelen pek çok teklifi
arkadaşlarımız değerlendirdi. Neticede
daha önce yeterliliğini ispatlamış olan
Keramik firması uygun bulundu. Sadece
bu projenin yerlileştirilmesi sonucunda
şirketimiz 240 bin Euro tasarruf sağlamış
oldu. Ayrıca katma değer ülkemizde
kaldı ve bir yerli firmamıza da iş sağlamış
olduk.” dedi. Yerli firmalarla çalışmanın
iletişimde ve arızalara hızla müdahale
edilmesinde de kolaylık sağladığına
dikkat çeken Hayati Öztürk, Keramik
firmasının servis ihtiyacına aynı gün
cevap verebildiğini, bu imkânı yabancı
firmalarla elde etmenin mümkün
olmadığını vurguladı. Petkim’in mevcut
altyapısını tedarikçilerle paylaşarak
verimliliği artırdıkları bilgisini veren Genel
Müdür Öztürk, böylece yatırım ve işletme
maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf
sağladıklarını dile getirdi.
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FTALİK ANHİDRİT
(PA)
NEREDE
KULLANILIYOR?
Özellikle boya sanayisi için alternatifi
olmayan bir hammadde olan Ftalik
Anhidrit’i (PA) Türkiye’de bir tek
Petkim üretiyor.
Boya üretiminde yarı mamul olan
alkid reçine ve polyester reçine
üretiminde kullanılan PA, pulcuk
yapıda beyaz kristal bir kimyasal
madde.. Aliağa Kompleksi’nde 1985
yılında devreye alınan PA fabrikası
yıllık 34 bin ton üretim kapasitesine
sahip.

✱ Ağır Makine Sanayi Grubu
imalatlardan eşanjörlerin
imalatı Çiğli’de yerleşik
GİMAS Makine Sanayii A.Ş ve
HAVATEK Makine Sanayii A.Ş.
firmalarında yaptırıldı.
✱ 2.7 metre çapındaki YYPE
Fabrikasına ait döner kurutucu
ringi Menemen’de yerleşik
TİBET Makina’da imal edildi.
✱ AYPE Fabrikası’nın 10
ton ağırlığındaki K-202 B/P
Kompresör gövde dökümü,
Ankara’da yerleşik AKDAŞ
Döküm A.Ş fabrikasında yapıldı,
talaşlı imalatı halen devam
ediyor..
✱ PA Fabrikası’nın shrinkleme
hattı Kocaeli-Gebze’de kurulu
Keramik firması tarafından
yenilendi.
✱ “Yan Sanayi Geliştirme
Süreci” kapsamında 2007
yılında 21 olan tedarikçi sayısı,
2008’de 42’ye, 2009 yılında
ise 55’e çıkarıldı.
✱ Dışa bağımlılığı azaltmak
amacıyla yerlileştirme
çalışmaları kapsamında 2008
yılında 243, 2009 yılında
334 kalem malzemenin
yerlileştirilmesi gerçekleştirildi.
✱ 2009 yılında yurt içi
alımların sayısal olarak
%50’si, tutar olarak da %61’i
Ege Bölgesi’nde bulunan
firmalardan sağlandı.
✱ Petkim’in yedek parça
gereksinimi %80 oranında
İzmirli imalatçılardan
karşılanıyor.

Batu Aksoy

Batu Aksoy’a

“Kesintisiz Hayat” ödülü verildi
Turcas Petrol CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy,
Avrupa’nın en büyük jeneratör üreticisi FG Wilson’ın desteğiyle düzenlenen
“Kesintisiz Hayat İçin Teşekkür” töreninde plaketle ödüllendirildi.

P

laket Töreni, 1966’dan bugüne
üretimini sürdüren FG Wilson’ın
İngiltere Başkan Yardımcısı Ian
Moore, Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanı Alok Rawat ve Türkiye CEO’su Köksal
Er’in ev sahipliğinde Ortaköy Esma Sultan
Yalısı’nda gerçekleştirildi.
Türkiye’de “Kesintisiz Hayat”ı gerçekleştiren
işadamları ve sivil toplum kuruluşu başkanlarına teşekkür amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen törende; Batu Aksoy’un dışında plaket
alan isimler AYD Başkanı Hakan Kodal, Prof.Dr.
Kerem Alkin, Değerleme Uzmanları Derneği
Kurucu Başkanı Güniz Çelen, Dokuz Eylül
Üniversitesi Enerji Makineleri Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Akpınar, GYİAD
Başkanı Pınar Eczacıbaşı, İstanbul İnşaatçılar
Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, İTO
Meclis Başkanı İbrahim Çağlar, Kapalıçarşı
Esnafları Derneği Başkanı Hasan Fırat, PETDER
Genel Sekreteri Dr. Erol Metin, TESK Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, TİM Başkan Vekili

Tahsin Öztiryaki, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası
Derneği 45 yıllık Yöneticisi İlter Koral ve Turizm
Yatırımcıları Derneği Eski Başkanı Dr. Oktay
Varlıer oldu.
Batu Aksoy ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, yöneticisi olduğu şirketlerde sürdürülebilirlik unsurunu temel felsefelerden biri
olarak benimsediklerini; bunun için kesintisiz
ve verimli çalışarak sağlıklı ve sürekli büyüme
ile kârlılığa ve yeni yatırımlara odaklandıklarını
belirtti. Büyüyen ve gelişen Türk ekonomisinde gerek enerji gerekse petrokimyasal ürün
tüketiminin karşılanabilmesi amacıyla Turcas
ve Petkim olarak elektrik santralleri ve rafineri
gibi büyük ölçekli yatırımlar yaptıklarını belirten Aksoy; ayrıca tüm çalışanların memnuniyetine dolayısıyla kaliteli ve mutlu insan
kaynağına verdikleri öneme dikkat çekti.
Batu Aksoy şirketlerinde çalışanlarına
sağladıkları çeşitli imkanlarla iş süreçlerinin
aksamadan yürümesini ve verimlilik artışı elde
etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Batu Aksoy
ödüle ilişkin yaptığı
değerlendirmede,
yöneticisi olduğu
şirketlerde
sürdürülebilirlik
unsurunu temel
felsefelerden
biri olarak
benimsediklerini;
bunun için kesintisiz
ve verimli çalışarak
sağlıklı ve sürekli
büyüme ile kârlılığa
ve yeni yatırımlara
odaklandıklarını
belirtti.
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ZİYARET

Singapur Büyükelçisi’nden
Jurong-Petkim işbirliğine destek
Petkim’i ziyaret ederek incelemelerde bulunmak üzere İzmir’e gelen Singapur’un
Türkiye Büyükelçisi Chandra Das, Genel Müdür Hayati Öztürk ve Petkim yöneticileri
ile bir araya geldi.

S

ingapur’daki Jurong Adası’nın
bugün dünyanın en önemli
petrokimya, enerji ve lojistik üssü
olduğunu hatırlatan Büyükelçi
Das, Petkim’in Jurong International
firması ile sürdürdüğü işbirliğinin, iki
ülke ilişkilerinin gelişimine önemli katkı
sağladığını söyledi.
Petkim’in, Jurong benzeri bir
kümelenme modeli geliştirmesi ile
Türkiye’nin bu alanda dünyanın en
önemli üretim merkezlerinden biri
olacağını vurgulayan Chandra Das,
“Jurong Adası, Singapur gibi Türkiye’ye
oranla çok küçük bir ülkede nelerin
başarılabileceğinin en önemli kanıtı.
Petkim’in bu anlamda çok önemli
avantajları bulunuyor.” dedi.

// HEDEF JURONG ADASI
GİBİ OLMAK..

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk
de, Büyükelçi’nin ziyaretinden mutluluk
duyduklarını dile getirdi. Geçen yıl üst
düzey bürokratlarla Jurong adasına
bir teknik gezi gerçekleştirdiklerini
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Singapur’un Türkiye Büyükelçisi Chandra Das
(soldan üçüncü) ve beraberindeki heyetin
Petkim ziyaretine Genel Müdür Hayati Öztürk
(soldan ikinci), SOCAR & TURCAS Enerji
CEO Teknik Danışmanı Nilüfer Yalçın (sağdan
üçüncü) ve Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir
Tuncer (sağda) eşlik etti.

(Soldan) Singapur’un Türkiye Büyükelçisi
Chandra Das, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan ve Singapur
İzmir Fahri Konsolosu Pınar Aran.

anımsatan Öztürk, “Petkim’de de
benzer bir modeli hayata geçirmek
için çalışıyoruz.
Temel hammaddelerin üretimi
için rafineri ile dikey entegrasyonu
gerçekleştirerek, dünya ölçeğinde
bir kümelenme örneğini
gerçekleştirmek istiyoruz. Jurong
Adası’ndaki gibi Plug&Play (Tak ve
Kullan) işletme sistemi ile yerli ve
yabancı yatırımcılar için cazip bir
yatırım ortam yaratılırsa, petrokimya
ve hammadde sağladığı sektörlerin
rekabet güçleri bugünle
kıyaslanmayacak oranda artacaktır.”
dedi.

SİNGAPUR BÜYÜKELÇİSİ
CHENDARA DAS’DAN
İZMİR BELEDİYESİ’NE ZİYARET
İzmir temasları kapsamında
Büyükşehir Belediyesi’ni de
ziyaret eden Büyükelçi Chandra
Das, iki ülke arasındaki ticari
ilişkileri geliştirmek istediklerini
belirterek Türk firmalarını yatırım
için ülkelerine davet etti. İzmir
Büyükşehir Belediyesi Başkan
Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ın
karşıladığı Büyükelçi Chandra
Das, İzmir’in çok güzel bir kent
olduğunu belirterek iki ülke
arasındaki ilişkileri güçlendirmek
amacıyla İzmir’de bulunduklarını
açıkladı. Petkim ile üzerinde
çalıştıkları bir proje için kente
geldiklerini belirten Büyükelçi
Chandra Das, yatırım için daha
çok Türk firmasını ülkelerine
beklediklerini söyledi.
Ziyarette Singapur Dışişleri
Bakanlığı Avrupa Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı Lee Lorling,
Singapur Fahri Konsolosu Pınar
Aran ve Singapur Uluslararası
Operasyonlar Grubu (IE Singapur)
yöneticileri de yer aldı.
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Azerbaycan’dan Türkiye’ye
dostluk doğalgazı yolculuğu
Türk, Azeri, Gürcü ve Amerikalı öğrencilerin SOCAR’ın sponsorluğunda düzenlediği
Yaz Okulu, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı’nın rotasını izledi.

M
Seymur Agayev:
“RafineriPetrokimyaEnerji-Lojistik
entegrasyonunu
tamamlayacak bu
yatırım demetinin,
ülkelerimiz
arasındaki kardeşlik
bağını daha da
pekiştireceğine
yürekten
inanıyoruz.”

ontana Devlet
Üniversitesi’nde öğrenim
gören Türk, Azeri, Gürcü
ve Amerikalı öğrenciler ve
öğretim üyelerinden oluşan heyetin,
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru
Hattı’nın rotasını izleyen yaz okulu
programı sonlandırdı. Öğrenciler
güzergâhları boyunca Azerbaycan,
Gürcistan ve Türkiye Enerji Bakanları ile
bir araya gelirken, üç ülkenin tarihi ve
turistik yerlerini gezme fırsatı buldu.
Öğrencilerin sembolik doğalgaz
konteynerini teslim ettikleri tören
SOCAR’ın İstanbul’daki yeni merkez
binasında gerçekleştirildi.
Törende öğrencilere bir konuşma
yapan SOCAR Türkiye Direktörü
Seymur Agayev, yüzyılın projesi
olarak adlandırılan “Bakü-Tiflis-Ceyhan
Petrol Boru Hattı ve “Bakü-TiflisErzurum Doğalgaz Boru Hattı”nın;
enerji kaynaklarını dünya pazarlarına
ulaştırmakla kalmadığını belirterek, “Bu
hatlar aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan
kardeşliğinin ve stratejik ortaklığının en
önemli simgeleri olmuşlardır” dedi.
Petkim’in 2008 yılı Mayıs ayında
SOCAR & TURCAS ortaklığı tarafından
satın alınması ile iki ülke arasındaki

dostluk ve kardeşliğin, ekonomik alanda
da teçhiz edildiğini kaydeden Agayev,
Montana Üniversitesi’nde okuyan
öğrenciler eliyle yapılan sembolik gaz
transferinin, bugünden sonra gelişecek
yeni işbirliklerinin sembolü olacağını
vurguladı. Petkim’in yeni sahibi SOCAR
& TURCAS ortaklığının, İzmir’deki Petkim
Yarımadası’na Cumhuriyet tarihinin tek
noktaya yapılacak en büyük özel sektör
yatırımına hazırlandığına dikkat çeken
Seymur Agayev, “Rafineri-PetrokimyaEnerji-Lojistik entegrasyonunu
tamamlayacak bu yatırım demetinin,
ülkelerimiz arasındaki kardeşlik
bağını daha da pekiştireceğine
yürekten inanıyoruz.” dedi.

// “GEZİ GÜZERGAHI, 21.
YÜZYILA DA YÖN VERECEK”

SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş Ticaret
ve İş Geliştirme Direktörü Samir Kerimli
de, yaz okuluna katılan öğrencilerin 21.
yüzyılın enerji politikalarına yön verecek
en önemli güzergâha tanıklık ettiklerini
hatırlattı. Bir zamanlar hayal gibi görülen
BTC ve BTE hatlarının bugün geçtiği
güzergâhlara dostluk, kardeşlik ve
refah getirdiğini vurgulayan Kerimli,
şu değerlendirmeyi yaptı: “Petkim,

Petkim’in 2008 yılı Mayıs ayında SOCAR & TURCAS ortaklığı tarafından
satın alınması ile iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin, ekonomik
alanda da teçhiz edildiğini kaydeden Agayev, Montana Üniversitesi’nde
okuyan öğrenciler eliyle yapılan sembolik gaz transferinin, bugünden
sonra gelişecek yeni işbirliklerinin sembolü olacağını vurguladı.
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Bakü’de doldurulan sembolik gaz konteyneri, yaz okulunun
sorumlusu Prof. Dr. Thomas Goltz (sağda) tarafından SOCAR
Türkiye Direktörü Seymur Agayev’e teslim edildi..
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SOCAR & TURCAS Enerji Ticaret ve
İş Geliştirme Direktörü Samir Kerimli

SOCAR’ın Azerbaycan dışındaki en
büyük yatırımı oldu. Şimdi Petkim’i
bulunduğu yerden çok daha ileriye
taşıyacak projeleri birer birer hayata
geçiriyoruz. Bu yatırımlar sonucunda
Petkim’in sektöründe dünyanın en
önemli oyuncularından biri olmasını
hedefliyoruz. Petkim’in satın
alınması da, BTC ve BTE hatlarıyla
gelişen dostluk ve işbirliğinin bir
sonucudur. Yaz okuluna katılan
tüm öğrencilerimizin, ülkelerine
döndüklerinde ailelerine ve

64 -

KASIM’10

arkadaşlarına izlenimlerini
aktarmalarını diliyoruz. Merhum
Cumhurbaşkanımız ve çağdaş
Azerbaycan’ın kurucusu Haydar
Aliyev’in ‘İki Devlet, Tek Millet’
ülküsüne sahip çıkan bizler, 21.
yüzyılda enerji hatlarının ülkelerimiz
ve dünya barışı için taşıdığı önemi
çok iyi biliyoruz.”

Şimdi Petkim’i bulunduğu yerden çok
daha ileriye taşıyacak projeleri birer
birer hayata geçiriyoruz. Bu yatırımlar
sonucunda Petkim’in sektöründe dünyanın en önemli oyuncularından biri olmasını hedefliyoruz.

SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy

Aksoy, “Bizler enerjinin, Türkiye’nin geleceğindeki
hayati öneminin farkındayız. Bu enerjinin rekabetçi
özelliğe sahip olması da büyük önem taşıyor.

“2030 YILINA KADAR
ENERJİ TALEBİ 3.5 KAT
ARTACAK”

SOCAR & TURCAS Enerji
A.Ş ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Batu Aksoy ise, törende
yaptığı konuşmada 21.
yüzyılda en önemli emtianın
enerji olduğunu vurguladı.
Gelişmekte olan ekonomiler
içinde enerji talebi en hızlı artan
ülkelerin başında Türkiye’nin
geldiğini anımsatan Aksoy,
“Bizler enerjinin, Türkiye’nin
geleceğindeki hayati öneminin
farkındayız. Bu enerjinin
rekabetçi özelliğe sahip olması
da büyük önem taşıyor. EPDK’nın
öngörülerine göre, 2030 yılına
kadar, yani önümüzdeki 20
yılda Türkiye’nin enerji talebi
bugüne göre 3.5 kat artacak.
Bu süre içinde 210 milyar
dolarlık yatırımın yapılması, bu
yatırımlardan özel sektörün
payına düşen payın 50 milyar

dolar olması planlanıyor. Daha
net rakamlarla ifade edecek
olursak bugün için 205 milyar
kwh enerji üretirken, 2030
yılında 710 milyar kwh enerji
üretmek zorunda olacağız.” dedi.
50 milyon ton kapasiteli BTC
ve 6.6 milyar metreküp kapasiteli
BTE hatlarının, Türkiye’nin enerji
kaynaklarını çeşitlendirdiğini
de sözlerine ekleyen Aksoy,
“Sizlerin doğalgaz boru hattının
rotasını izleyerek, bir yaz okulu
düzenlemeniz bu bakımdan
da büyük önem taşıyor. Bizler
de Türkiye’nin en büyük sanayi
kuruluşlarından Petkim’deki
ortağımız SOCAR ile bu
etkinliğinize destek olmaktan ve
sizleri burada misafir etmekten
memnuniyet duyuyoruz.” diye
konuştu.

SOCAR,
İSTANBUL’DAKİ
GÖRKEMLİ BİNASINA
TAŞINDI
SOCAR’ın Türkiye
operasyonlarını
yürüteceği binası
Maslak’ın en merkezi
yerinde, Eski Büyükdere
Caddesi üzerinde
faaliyetlerine başladı.
4 katı yeraltında olmak
üzere toplam 12 katlı
SOCAR Bosphorus
Plaza’da, SOCAR Türkiye
Direktörlüğü’nün yanında
SOCAR & TURCAS Enerji
A.Ş, SOCAR & TURCAS
Rafineri A.Ş ve Petkim’in
ofisleri bulunacak.
SOCAR’ın logosundaki
A harfinin giydirildiği
binanın resmi açılışı,
dekorasyon işlemlerinin
tamamlanmasının
ardından yapılacak.

FUARLAR
GÜNCEL

(Soldan) SOCAR Bilim ve Teknoloji Şubesi Başkanı Dr. Nazım Veliyev, Petkim
Genel Müdürü Hayati Öztürk ve Başmühendis Şebiyar Şefiyev

Azarbaycan’ın İEF’deki temsilcisi

SOCAR oldu

27 Ağustos-5 Eylül taripleri arasında 79. kez düzenlenen ve bu yılki ana teması
“Enerji” olarak belirlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) Azerbaycan Devlet
Petrol Şirketi SOCAR da (State Oil Company of Azerbaijan) yerini aldı.

2

7 Ağustos-5 Eylül
tarihleri arasında 79. kez
düzenlenen ve bu yılki
ana teması “Enerji” olarak
belirlenen İzmir Enternasyonal
Fuarı’nda (İEF) Azerbaycan Devlet
Petrol Şirketi SOCAR da (State Oil
Company of Azerbaijan) yerini aldı.
Kültürpark 3 nolu Hol’deki standta
şirketin faaliyetleri ve iştirakleri
hakkında profesyonel ziyaretçilere
bilgi verildi.
SOCAR’ın standını ziyaret eden
Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk, özelleştirme sonrası SOCAR
& TURCAS ortaklığının Petkim’e
çizdiği vizyonun, iki ülkenin kardeşlik
ilişkilerini ekonomik alanda da
teçhiz ettiğini vurguladı. Dünya
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koşullarında rekabetçi üretim için
enerjinin büyük önem taşıdığına
dikkat çeken Öztürk, İEF’nin bu
yılki temasının “enerji” olmasının bu
açıdan da anlamlı olduğunu söyledi.
SOCAR standında Bilim ve
Teknoloji Şubesi Başkanı Dr.
Nazım Veliyev ve aynı şubenin
Başmühendisi Şebiyar Şefiyev ile
bir araya gelen Öztürk, kendilerini
İzmir’de görmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
İEF’nin, Türk ekonomisindeki
yenilikleri izlemede çok önemli bir
buluşma noktası olduğunu belirten
Dr. Nazım Veliyev de, Bakü’nün
kardeş şehri İzmir’de bulunmaktan
mutlu olduklarını söyledi. İEF
süresince pek çok iş görüşmesi

yaptıklarını kaydeden Veliyev,
SOCAR’ın Türk halkı tarafından
daha iyi tanınmasını sağladıklarını
dile getirdi. Petkim’in, SOCAR’ın
Azerbaycan dışındaki en önemli
ve en büyük yatırımı olduğunu
hatırlatan Veliyev, “Bakü ve İzmir
1994’ten bugüne kadar kardeş
şehir. Biz burada kendimizi Bakü’de
hissediyoruz. İki Devlet Tek Millet
ülküsünün takipçileri olarak İEF’de
bulunmaktan çok mutluyuz. Bize
büyük yarar sağladığına inanıyoruz.”
dedi.

‘Renklere Dair Her Şey’
Paint İstanbul’da yerini aldı
Fuarda Boya firmalarının yanında, sektöre hammedde ve tedarik hizmetleri veren
firmaların bir araya geldiği fuarda Petkim’in standı büyük ilgi gördü.

K

(Soldan Petkim İhracat Müdürü Gökhan Bedük,
Petkim İstanbul Satış ve Pazarlama Müdürlüğü
çalışanları Mehmet Aktalaş, Süreyya Akyüz, Salih
Gülseven ve Pınar Bedük.

ısa adı BOSAD olan
Boya Sanayicileri
Derneği tarafından
düzenlenen Paint
İstanbul Fuarı 23-26 Eylül 2010
tarihleri arasında Lütfi kırdar Kongre
ve Sergi Sarayı’nda ziyaretçileri
ile buluştu. Boya firmalarının
yanında, sektöre hammedde ve
tedarik hizmetleri veren firmaların
bir araya geldiği fuarda Petkim’in
standı büyük ilgi gördü. Fuarla
ilgili değerlendirmelerde bulunan
Petkim İstanbul Satış ve Pazarlama
Müdürlüğü İç-Dış Satış İşlemleri
Yöneticisi Pınar Bedük, “Petkim
olarak ‘Renklere dair her şey’
temalı bu buluşmada hammadde
tedariği fonksiyonu ile yer

almayı bir görev saydık. Sektöre
sağladığımız hammadde çeşidi
ve miktarının da yakın gelecekte
artacağı bilgisini paylaşıyor
olmaktan mutluyuz” dedi.
Paint İstanbul’da boya
üreticileri, hammadde tedarikçileri,
ekipman üreticileri, servis
sağlayıcılar ve akademik camianın
bir araya geldiğine dikkat çeken
Bedük, asıl amacın ulusal ve
uluslararası işbirliğini geliştirmek
olduğuna işaret etti.
Fuarda yerli ve yabancı katılımcı
ve ziyaretçilerle görüşmeler
yaptıklarını kaydeden Bedük, fuar
öncesinde öngördükleri işbirliği
hedeflerinin gerçekleştiğini
sözlerine ekledi.

Kimya sektörü bu yıl da
Turkchem 2010’da buluştu
Kimyasallar, Laboratuar ve Teknoloji olmak üzere üç ana temadan oluşan fuarda;
hammadde ve kimyasallar, nihai ürünler, laboratuar kimyasal malzeme ve cihazları,
kimya sanayi makine ve ekipmanları, su şartlandırma, arıtma Kimyasalları, ambalaj,
geri dönüşüm gibi pek çok dalda son teknolojili ürünler sergilendi.

K

imya sektörünün
Türkiye’deki en büyük
uluslararası buluşma
noktası olan “Turkchem
2010 4. Uluslararası Kimya Sanayi
Grup Fuarı” 7-10 Ekim 2010 tarihleri
arasında İstanbul Dünya Ticaret
Kompleksi Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Kimyasallar, Laboratuar ve
Teknoloji olmak üzere üç ana
temadan oluşan fuarda; hammadde
ve kimyasallar, nihai ürünler,
laboratuar kimyasal malzeme ve
cihazları, kimya sanayi makine ve
ekipmanları, su şartlandırma, arıtma
Kimyasalları, ambalaj, geri dönüşüm

gibi pek çok dalda son teknolojili
ürünler sergilendi.
Türkiye’deki tek yerli termoplastik
üreticisi Petkim’in de yer aldığı
fuar hakkında bilgi veren Satış
Planlama ve Müşteri Destek
Müdürü Muammer Kaygın, fuar
süresince firma temsilcileri ile
sektörü değerlendirerek Petkim’den
beklentileri konusunda görüş
alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Fuar buluşmalarının, katılımcı
ve ziyaretçilerle yüz yüze görüşme
olanağı verdiğini kaydeden Kaygın,
“Türkiye’nin tek ve en büyük yerli
hammadde üreticisi olarak hem
sektöre hem de müşterilerimize

daha yakın olmak için bu fuarlar
bizim için büyük önem taşıyor.
Ziyaretçilere ürünlerimiz hakkında
bilgi verirken; ilgilendikleri ürünlerin
teknik özellikleri ve satış esaslarını da
anlatma fırsatı buluyoruz.” dedi.
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Petkim’den

Selman Koç’a örnek bir

ahde vefa örneği..

Genel Müdürlük binasında yenilenen Konferans Salonu’na, 28 yıllık Petkim
çalışanı ve Petkim Öneri Sistemi’nin (PETÖS) en başarılı personellerinden
Selman Koç’un adı verildi. Yıllardır pençeleştiği kanserle savaşını kazanan Koç,
hayata tutunmayı ve “Petkim için çalışmayı” sürdürüyor..

SERKAN AKSÜYEK

Selman Koç, kanserle pençeleştiği
anlarda bile Petkim için yeni projeler
üretmeyi sürdürüyordu..

SELMAN KOÇ KİMDİR?

yaya gelen Selman
18 Ekim 1953’te Redoviç’te dün
yaptığı Etilen
Koç, halen Formen olarak görev
tarihinde göreve
Fabrikası’nda 23 Nisan 1982
n Selman Koç’un Enis
başladı. Saadet Koç ile evli ola
yor.
ve Emel adında iki çocuğu bulunu
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Selman Koç (sağda) kendi adını taşıyan Konferans
Salonu’nun açılış kurdelasını Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk (ortada) ve STEAŞ İş Geliştirme Direktörü Samir
Kerimli ile birlikte kesti.

2

0 Temmuz 2010 günü Petkim
için alışılmışın dışında bir gündü..
Genel Müdürlük binasında aylar
süren inşaat çalışması sonrasında
yenilenen Konferans Salonu, fuayesi ve
kütüphaneyi de içeren Bilgi Merkezi’nin
açılışı eşanlı olarak yapılacaktı. STEAŞ ve
Petkim yöneticileri ve çalışanlar bu mutluluğa
ortak olmak için öğle saatlerinden sonra
buluştu. Konferans Salonu’nun girişinde şık
bir cam plakanın içinde “Selman Koç Salonu”
yazıyordu. Bu ismi duyanlar ilk anda “Herhalde
Petkim’in Eski Genel Müdürlerinden ya da
yöneticilerinden birisinin adı veriliyor” zannına
kapıldı.
Ancak işin aslı öyle değildi..
Selman Koç sadece bir “Petkim
Çalışanı”ydı.. Bu sıfatın önüne ya da arkasına
farklı anlamlar yüklemek için neden aramaya
gerek yoktu..
28 yıllık Petkimli’ydi işte..
Peki, O’nu böylesine onurlandıracak, farklı
bir örnek sergileyen başarısı ne olmalıydı..
Nedeni gayet basitti..
Önce kendisine ve ailesine, sonra çalıştığı
şirkete olan saygısını ve bağlılığını bir an
için yitirmemiş, yıllardır pençeleştiği kanser
illetinden yakasını sıyırmak için yaşama var
gücü ile tutunmuş, Petkim’in başarısı için

28 yıllık Petkim çalışanı Selman Koç,
eşi Saadet Koç ve evlatları Emel ve Enis ile birlikte..

çalışmaya devam etmiş, canlı mücadele anıtı
gibi bir adamdı karşımızdaki..
2004 yılından bugüne uygulanan ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi ve önceki Genel
Müdürü Kenan Yavuz’un isim babası olduğu
Petkim Öneri Sistemi’nin (PETÖS) en iddialı
katılımcıları arasında yer almış, yönetime
ulaştırdığı pek çok önerisi kabul görmüş,
uygulanmış ve Etilen fabrikasının iş akışlarında
ciddi oranda tasarruf sağlanmıştı..
Ezcümle, iyi bir Petkim’li ve başarılı bir
personel olması, törenin yapıldığı salona
adının verilmesi için yeterliydi.. Selman Koç,
kendisi için yapılan törende duygularını
anlatırken ilginç bir noktaya temas etti:
“Petkim’de işe giriş tarihim 23 Nisan 1982.
Şimdi içinizden birileri diyebilir ki 23 Nisan
resmi tatil, sen nasıl işe başladın? Hayır
efendim, ben o tarihte işe başladığımda resmi
tatil değildi. 12 Eylül ihtilalinden sonra 23

İyi bir Petkim’li
ve başarılı bir
personel olması,
törenin yapıldığı
salona adının
verilmesi için
yeterliydi.
Petkim’in
başarısı için
çalışmaya devam
etmiş, canlı
mücadele anıtı
gibi bir adamdı
karşımızdaki.
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SOCAR & TURCAS Enerji
CEO’su Kenan Yavuz (solda)
Selman koç’a Petkim’in
teşekkür plaketini verdi.

YENİ BİLGİ MERKEZİ
PETKİM’E YAKIŞTI..
Selman Koç Salonu ile birlikte
açılışı yapılan Petkim Bilgi
Merkezi, şirketin 45 yıllık
kurumsal birikiminin yansıtan
en önemli mekanlardan
biri oldu. Türk sanayisinin
gelişim sürecine tanıklık
eden yayınların da bulunduğu
Bilgi Merkezi, Petkim
çalışanlarının görevleri ile ilgili
dokümanlara ulaşmalarını ve
kişisel gelişimlerini sağlamayı
hedefliyor.

70 -

Nisan tatil olmaktan çıkarılmıştı.
Ben de o gün Petkim’de işe
başladım ve o tarihten bu tarihe
çalışmaya devam ediyorum. 23
Nisanı niye örnek gösterdim? Tüm
dünya çocuklarının, Ulu Önder
Atatürk’ümüzün kendilerine
armağan ettiği 23 Nisan’da neşeli,
huzurlu ve mutlu olduklarını
gözbebeklerindeki parıltıdan
hissediyoruz ve görüyoruz. İşte
ben şu anda aynen öyleyim ve
çok mutluyum. Kenan Bey’in de
söylediği gibi tüm çalışan mesai
arkadaşlarımın isminin birlikte
anılması düşüncesiyle bu salona
Selman Koç adı verildi. Benim
duygu ve düşüncelerimi anlattığı
için kendilerine teşekkür ederim.”

// PETÖS’ÜN GERÇEK
AMACI NE?

Peki, Selman Koç’un
“duygularıma tercüman
oldu” dediği Kenan Yavuz,
ne düşünüyordu personeli
hakkında.. “Değişim varolan
kurumsal kültürü yok etmek
demek değildir” diyen Kenan
Yavuz, “Değişim, varolan
güzelliklerin, kurumsal kültürün
korunarak değişmesi gerekenleri
değiştirebilme becerisi” olduğuna

dikkat çekiyordu. Ve sözü Selman
Koç’a getiriyordu:
“Hasta yatağında bile Petkim’i
düşünen mantalitesi gerçekten
iltifata değer bir yaklaşım ve
biz bu yüreği ödüllendirmek
ve yaşatmak adına böyle bir
isimlendirme yapmak istedik.
Yaşama bağlılığı ile daha uzun
yıllar bizlerle olmasını temenni
ediyoruz. PETÖS’ün gerçek
amacı, hangi önerinin nereye
ne kadar kâr sağladığından
çok; şirketimize sahip olma
bilincimizi yansıtmasıdır. ‘Damlaya
damlaya göl olur’ mantığıyla
her personelimiz, çalıştığı
alanla ilgili gördüğü aksaklıkları,
verimsizlikleri, daha iyi olabilecek
süreçleri dile getiriyor.. Ve
sonuçta şirketimiz, yani hepimiz
kazanıyoruz. Petkim, başka bir
dünya.. Burası insanı bir yerden
alıyor başka bir yere götürüyor.
Yeter ki siz bunun farkında olun
ve burada yaşanan atmosferi
özümsemeye, anlamaya çalışın.
Petkim’i bugünlere getiren ekip,
bu yapıyı kuran, devreye alan,
işleten, tüm arkadaşlarımızın
tecrübesi ve kurumsal birikim;
bizi geleceğe taşıyacak en büyük
güvencemizdir.”

Kenan Yavuz:
PETÖS’ün gerçek amacı, hangi
önerinin nereye ne kadar kâr
sağladığından çok; şirketimize sahip
olma bilincimizi yansıtmasıdır.
KASIM’10

Konuk Isı ve Konsa’nın işçilerine
mesleki eğitim
Firmaların, ”Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine
Dair Tebliğ” kapsamında yaptıkları eğitimlere, her iki şirketin 120 işçisi katılırken,
Aliağa Kaymakamlığı Mesleki Eğitim Merkezi (METEM) tarafından verilen eğitim
çalışması her işçi için toplam 40 saat sürecek.

P

etkim’de fırın bakımı, basınçlı
su ile temizlik, iskele montaj,
çelik yüzeylerin boyanması
ve izolasyon gibi yardımcı
işleri yapan Konuk Isı ve Konsa Enerji
firmaları, çalışanlarını mesleki eğitime
tabi tutuyor. Firmaların, ”Ağır Ve Tehlikeli
İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki
Eğitimlerine Dair Tebliğ” kapsamında
yaptıkları eğitimlere, her iki şirketin 120
işçisi katılırken, Aliağa Kaymakamlığı
Mesleki Eğitim Merkezi (METEM)
tarafından verilen eğitim çalışması her
işçi için toplam 40 saat sürecek. Böylelikle
Konuk Isı ve Konsa firmalarının çalışanları,
tebliğde belirlenen eğitim standartlarına
kavuşmuş olacak.

// EĞİTİMLİ İŞGÜCÜ
İŞ KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Konuyla ilgili bilgi veren Konuk Isı
ve Konsa Şantiye Şefi Muktedir Arslan,
40 saatlik eğitimin sonucunda yapılacak
sınavda başarılı olanlara, Mesleki Yeterlilik
Belgesi verileceğini, böylece kanun ve
yönetmeliklere uygun yetkinliğe sahip

olmanın yanında işveren olarak da
yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş
olacaklarını söyledi.
30’ar kişilik gruplarla yapılan
eğitimlerin toplam bir ay süreceği bilgisini
veren Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bu çalışma Aliağa’da ilk olma özelliği
taşıyor. İzmir ve Türkiye genelinde ise
yine ilklerin başını çekiyoruz. Petkim’den
aldığımız işlerde çalıştırdığımız tüm
işçilerimize verilen bu eğitimlerle hem
toplum yararına bir iş yapmış olacağız,
benzeri müesseseler için örnek bir
bilinçlenme yaratacağız. İşverenler artık
eğitimli insanlar ile çalışmak zorunda.
Eğitimli insanların iş kalitesi artıyor.”

// TÜM İŞÇİLER SERTİFİKALI

İşçilerinin tümünün, yaptıkları işe
uygun Meslek Yüksek Okulu ya da
Endüstri Meslek Lisesi diploması taşıdığını
hatırlatan Muktedir Arslan, bu işçilerin
ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kalfalık
ve ustalık sertifikalarına sahip olduğunu,
bu belgelere sahip olmayan hiçbir işçiyi
çalıştırmadıklarını kaydetti.

Muktedir Arslan:
“Bu çalışma Aliağa’da
ilk olma özelliği
taşıyor. İzmir ve
Türkiye genelinde ise
yine ilklerin başını
çekiyoruz. Petkim’den
aldığımız işlerde
çalıştırdığımız tüm
işçilerimize verilen
bu eğitimlerle hem
toplum yararına
bir iş yapmış
olacağız, benzeri
müesseseler için
örnek bir bilinçlenme
yaratacağız”
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KÜMELENME TOPLANTISI VE KALİTE KONGRESİ’NDE PETKİM VURGUSU

Rekabetçi olmak için
“kümelenme” ilk koşul

İ

zmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA)
düzenlediği, “İzmir Kümelenme
Çalışmaları Farkındalık
Toplantısı”nda rekabetçiliğin nasıl
arttırılabileceği ve sektörlerin kümelenmeyle
desteklerden nasıl yararlanabileceği masaya
yatırıldı. “İzmir’de Kümelenme Çalışmaları”
konulu oturumda konuşan Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, Türkiye’nin dünyanın
17. büyük ekonomisi olmasına rağmen,
petrokimya sektöründe 33. sırada, rekabet
sıralamasında ise 61. sırada bulunduğuna
dikkat çekerek, “Daha yapacak çok
işimiz var” dedi. Petrokimya sektörünün
gelişiminde kümelenmenin önemine dikkat
çeken Öztürk, dünyada bu yapılanmanın pek
çok örneği bulunduğunu söyledi.
Sadece Almanya’da 35 farklı noktada
kimya kümelenmesi olduğunu anımsatan
Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı: “Belçika,
Hollanda, ABD, Fransa, Uzakdoğu’da Çin, Hindistan, Singapur... Bunların çok sayıda örnekleri var. Singapur örneği ise en ilginci. Çünkü
Singapur petrol ve doğalgazı olmayan, kendi
iç pazarı olmayan ülkesi. Hammaddesi de,
enerjisi de, bu tür yatırımları üzerine inşa
edeceği arazisi de yok. Dolgu işlemi ile
denizden 23 bin dönüm toprak kazanılarak
toplam 32 bin dönüm alanda bir kimya
parkı oluşturulmuş. 30-35 yılda muazzam bir
başarı hikayesi gerçekleştirilmiş. Altyapısı ve
rekabetçi yapısı, kusursuz entegrasyonuyla,
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işgücüyle, hakikaten çok önemli bir örnek.
Biz bu örneğe gerek üst düzey bürokrasi ile
birlikte gittik inceledik. Bu ziyaret bize ciddi
ufuklar açtı.”
Jurong’da yaratılan katma değerin, başarının en önemli göstergesi olduğunu belirten
Hayati Öztürk, adanın rafineri kapasitesinin
Türkiye’nin 2.5 katı, Etilen kapasitesinin ise 4
katı olduğunu sözlerine ekledi.
Jurong’un 30.000 çalışanıyla; 75 milyar
dolar ciro elde ederek 4.600 megavat enerji
ürettiğini kaydeden Öztürk, dünyanın değişik
yerinden 95 firmanın üretimini sürdürdüğü
bu kümelenme modelini Türkiye’de Petkim
Yarımadası’nda uygulamak için çalıştıklarına
dikkat çekti.
Öztürk, şöyle devam etti: “Ülke olarak
mutlaka rekabetçi bir kimlik kazanmak zorundasınız. Aksi takdirde varlığınızı sürdüremezsiniz. Çünkü kümelenme; hem ilk yatırımda
hem de operasyonel anlamda ciddi verimlilikler getiriyor. Kimya ve petrokimya sektörü
adından da anlaşılacağı üzere petrol üzerine
oturuyor. Dolayısıyla petrokimyanın ana
maddesi olan Etileni içeren ve bundan çıkan
hammaddeleri kullanan çeşitli kimya tesislerinin bir arada olduğu ve bunlara destek veren
yardımcı tesisler, servis üniteleri, bakım üniteleri, diğer destek ve lojistik faaliyetlerin bir
bütünü. Bu sektörde kümelenme dediğimiz
zaman anladığımız genel kavram bu.”

Hayati Öztürk:
Belçika, Hollanda,
ABD, Fransa,
Uzakdoğu’da
Çin, Hindistan,
Singapur... Bunların
çok sayıda örnekleri
var. Singapur örneği
ise en ilginci. Çünkü
Singapur petrol ve
doğalgazı olmayan,
kendi iç pazarı
olmayan ülkesi.
Hammaddesi de,
enerjisi de, bu tür
yatırımları üzerine
inşa edeceği arazisi
de yok. Dolgu işlemi
ile denizden 23
bin dönüm toprak
kazanılarak toplam
32 bin dönüm alanda
bir kimya parkı
oluşturulmuş.

Toplam Kalite konseptinin
temeli: Liderlik
“Değişim için Kalite, Kalite için değişim” konulu bir sunuş yapan Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, dünyanın 59 ülkesinden gelen katılımcılara Petkim’in Kalite
konseptine bakışını özetledi.

T

ürk Standartları Enstitüsü’nün
evsahipliğinde düzenlenen
54. Avrupa Kalite Kongresi’nin
kapanış oturumunda “Değişim
için Kalite, Kalite için değişim” konulu bir
sunuş yapan Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk, dünyanın 59 ülkesinden gelen
katılımcılara Petkim’in Kalite konseptine
bakışını özetledi.
Kalite alanında dünyanın en büyük
organizasyonlarından biri olan Avrupa
Kalite Teşkilatı’nın (EOQ) her yıl düzenlediği
kongrede bu yıl “Geleceğe Miras: Kalite”
teması öne çıktı.
Katılımcılara yaptığı sunumda, bilginin
Kalite yolculuğundaki önemine dikkat
çeken Öztürk, “Toplam Kalite” konseptinde liderliğin temel unsur olduğuna
değindi. Bugünün dünyasında sürekli
gelişimin Sosyal Sorumluluk, Sosyal Olaylar
ve ekonomi üzerinde yükseldiğini kaydeden
Öztürk, Bu üç başlığı birbiri içinde bütünsel
olarak dengeli biçimde kullanan firmalar
gelecekte başarılı olacaklar. Sadece bir alana
odaklanan firmalar ise, mutlaka ve mutlaka
zarar görecekler. Dolayısıyla sürdürülebilir
kalkınma için bu 3 kritik unsuru dengeleyip
gelecek kuşakların hakkını tüketmememiz
gerekiyor. Dolayısıyla daha mutlu, daha

zengin, daha iyi bir hayat için sadece bugün
değil gelecek kuşakları da düşünmemiz
gerekiyor. Bazı şirketleri unutuyoruz ve yeni
şirketler öne çıkıyor. Bu tablo çok dinamik
bir tablo ve burdaki isimler giderek daha
çok geçecek. Ciddi biçimde bir değişim
yaşanıyor.” dedi.

// PETKİM’İN KALİTE ANLAYIŞI

Petkim’in Kalite yolculuğunda Bilgi
Teknolojileri’ne büyük önem verdiğini
anımsatan Genel Müdür Öztürk, müşterilere
verdikleri teknik destek ve Ar-Ge desteğinin,
Petkim’i rakiplerinden ayıran önemli bir
unsur olduğuna dikkat çekti.
Ekim ayı başı itibarıyla, Türkiye’nin en büyük ERP projesini de başarıyla uygulamaya
başladıklarını kaydeden Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı: “Petkim sürekli iyileştirme yoluyla mükemmellik yolculuğuna
devam edecek. Avrupa Kalite Mükemmellik Modelini de şirketimizde kullanıyoruz. Değerlendirme her yıl devam
ediyor. Gerek proses kontrol, gerekse
IT alt yapısını geliştirmesine yatırımlar
yapıyoruz.”

Kalite alanında
dünyanın en büyük
organizasyonlarından
biri olan Avrupa
Kalite Teşkilatı’nın
(EOQ) her yıl
düzenlediği kongrede
bu yıl “Geleceğe
Miras: Kalite” teması
öne çıktı.
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Yüzyıllar önce uygulanan
Toplam Kalite Yönetimi: Ahilik
Üretim temelinde, lonca sistemine dayalı, kendisine özgü bir felsefesi bir
örgütlenmedir. Çeşitli üretim dallarındaki esnaf ve zanaatkarın sıkı bir sosyal ve
ahlaki disiplin temelinde örgütlenmesi ve belli kurallar dahilinde (ticari ahlak-kalitetüketici hakkı gibi) çalışmasının sürekli denetlenmesidir

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

Ahilik Türk kültürünün
yarattığı en önemli
sosyal kurumlardan
biri.. Bin yıl önce
Anadolu’ya yerleşen
Selçuklular’la birlikte
toplumun belkemiğini
oluşturan, üreticitüketici ilişkilerini
“tüketici kraldır”
anlayışı ile düzenleyen
ve o çağda katılımcı,
paylaşımcı bir
anlayışla sosyal barışı
sağlayan olağanüstü
bir kurum Ahilik..
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G

ünümüz global ve
rekabetçi iş ortamında,
yerel değerler ile
küresel başarıların elde
edilebileceği fikrini savunanlardanım. Bu
fikri savunmak tabii ki gelişen teknolojiyi,
evrensel değerleri takip etmemek
anlamına gelmiyor. Bu fikir, başarının
anahtarı olarak ortaya konulan bir çok
metodun, kendi dinamiklerimizin içinde
yüzyıllardır var oluşunun farkındalığını
kapsıyor.
Son yıllardaki yönetim anlayışları
dikkatle incelendiğinde, modelin adı
ne olursa olsun müşteri memnuniyetini
en üst düzeye ulaştıracak yeni kriterler
ve tanımlarla her model kendi yapısını
zenginleştirmektedir. Modeller, para
egemenliğinden bilgi egemenliğine
ve buradan da bilgeliğe doru gelişme
gösterirken, anlayışlar da kapitalizmden
hümanizme doğru bir yöneliş içine
girmiştir. Ahilik Türk kültürünün yarattığı
en önemli sosyal kurumlardan biri.. Bin yıl
önce Anadolu’ya yerleşen Selçuklular’la
birlikte toplumun belkemiğini oluşturan,
üretici-tüketici ilişkilerini “tüketici
kraldır” anlayışı ile düzenleyen ve o
çağda katılımcı, paylaşımcı bir anlayışla
sosyal barışı sağlayan olağanüstü bir
kurum Ahilik.. Ahiler, 21. Yüzyıl’da baştacı
edilen “birey-ahlak-tüketim-kalite-

şeffaflık” gibi değerleri Anadolu’da
yaklaşık bin yıl önce uygulamıştı. Yani
ABD “keşfedilmeden” 400 sene önce!
Şimdi Türkiye’ye gelen ABD’li guruların
“kalite-verimlilik-tüketiciye önem”
konferanslarını ağzı açık dinleyenlerin
kendi kültürünü bilmemesi ve Ahilik
kurumundan çıkarılabilecek güncel
dersleri dünyaya anlatamamamız, Türk
aydınların tarih tembelliğinden olsa
gerek!

// PEKİ NEDİR AHİLİK?

Üretim temelinde, lonca sistemine
dayalı, kendisine özgü bir felsefesi bir
örgütlenmedir. Çeşitli üretim dallarındaki
esnaf ve zanaatkarın sıkı bir sosyal ve
ahlaki disiplin temelinde örgütlenmesi ve
belli kurallar dahilinde (ticari ahlak-kalitetüketici hakkı gibi) çalışmasının sürekli
denetlenmesidir.
İş mükemmelliği içinde adım adım
ilerleyen yeni yönetim anlayışları,
geçmişin zengin kaynakları ile de
beslenmektedir. Bu anlamda: bir
yönetim felsefesi olarak TKY (Toplam
Kalite Yönetimi) ile TKY’nin tarihteki bir
uygulaması diye değerlendirebileceğimiz
Ahilik kültürünün benzeşen pek çok
yönü bulunmaktadır.
Ahilik, hem insan yetiştirmeden hem
de piyasaya sunulan mal ve hizmette
kayda değer seviye yakalamış ve birkaç
asır devam etmiştir. Uygulanan sistemin
adı TKY değildi ama felsefe aynı felsefe
idi: “İnsan odaklı” ve “İşin ehline teslim
edildiği” bir iş felsefesi... Yine Ahilik
müessesesinde tüketicinin korunması
en üst makamlardan en alt makamlara
kadar üzerinde hassasiyetle durulan
bir konudur. Gerek Ahilik teşkilatı
gerekse bir yönetim felsefesi olarak TKY
objektif olarak değerlendirildiğinde
her ikisinde de işgörenler, işverenler ve

müşterilerin tatmini; dahası, toplumun
huzuru ön plana çıkacaktır. Ahilik
kurumunun geleneksel değerlerinin en
önemlilerinden birisi “kalite” anlayışıydı.
Giysiden ayakkabıya, demir aletlerden
tahta eşyalara kadar her alanda ürün
kalitesi ve üretim kuralları inceden
inceye en kapsamlı talimatnamelerde
belirlenmişti. Sıkı denetim sayesinde
buna aykırı davranan ve üründen “çalan”
her esnaf kısa sürede yakalanır, uyarılır,
cezalandırılır, yola gelmezse loncadan
atılır ve esnaflık yapması yasaklanırdı.
Gerek üründe gerek üretim ve
dükkan şartlarında tıpkı bugünün ISO
9000’i gibi “evrensel” standartlar vardı
Ahilikte.. Kalite kontrolu, kurumun en
önemli görevleri arasındaydı. “Pabucu
dama atılmak” sözü de buradan gelir.
Ahi babaları kalite kontrolü sırasında
ürününü beğenmedikleri ya da kurallara
aykırı bir davranışını saptadıkları esnafın
ayağındaki papucu çıkarıp dama
atarlardı. “Onun pabucu dama atıldı”
sözü sosyal ve mesleki bir cezanın
yıllardır dilimize işlemiş en çarpıcı
ifadeleri arasındadır.
Ahilik Türk kültüründe böylesine
derin izler bırakmıştır. Ahi teşkilatının
kurucusu sayılan Ahi Evran, ilk olarak
esnaflar arasında birlik ve dirliği
sağlamıştır. Esnafın denetlenmesine
ve özellikle de eğitilmesine önem
vermiştir. Her esnafın sağlam iş
yapıp yapmadığını, müşterilere karşı
davranışlarını kontrol etmiş, üretilen
malların kaliteli ve standartta olmasına
çalışmıştır.
Ahi birliklerinde ustaların üreteceği
ürün belirli bir standarda bağlandığı
gibi, alacakları çırak sayısı da standarda
bağlanmıştır. Usta sadece ahi teşkilatının
öngördüğü kadar çırak alabilirdi. Çünkü
çırakların sayısı çok olursa işyerinde

eğitim, üretim, kalite ve standart
istenilen özellikte gerçekleşmeyecek
ve kontrol güçleşecekti. Eğer bir usta
kalitesiz mal üretir, üretim standardına
uymaz, kalfaların ücretlerini vermez,
çıraklarını sömürür, onlara bildiklerini
öğretmez ve kendinden beklenen
görevleri yerine getirmezse, ustaya işyeri
kapatma cezası verilirdi.
Bugün eşine ancak ABD’de
en ileri sivil toplum girişimlerinde
rastlanan, evsizlere aşevi, sağlık
ocağı gibi hizmetler veren kurumları
Ahilik Anadolu’da bin yıl önce insani
bir şefkat temelinde felsefesini de
çok sağlam bir şekilde oturtarak
kurmuştu. Böylece Ahilik bugün
globalleşen dünyada en çok ihtiyaç
duyulan üretici-varlıklı kesimin, yoksul
ve zayıf kesimleri koruyup kollayan
sosyal organizasyonlara yönelmesi
eğilimini bin yıl önce hayata geçirmişti.
Günümüzde “Yaşam Kalitesi” olarak
dillendirilen olgunun temelleri sanırım
buradan gelse gerek.. Ülkemizde yeni
yeni kurumsallaşan Rekabet Kurulu,
Patent Enstitüsü, KOSGEB, Reklâm
Kurulu yanında Ticaret ve Sanayi Odaları,
İşçi ve İşveren Sendikaları, Kooperatifler,
Esnaf Odaları, Belediyeler, Bağ-Kur gibi
sosyal hizmet veren kurumlar Ahilik
sisteminden günümüze yansıyan
kuruluşlardır.
2000’li yılların başlarında olduğumuz
şu günlerde, Ahiliğin ahlak ve çalışmaya
ait prensipleri kısaca Ahilik felsefesi,
dünyamızda ilerleyen toplumların
modeli olmaya adaydır. Bu görüş
bir kehanet değildir. Bugün nasıl
ki kalkınmış birçok ülkede Ahilik
prensiplerinin izlerini görüyorsak, yarın
da ilerlemiş toplumların yükselmesinde
Ahilik ilkelerinin, önemli rol oynadığı
görülecektir...

AHİ BABA’NIN
USTALIĞA
YÜKSELEN GENCE
NASİHATİ
“Doğru, sabırlı,
dayanıklı ol,
Yalan söyleme,
Büyüklerinden
önce söze başlama,
Kimseyi kandırma,
Kanaatkar ol,
Dünya malına tamah etme.
Yanlış ölçme, eksik tartma.
Kuvvetli ve üstün durumda
iken affetmesini,
Hiddetli İken yumuşak
davranmasını bil ve
Kendin muhtaç iken bile
başkalarına verecek kadar
cömert ol.”
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ÖDÜL

İMED İzmir Şubesi Başkanı Fikret Aytek (sağda),
Kenan Yavuz’a derneğin Onur Belgesi’ni
takdim etti.
(Soldan) EBSO Kimya Meslek Komitesi Başkanı Cahit
Doğan Yağcı, SOCAR & TURCAS CEO’su Kenan Yavuz, Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk ve İMED İzmir Şubesi Başkanı Fikret Aytek.

Yavuz’a İMED’den Onur

Ödülü

İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunları Derneği İzmir Şubesi (İMED),
SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz onuruna bir yemek verdi. İMED İzmir Şubesi Başkanı
Fikret Aytek, 2008 yılında “Yılın Yöneticisi” seçtikleri Yavuz’a
derneğin Onur Belgesi’ni takdim etti.

E

ge Bölgesi Sanayi Odası’nda düzenlenen yemeğe Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk, EBSO Kimya Meslek
Komitesi Başkanı Cahit Doğan Yağcı
ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Yemekte
konuşan İMED İzmir Şubesi Başkanı Aytek,
Kenan Yavuz’un gerek özel sektörde gerekse
bürokraside gösterdiği başarıların kendilerini de gururlandırdığını söyledi. Petkim’in
özelleştirme sonrasında çok Türkiye için büyük
önem taşıyan yatırımlara hazırlandığına dikkat
çeken Aytek, “Sayın Yavuz, İstanbul Üniversitesi
İşletme İktisadı Enstitüsü’nde MBA yapan çok
değerli bir arkadaşımız.
Kendisi ile böyle bir gecede birlikte olmak
ve derneğimizin onur belgesini takdim etmek
istedik. Mezunlarımız bugün Türkiye’nin
hemen her yerinde, özel sektör ve kamuda
çok önemli görevleri başarıyla ifa ediyorlar. Bu
başarının altında ise aldıkları eğitimin niteliği
ve önemi yatıyor” dedi.
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// ÇÖZÜM ODAKLI
OLMAYI ÖĞRENDİK

Dernek üyelerine seslenen SOCAR & TURCAS CEO’su Kenan Yavuz ise, İşletme İktisadı
Enstitüsü’nde aldığı eğitimin, 25 yılı aşan
çalışma yaşamının her alanında etkili olduğunu söyledi. Karşıt fikirlere saygı duymayı ve
uygarca tartışabilme kültürünün bu okulda
edindiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:
“Hocalarımızdan yaşadığımız sorunlar
karşısında çözümün bir tane olmadığını,
analitik ve çözüm odaklı düşünebilmeyi çok
iyi öğrendik. Rahmetli Hocamız Prof. Dr. Kemal
Tosun’un haftanın bir günü bizleri kravatlı
gelerek başarılı yöneticilerin konferanslarına
dinlemeye mecbur tutmasını, iş dünyasına
hazırlamasını hiç unutamam. Bürokrasi ve özel
sektördeki görevlerim sırasında yaşadığım
sorunların çözümünde her zaman aldığımın
eğitimin önemini hissettim. Aynı eğitim
kalitesinin bugün de sürdüğünü görmek bana
mutluluk veriyor. Bizlere emeği geçen Hocalarımızdan hayatta olanları uzun ömürler, vefat
edenlere rahmet diliyorum.”

“Hocalarımızdan
yaşadığımız
sorunlar karşısında
çözümün bir tane
olmadığını, analitik
ve çözüm odaklı
düşünebilmeyi
çok iyi öğrendik.
Rahmetli Hocamız
Prof. Dr. Kemal
Tosun’un
haftanın bir günü
bizleri kravatlı
gelerek başarılı
yöneticilerin
konferanslarına
dinlemeye mecbur
tutmasını,
iş dünyasına
hazırlamasını hiç
unutamam.”

İftarlarda müşterilerimiz ve
bürokrasi ile buluştuk
Ankara ve İzmir’de düzenlenen iftar yemeklerinde Petkim yöneticileri Ankara
bürokrasisi ve müşterilerimizle bir araya geldi.

(Soldan) SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su Kenan Yavuz, EPDK
Başkanı Hasan Köktaş, Maliye Bakanlığı Müşteşarı Naci Ağbal,
TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, İstanbul Ticaret Odası
Meclis Başkanı İbrahim Çağlar ve Çalışma Bakanlığı Müsteşarı
Birol Aydemir.

Petkim’in ramazan
ayında geleneksel hâle
getirdiği iftar daveti;
başkent Ankara’nın
siyaset, iş dünyası,
basın ve sivil toplum
örgütlerinin temsilcilerini
bir araya getirdi.

K

üçükesat Göksu
Restoran’da düzenlenen
yemeğin ev sahipliğini
SOCAR & TURCAS Enerji
CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz ile Petkim
Genel Müdürü Hayati Öztürk yaptı.
Bugüne kadar yatırım hedeflerinin
gerçekleşmesinde bürokrasinin
tepe kademesinden çok önemli
destek gördüklerini belirten Kenan
Yavuz, “Sürekli iletişim ve ilişki
içinde olduğumuz bürokrasi, iş ve
medya dünyamızın Ankara’daki
temsilcileri ile bir kez de mübarek
Ramazan ayında iftarımızda
buluşmak istedik. Petkim’in iftarına

gösterilen ilgi; gerçekte yatırıma,
üretime ve Türkiye’mizin geleceğine
gösterilen ilgidir. Hedeflerimizin
bürokrasi kanadında da en az bizim
kadar ilgi ve heyecan uyandırdığını
görmekten büyük mutluluk
duyuyoruz” dedi. Yatırımların
bürokrasi aşamalarında, geçen
yıllar ile kıyaslanmayacak oranda
hızlı ilerlediklerine dikkat çeken
Yavuz, hem iş dünyası hem de üst
düzey bürokratlarla aynı dilden
konuşmanın önemine işaret etti.

// İZMİR İFTARI İZTO
LOKALİ’NDE YAPILDI

Petkim’in İzmir ve çevrelerindeki
müşterileri için düzenlediği iftar
yemeği ise İzmir Ticaret Odası
Lokali’nde gerçekleştirildi. 100’ün
üzerinde firma temsilcisinin katıldığı
iftarın ev sahipliğini Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk yaptı. İftar
yemeklerinin birlik ve beraberliği
pekiştirici etkisi olduğuna dikkat
çeken Öztürk, böylelikle müşterileri
ile birlikte oruç açmanın tadına
vardıklarını sözlerine ekledi.

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk (soldan ikinci),
iftar davetine katılan müşterilerle sohbet etti.

(Soldan) Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, AKP
İzmir İl Başkanı Ömür Kabak, SOCAR & TURCAS
Enerji CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül,
AKP İzmir Milletvekili Taha Aksoy.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÖNÜL,
ORUCUNU ÇALIŞANLARIMIZLA AÇTI
Milli Savunma Bakanı ve AKP İzmir
Milletvekili Vecdi Gönül, Petkim’in
çalışanları ile geleneksel hale getirdiği
iftar yemeğine katıldı. AKP İzmir
milletvekili Taha Aksoy ve İl Başkanı
Ömür Kabak’ın da katıldığı iftar
öncesinde, Petkim’in yatırım projeleri
hakkında SOCAR & TURCAS Enerji
CEO’su Kenan Yavuz’dan bilgi alan
Gönül, Petkim’in Türk sanayisinin ve
Türk ekonomisinin yüz akı kuruluşlarının
başında geldiğini söyledi. Petkim
çalışanları ve aileleri ile sohbet eden
Gönül, çalışanların
bayramlarını da - 77
www.petkim.com.tr
kutladı.
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Aliağa Petkim, yeni sezonda

ligin tozunu atmaya hazır

Düzce Akçakoca Milli Takımlar Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde 15 gün boyunca
kamp yapan yeşil-beyazlılar sezona günde 3 idmanla hazırlanıyor.

B

Bir haftadır
idmanla yatan
idmanla kalkan
oyuncularımızın
performansı,
hırsı, disiplini lig
için bizi fazlasıyla
ümitlendirdi. Takımın
uyumu, oyuncuların
istekli oluşu,
ortaya koydukları
mücadeleye
bakılsa bu sezon
tüm takımlarım
gıpta ile bakacağı,
taraftarlarımızın
gurur duyacağı bir
ekip olacağız.
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eko Basketbol Ligi ekiplerinden
Aliağa Petkimspor, yeni sezona
iddialı başlangıç yaptı. Düzce
Akçakoca Milli Takımlar Sporcu
Kamp Eğitim Merkezi’nde 15 gün boyunca
kamp yapan yeşil-beyazlılar sezona günde
3 idmanla hazırlandı. Kamp için çok ideal bir
ortam bulduklarını belirten Basın Sözcüsü
Turgay Ceylan “Kampta yakaladığımız
atmosferi lige yansıtabilirsek herkesin
korkulu rüyası oluruz ve play-of hedefimize
çok rahat ulaşabiliriz.” dedi.

// BASKETÇİLERE
KOMANDO EĞİTİMİ

Gün doğmadan kros çalışması
yaptıklarını, öğle kum torbası ve ağırlık,
akşamları ise salonda taktik idman
yaptıklarını belirten Ceylan; Petkim Yaşam’a
şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaptığımız
bir haftalık çalışmada; takımın uyumu,
disiplini, moral motivasyonu her şeyiyle
olması gerektiği gibi. 2’si yabancı toplam
13 oyuncumuzun bulunduğu kamp
mükemmel geçiyor, çok iyi bir kamp ortamı
bulduk. Gözlerden uzak oksijeni bol iklimi
idman yapmaya son derece müsait bir
ortamda taktik idmanın yanında kondisyon
ve güç depolama çalışmaları yapıyoruz.
Bir haftadır idmanla yatan idmanla kalkan
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Aliağa Petkimli basketbolcular
Akçakoca kampında

oyuncularımızın performansı, hırsı,
disiplini lig için bizi fazlasıyla ümitlendirdi.
Takımın uyumu, oyuncuların istekli oluşu,
ortaya koydukları mücadeleye bakılsa bu
sezon tüm takımlarım gıpta ile bakacağı,
taraftarlarımızın gurur duyacağı bir ekip
olacağız. Sezon içinde herhangi bir sorun
yaşamaz isek ligin korkulu rüyası oluruz ve
ve play-of hedefimize çok rahat ulaşabiliriz.”
dedi.

Aliağa Petkim Basın Sözcüsü
Turgay Ceylan

Bu yılın flaş transferi

Hüseyin Beşok

2010-2011 basketbol sezonunda güçlü kadrosuyla iddiasını ortaya koyan
Aliağa Petkim’in flaş transferi Hüseyin Beşok oldu.

G

eçen sezon
yaşadıkları acemilikleri
yaşamamak için sezon
sonu hocalarının
istekleri doğrultusunda transfer
yaptıklarını belirten Kulüp Başkanı
Metin Timurhan “Hüseyin Beşok da
bu transferlerimizden biri Hüseyin’i
aramızda görmekten son derece
mutluyuz. Hüseyin Beşok’lar kolay
yetişmiyor. Kariyeri tartışmasız
bir isimle sözleşme imzaladık.
Transferde emeği geçen hocamıza
menajerimize çok teşekkür
ediyorum.”dedi Son iki sezondur
ligin sonunda zorlandıklarını ve bu
sezon play-of hedefine ulaşacaklarını
belirten Timurhan “Böyle bir
düşüncemiz olamasa zaten Beok’u
transfer etmezdik. Tabi Hüseyin gibi
oyuncuları transfer etmek kolay
değil. Böyle oyuncuları Aliağa’ya
getirmek basketbol severlere

izlettirmek kolay değil ancak bunu
başardık hem kulübümüz hem de
Hüseyin için hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum.” dedi.

// İZMİR’İN BAŞARISI İÇİN

Çok uzun süredir basketbolun
içinde olduğunu transferi için Başta
Kulüp Başkanı Timurhan olmak
üzere Takımın antrenörü Üner ve
Menajer Saka’ya teşekkür eden
Beşok, pek çok kulüpte oynadığını,
ancak Aliağa Petkim’den gelen teklifi
memleketi İzmir’in başarısı için kabul
ettiğini söyledi.
Beşok, “Halil hocamın neler
yapabileceğini de bildiğim için
ayrıca kendisi da ve ben sürekli
hedefleri olan bu hedefler
doğrultusunda Aliağa’da iyi işler
başaracağımıza lig olsun kupa
maçlarında olsun Aliağa’yı iyi yerlere
taşıyacağımıza inanıyorum.” dedi.

(Soldan) Aliağa Gençlik ve Spor Kulübü
İkinci Başkanı ve Petkim Temsilcisi
Arkun Ünsal, Hüseyin Beşok, Aliağa
Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Metin
Timurhan, Aliağa Petkim Basketbol
Takımı Menajeri Birtan Saka.

Sezonluk kombine 50, VİP kartlar 250 TL
2010-2011 basketbol sezonunda güçlü kadrosuyla iddiasını ortaya koyan Aliağa
Petkim’in flaş transferi Hüseyin Beşok oldu.

A

liağa Petkim Basketbol Takımı’nın 2010-2011
sezonu Kombine Kart ve VİP Kart satışları
devam ediyor. Geçen sezon ki kadrosunu
büyük oranda yenileyen ve iddialı bir kadro
kuran Aliağa Petkim Basketbol Takımı’nın Kombine ve VİP
kart satışları Demokrasi Meydanı karşısında bulunan kulüp
binasından yapılıyor. Geçen sezon
olduğu gibi bu sezonda tüm
taraftarları yanlarında
görmek istediklerini
belirten ve bu konuda
üstlerine düşen
görevi kombine ve
VİP fiyatlarını geçen
yıla göre çok ucuz

tutarak yerine getirdiklerini belirten Aliağaspor Kulübü
Başkanı Metin Timurhan “Geçtiğimiz sezon 75 TL olan
Kombine kartları taraftarlarımızın isteği doğrultusunda 50
liraya düşürdük.
Ayrıca yine geçtiğimiz sezon Bin Liraya sattığımız ve 175
kişi ile sınırlı VİP koltuk bölümü de 250 liradan satıyoruz.
Kulübün asıl sahibi taraftarlarımızdır. Biz bu bilinçle
hareket ediyoruz. Takımımız taraftarlarımıza yine
keyif verecek. Herkesin gıpta ile bakacağı
bir ekip oluşturduk. Maçımıza gelen asla
pişman olmayacak.” dedi.
Timurhan ayrıca kulüpten forma
ve tişört satışlarına başladıklarını ve
sadece 10 lira olduğunu sözlerine
ekledi.
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Petkim Spor Kulübü

üç branşta yeniden iddialı

Antrenör Sema Bodur yönetiminde yeni bir takım oluşturulurken; Petkim Spor Kulübü
yönetimi basketbol branşında bu yıl, Büyük Erkekler kategorisinde deplasmanlı bölgesel
ligde mücadele etme kararı aldı.

P

etkim Spor
Kulübü 2010-2011
sezonunda futbol,
basketbol ve
voleybol olmak üzere toplam
üç amatör branşta mücadele
etmeyi sürdürecek.
Kulüp bünyesinde halen
futbolda 71 lisanslı sporcu U-17
ve U-19 liglerinde; basketbolda
76 sporcu, minik, küçükler, yıldız,
genç liglerinde; voleybolda,
büyük erkek, büyük bayan, genç
bayan, yıldız ve minik bayanlar
branşlarında 155 olmak üzere,
toplam 302 lisanslı sporcu
faaliyet gösteriyor. Antrenör
Sema Bodur yönetiminde yeni
bir takım oluşturulurken; Petkim
Spor Kulübü yönetimi basketbol
branşında bu yıl, Büyük Erkekler
kategorisinde deplasmanlı
bölgesel ligde mücadele etme
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kararı aldı. Voleybol takımı
ise büyük erkek ve büyük
bayanlar kategorilerinde, İzmir
Ege Üniversitesi iş birliği ile
geçtiğimiz iki sezon boyunca,
Konya’da düzenlenen Türkiye
Voleybol Şampiyonası’na
katıldı. Petkim yönetimi Siteler
sahası içindeki spor alanlarını
yeniden düzenlerken; basketbol
oyun alanı boyanarak potalar
yenilendi. Ayrıca Site II alanında
bulunan çim futbol sahasında
gece aydınlatması yapılarak,
çalışanların da spor yapmalarına
olanak sağlandı. Spor Salonu ise
yenilenen çehresi ve kondisyon
merkeziyle yeniden çalışanların
hizmetine sunuldu.

Nemrut’a ilk sekiz ayda gelen
gemi sayısı 3 bin 84’e yükseldi
İzmir Alsancak limanında gemi trafiğinde azalma yaşanırken Aliağa’daki liman ve
iskeleler yüzde 40-45 artış yaşıyor..

Petkim Limanı ve
Nemrut Körfezi

// NEMRUT LİMANLAR
BÖLGESİ DENİZ TİCARETİNİN
GÖZDESİ

T

ürkiye’nin en büyük sanayi
bölgelerinden Aliağa, deniz
ticaretinde de ülkenin en
gözde merkezlerinden biri
haline geldi. İlçede 2009 yılında hizmete
giren Konteyner limanlarının katkısıyla
deniz ticareti büyük bir aşama kaydetti.

İzmir Alsancak limanında gemi
trafiğinde azalma yaşanırken Aliağa’daki
liman ve iskeleler yüzde 40-45 artış
yaşıyor. Aliağa’daki İskele ve limanlara
2009 yılında 3 bin 840 gemi gelirken
2010 yılının 8 ayında 3084 gemi giriş
çıkışı oldu. Yıl sonuna kadar bu rakamın 4
bin 600 ü bulması bekleniyor. Geçtiğimiz
yıl 32 milyon ton elleçlemenin
gerçekleştiği Aliağa’daki liman ve
iskelelerde 2010 rakamlarının da büyük
artış göstermesi bekleniyor.

// GEMİ TRAFİĞİ KATLANIYOR

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Saka, bölgenin deniz
ticaretindeki önemini her geçen gün
arttırdığını ifade ederek, “Demir, hurda
başta olmak üzere çeşitli dökme yüklerle
faaliyet gösteren Aliağa’daki iskeleler,
2009’daki Nemport, TCEEGE, PETKİM gibi
firmalarının konteyner elleçleme altyapı
yatırımlarıyla büyük bir hareketliliğe
kavuştu.
Bölgenin gelişme potansiyeli
dikkate alınarak tüm liman ve iskeleleri
rahatlatacak ulaşım ve bağlantı
yolları altyapısının geliştirilmesiyle
birlikte bugünkü yükleme- boşaltma
rakamlarının, gelen giden gemi
sayılarının katlandığını
göreceğiz” dedi.

ALTO Başkanı
Adnan Saka

“KARAYOLU ALTYAPISI
YETERSİZ KALIYOR”
ALTO Başkanı Adnan Saka,
Aliağa Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki yatırımların hızla
gerçekleşmesi halinde Aliağa’daki
liman, lojistik ve deniz ticareti
sektörlerinin bugün tahmin
edilemeyecek kadar büyüyeceğini
kaydetti. Saka, “Kara, deniz,
demiryolu ulaşım ağlarının
odağında yer alan Aliağa, Manisa,
Denizli başta olmak üzere Batı
Anadolu’nun da dünya ticaretine
açıldığı bir nokta haline geliyor.
Şimdi hızla bu değişimi sağlıklı
sürdürülmesini sağlayacak
altyapı, ulaşım ve diğer lojistik
olanakların geliştirilmesi
gerekiyor. Bölgeye ulaşan
karayolu altyapısı konteyner araç
trafiğini kaldırmıyor. Biran önce
bu konuda çözüm bulunmalı.
Ancak firmaların bireysel
sorunlarını çözecek değil,
bölgenin yıllık 40-50 milyon tonluk
elleçleme potansiyeli dikkate
alınarak bütüncül çözümler
aranmalı. Bir iskelenin münferit
talebine göre üretilen geçici
çözümler bölgenin sorunlarını
azaltmak yerine daha da
arttırmaktadır. Bunun için
Nemrut bölgesinin karayollarına
ara bağlantılarının, Aliağa
Organize Sanayi Bölgesi’nin
Nemrut’a bağlantılarının
bütüncül bir yaklaşımla planlanıp
hızla çözümler aranmalı. Aliağa
Ticaret Odası ve ALOSBİ olarak
bizler bölgenin ulaşım ve lojistik
planlamasının yapılmasında
aktif olarak katkı vermeye
hazırız. Aliağa’daki kurumlar,
yerel yönetimler, sivil toplum
örgütleriyle birlikte bu planlama
için gerekli olan irade ve sinerjinin
biran önce oluşturulacağına
inanıyorum” dedi.
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PETEK üyelerinin aktivite
yoğunluğu yaz-kış sürüyor
Petkim Etkinlik Kulübü (PETEK) üyeleri, iş stresini farklı ve renkli etkinliklerle
giderirken, iş arkadaşlıklarını ve dostlukları pekiştiren faaliyetlerini sürdürüyor.

Çanakkale’de şehitlerimizi andık,

Türklüğümüzle gurur duyduk..

P

ETEK’in düzenlediği
Çanakkale gezisi,
çok sayıda
Petkim çalışanı
ve ailelerinin katılımıyla
gerçekleştirildi. Çanakkale’den
feribotla Gelibolu’ya geçen
PETEK üyeleri; sırasıyla Kilitbahir,
Seyit Onbaşı, Şahindere
Şehitliği, Seyitler Abidesi,
Ertuğrul Köyü, Yahya Çavuş
Şehitliği, Alçı Tepe Köyü’nü
ziyaret etti. Yemek molasının
ardından komutanından erine
kadar tüm personeli şehit
olan 57. Alay’ın Şehitliği’ni
ziyaret eden PETEK üyeleri,
daha sonra Conkbayırı’na çıktı.
Conkbayırı’ndan sonra İzmir’e
dönüş yolculuğuna başlayan
PETEK’liler Çanakkale kent
merkezinde kısa bir gezinti
yapmayı da ihmal etmedi.
Gezi boyunca çok
duygusal anlara tanıklık
eden PETEK üyeleri, bize
bu vatanı armağan eden
başta Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anarken;
şehitlerimizin bıraktıkları
onurlu mirası korumak için söz
verdiler..
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Yaz sıcağında Kuşadası’nda
Adaland keyfi..

9

0 kişilik katılım ile
Kuşadası Adaland
eğlencesi için
Aliağa’dan yola çıkan
PETEK üyeleri, Selçuk’ta yaptıkları
enfes kahvaltı molasından sonra
“Sırılsıklam Eğlence Dünyası”
Aquapark’a ulaştı. Adaland’ın dev
havuzunda ve uzun kaydıraklarında
neşeli bir gün geçiren PETEK
üyeleri, unutulmaz bir gün yaşadı.
İzmir’den sadece 80 km uzaklıkta
bulunan Adaland 270 dönüme
yayılan tesisleri ile Türkiye’nin
en büyük su parkı konumunda.
Adeta tropikal bir adayı anımsatan
Seapark ile heyecan düşkünlerini
ağırlayan Adaland, PETEK üyelerine
unutulmaz bir gün yaşattı.

PETEK’in dağcılarının rotası bu kez
Suuçan Şelalesi oldu..

3

0 kişilik Petkim personeli, ekim ayı
ile birlikte sonbaharın doyumsuz
doğa yürüyüşlerine başladı. İlk
rotası Aliağa Türkmen Köyü olan
PETEK üyeleri, yürüyüşlerine Karakuzu köyü
parkurundan başlayarak, orman yoluyla Suuçan
Şelalesi’ne ulaştı. Aliağa İlçesi’ne yaklaşık 15
kilometre uzaklıkta bulunan tabiat harikası
Suuçan Şelalesi, Manisa, Aliağa ve Menemen
arasında kalan bölgede yer alıyor. Şelalenin
bulunduğu alanın bir bölümü Aliağa’nın, bir
bölümüyse Manisa`nın sınırları içinde kalıyor.
Şelaleye Aliağa’nın Karakuzu, Menemen`in
Çukurköy ve Manisa’nın Türkmen Köyü’nden
ulaşılabiliyor.
Suuçan Şelalesi, 90 derecelik düşümü
ile su damlacıklarının büyüleyen gösterisine
tanıklık ediyor. Şelale gezisi sonrasında Türkmen
Köyü’nde çay molası veren PETEK üyeleri,
yorgun ama neşeli şekilde yeniden Aliağa’nın
yolunu tuttu.
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İpekyolu’ndan Petkim’e

“Yılın Sanayi Kuruluşu” ödülü
Türksoy’la İpekyolu Dergisi’nin geleneksel “Altın Adamlar Ödül Töreni”nde,
Petkim “Türkiye’de Yılın Sanayi Kuruluşu” ödülüne layık görüldü.

Petkim Genel
Müdür Yardımcısı
Abdülkadir Tuncer
(solda) şirketin
ödülünü Başbakan
Yardımcısı Bülent
Arınç’ın elinden
aldı.

T

ürksoy’la İpekyolu Dergisi’nin
geleneksel “Altın Adamlar
Ödül Töreni” İstanbul Wow
Otel’de gerçekleşti. Törende
“Türkiye’de Yılın Sanayi Kuruluşu” dalında
Petkim’e ödül verildi. Şirketin ödülünü
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın
elinden alan Genel Müdür Yardımcısı
Abdülkadir Tuncer, Türkiye’nin 14. büyük

sanayi kuruluşu olarak Türkiye ve Türk
insanı için üretime, istihdama ve katma
değer yaratmaya devam edeceklerini
söyledi. Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç ise, kendisinin Manisa Milletvekili
olduğunu hatırlatarak, Petkim’in Ege
Bölgesi ve Türkiye ekonomisine can
veren kuruluşların başında geldiğine
vurgu yaptı. Törene Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç, Devlet Bakanı Faruk Çelik,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
yanı sıra Rusya, Kazakistan, Azerbaycan,
Çeçenistan, Romanya, Kosova ve Bosna
Hersek’ten çok sayıda davetli katıldı.
İpekyolu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Seyfullah Türksoy, “İpekyolu Ödül
Töreni”nin Türk Dünyası’nı buluşturan
bir platform niteliği taşıdığına dikkat
çekerek, “Gaspıralı İsmail Bey’in Dilde,
Fikirde, İş’te Birlik ruhunu yaşatmanın
gururunu yaşıyoruz” dedi.

TED Koleji’nden coşkulu
Cumhuriyet kutlaması

8

2 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün
direktifleriyle kurulan TED Okulları’nın
İzmir Şubesi; TED Aliağa Koleji 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nın 87’nci yılını
coşkulu bir geceyle kutladı. Petkim sahasında
eğitim faaliyetini sürdüren Aliağa TED Koleji’nin
“Geleneksel Cumhuriyet Balosu”na, TED Aliağa
Koleji Vakfı yönetimi, öğretmenler, veliler ve
öğrenciler katıldı. Petkim Lokali’nde yapılan baloda,
“Cumhuriyet’in 87’nci yılında Cumhuriyet’e birlikte
sahip çıkıyoruz” mesajı verildi. Gecede konuşan TED
Aliağa Koleji Genel Koordinatörü M. Faruk Cezayirli,
Atatürk’ün direktifleriyle kurulan TED Okulları’nın
82 yıldır Atatürk’ün izinde yoluna devam ettiğini
vurgulayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
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bizlere en büyük armağanı olan Cumhuriyet’e
sahip çıkmak ve Cumhuriyet’in teminatı olan
çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak adına
var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Açılış dansı ile
başlayan balo, hep bir ağızdan söylenen 10’ncu
yıl marşı eşliğinde devam etti. Gecenin sonunda
ise TED Aliağa Koleji Vakfı yönetimi, öğretmenler
ve Okul Aile Birliği üyeleri kutlama pastasını hep
birlikte kesti.

ÖDÜL

Aktif Radyo’dan Petkim’e

Yılın Sanayi Kuruluşu ödülü
20 ayrı kategoride ödüllerin verildiği gecede Petkim “Yılın Sanayi Kuruluşu”
ödülünün sahibi oldu.

1

6 yıldır Kuzey Ege’ye
Aliağa merkezden yayın
yapan Aktif Radyo’nun
geleneksel hale getirdiği
“Aktif Radyo Yılın Başarı ve Hizmet
Ödülleri” töreninin bu yıl 10.sunu
gerçekleştirdi. 20 ayrı kategoride
ödüllerin verildiği gecede Petkim “Yılın
Sanayi Kuruluşu” ödülünün sahibi oldu.
Petkim’in ödülünü alan Genel Müdür
Hayati Öztürk, Aliağa’nın nabzını tutan
Aktif Radyo’nun başarılarının devamını
diledi. Yeni Foça Alize tesislerinde
gerçekleşen geceye İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Aliağa
Belediye Başkanı Turgut Oğuz, Foça
Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve
çok sayıda davetli katıldı.

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk (sağda) ödülünü Aktif Radyo Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Öztürk’ün elinden aldı.

Azertac haberleri Anadolu medyasında

T

ürkiye Gazeteciler Federasyonu’nun,
Azerbaycan Haber Ajansı’yla (Azertac)
imzaladığı işbirliği anlaşmasına göre,
Azertac, haberlerini Türkiye Gazeteciler
Federasyonu üyelerine ücretsiz geçecek. Ayrıca,
Azerbaycan halk müziği CD’leri de Anadolu’daki
televizyon ile radyolara ücretsiz dağıtılarak
yayınlanması sağlanacak.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel
Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Atilla Sertel, TGF Genel Sekreteri Merih Ak, TGF
Yüksek İstişare Konseyi ve Sakarya Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ile Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya;
Azerbaycan Parlamento Gazeteciler Birliği’nin
davetlisi olarak 5 günlük Azerbaycan gezisi
gerçekleştirdi. Azerbaycan Haber Ajansı Genel
Müdürü Aslan Aslanov ile biraraya gelen TGF
Genel Başkanı Sertel, Azerbaycan haberlerinin
Anadolu medyasında yer alması amacıyla
hazırlanan anlaşmaya imza attı. Sertel, Anadolu’da
1500’e yakın gazete ile televizyon ve radyoların

Azerbaycan’la ilgili
haberleri artık okurlarına
ücretsiz ulaştıracağının
altını çizdi. Atilla Sertel,
“Bu anlaşmayla Azertac’la
Anadolu medyasını
buluşturuyoruz.
Azertac haberleri
Anadolu basınında
telif hakkı ödenmeden
yayımlanacak. Böylece
ilişkilerimiz daha da
Türkiye Gazeteciler Federasyonu
kuvvetlenecek” diye
Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti
konuştu. Türk heyeti,
Başkanı Atilla Sertel (solda) ve Azerbaycan Haber
Cumhurbaşkanlığı Siyasi
Ajansı Genel Müdürü Aslan Aslanov
İctimai Şube Müdürü
Ali Hasanov ile de bir
araya geldi. Hasanov,
Türk medyasının dünyanın sayılı medyalarından
birisi haline geldiğini belirterek, Azerbaycan
medyasının da Türk medyasındaki gelişmeleri
yakından izledini belirtti.
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Kimya Mühendisi adaylarının
destekçisi yine Petkim oldu
“Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği öğrencilerinin
düzenlediği 1. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Platformu’nda (UKMOP)
sektörün geleceği ve üniversite-sanayi işbirliği imkânları masaya yatırıldı.

İsmail Hakı Metecan

1. Ulusal Kimya
Mühendisliği Öğrenci
Platformu’nu
düzenleyen EgeChe
Akademik ve Sektörel
Buluşmalar Topluluğu
üyeleri birarada.
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geChe Akademik ve Sektörel
Buluşmalar Topluluğu’nun
organize ettiği ve 17 farklı
üniversiteden öğrencilerin
katıldığı platformun açılış konuşmasını
Petkim Stratejik Planlama Müdürü Dr.
İsmail Hakkı Metecan yaptı.
Kendisinin de bir Kimya Mühendisi
olduğunu ve Ege Üniversitesi sıralarında
öğrenim gördüğünü hatırlatan
Metecan, “Kimya sektörünün özellikle
petrokimyanın sürdürülebilir gelişimini
sağlamak, maliyet/fayda analizi yaparak
ürün ve üretim kalitesini yüksek
seviyede tutmak ağırlıklı olarak Kimya
Mühendislerinin, yani sizin elinizdedir.
Bu nedenle eğitim olanaklarını sonuna
kadar kullanın, kendinizi daima geliştirin
ve gelişime açık tutun. Sorgulayıcı
olun ve daima en iyiyi yapmaya çalışın.
Umuyorum ki bunun ardından sizlerin
başarıları gelecek ve sonuçta da bundan
Kimya Sanayii ve tüm kesimleri ile
toplumumuz karlı çıkacaktır.” dedi.

Ali Rıza Saklıca

// GELECEĞİMİZİ
KONUŞUYORUZ

Petkim’in 2018 ve 2023 vizyonları
ile Türkiye’de geleceğini konuşan az
sayıdaki şirketten biri olduğuna dikkat
çeken İsmail Hakkı Metecan, global
rekabet koşullarında kümelenme
modelini gerçekleştirmek istediklerini
vurguladı. Petkim’in kendi sahası
içinde, konularında uzmanlaşmış ve
katma değeri yüksek özel ürünler
üretecek firmaları bir araya getirmeyi

HABER
amaçladığını kaydeden Metecan, şöyle devam
etti: “Bu kümelenme nitelikli yan sanayiyi de
oluşturacak. Üniversite-sanayi işbirliği ile daha fazla
bilgi ve teknolojinin yerlileştirilmesini sağlamayı
ve ülkemiz kimya ve petrokimya sanayinin rekabet
gücünü artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı
hedefliyoruz. Bu unsurların gerçekleştirilmesinde
Ar-Ge ve Üniversite-Sanayi işbirliklerine büyük önem
veriyoruz.”

// KARBON SAYDAMLIK PROJESİ’NE
DÂHİL OLDUK

Platformun kapanış konuşmasını yapan Petkim
Çevre ve Teknik Emniyet Müdürü Ali Rıza Saklıca
da, Petkim Aliağa Kompleksinde 1200 dereceden
-197 dereceye, vakum basıncından 2400 atmosfer
basınca kadar farklı prosesler uygulandığını anımsattı.
Bu durumda İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin
eksiksiz ve tavizsiz uygulandığına dikkat çeken
Saklıca, “İş kazalarının araştırılarak raporlanmasına

ve ilgilileri uyarılarak kazaların tekrarını önlemek
amacıyla gerekli tüm anlamları alıyoruz.” dedi. Ali
Rıza Saklıca, 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.
Saklıca, 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 Saklıca, 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 İMKB50’de yer alan şirketler davet edilmişti.
Petkim’de gerçekleştirilen enerji tasarrufu
çalışmalarında somut projeler hayata geçirilirken,
aynı zamanda CO2 emisyonları da azaltılmış oluyor.”

Petkim ailesine katılan
mühendislere işbaşı eğitimi
Petkim bünyesinde bu yılın temmuz ayında işe alınan 28 mühendis,
Üretim Grup Müdürlüğü’nce düzenlenen eğitim programına katıldı.
Nihat Gürbüz

P

etkim bünyesinde bu yılın temmuz
ayında işe alınan 28 mühendis, Üretim
Grup Müdürlüğü’nce düzenlenen
eğitim programına katıldı. Çalışma
hakkında bilgi veren Petkim Üretim Grup Müdürü
Nihat Gürbüz, konu başlıkları ve eğitimin kimler
tarafından verileceğini belirlediklerini belirterek, “28
mühendisin katılımı için hazırlanan programda iptal
edilen 1 eğitim dışında 28 konu başlığı ile ilgili olarak

784 saat katılım planlamıştık. Katılımcılar, planlanan
eğitimin 779 saatine katıldılar. Eğitime katılım oranı
%99 olurken, bu durum başarılı bir bünye içi eğitim
gerçekleştirdiğimizi ortaya koyuyor.” dedi. Petkim
bünyesinde özellikle Üretim Grubu’nda görev alacak
mühendislerin çok titiz bir ön elemeden geçirildiğini
sözlerine ekleyen Gürbüz, tüm personelin işe
başlangıç eğitime ayrıca büyük önem verdiklerini
kaydetti.
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“Devrimci Girişimciler”
kitabına muhteşem gala

Türkiye’nin önde gelen yönetim danışmanları ve üst düzey yöneticilerle
söyleşilerinin yer aldığı kitabın tanıtım kokteyline Aliağa protokolü, Petkim
yönetimi, sivil toplum kuruluşları liderleri ve çok sayıda davetli katıldı.

P

etkim Yönetim Sistemleri
Müdürlüğü’nde Uzman
olarak çalışan araştırmacıyazar Ömer Özkan’ın
üçüncü kitabı “DEVRİMCİ GİRİŞİMCİLERParadigma Değiştirenler 3” düzenlenen
bir kokteyl ile tanıtıldı.

(Soldan) Petkim
İnsan Kaynakları
Müdürü Hasan
Kocaciğer, Ömer
Özkan, Genel Müdür
Yardımcısı Hatice
Kaygın ve Personel
İşleri Yöneticisi
Cevat Körpe
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Türkiye’nin önde gelen yönetim
danışmanları ve üst düzey yöneticilerle
söyleşilerinin yer aldığı kitabın tanıtım
kokteyline Aliağa protokolü, Petkim
yönetimi, sivil toplum kuruluşları
liderleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşma yapan Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, çağımızın
üretim ve innovasyon çağı olduğunu
ve hızlı koşanın kazanacağını belirtti.
Gençlerin durup dinlenmeden kendini
yenilemelerini gerektiğini belirten
Öztürk bilginin her zamankinden
daha önemli güç haline geldiğinin
altını çizdi. Aliağa Belediye Başkan

Yardımcısı Uğur Eren, ilçede yapılan bu
faaliyetlerden dolayı memnuniyetini
dile getirdi ve Özkan’ı tebrik etti.
Özkan’ın son kitabında söyleşi
konuğu olan katılımcılar şöyle sıralandı:
n Adnan Akdemir, Türkiye’de modern
anlamda sinemacılığı başlattı.
n Baybars Altuntaş Türkiye’de
Franchising sisteminin oturmasını
sağlamakla kalmadı; aynı zamanda
hostes yetiştirme endüstrisini kurdu.
n Yemeksepeti.com’u başlatan Nevzat
Aydın Türkiye’de internet ile yemek
siparişi işini etkili bir şekilde birleştirdi.
n Emre Kurtepeli, Türkiye’nin en büyük
Türkçe internet hizmetlerinden biri
olan Mynet.com’u başlattı.
n Alphan Manas İddaa, OGS ve Deniz
Taksi dâhil birçok yeniliğe başlatan isim
oldu.
n Haluk Okutur, bildiğimiz Simit’i
Franchise standartlarına taşıyarak
Türkiye’nin kendine has ilk zincirini
yarattı.
n İbrahim Orhan, Türkiye’de otomotiv
yan sanayini başlattı desek çok yanlış
olmaz. Türkiye İbrahim Orhan ile dünya
devleri için nasıl mal üretebileceğini
öğrendi.
n Hasan Vatan, Türkiye’nin ilk ve en
büyük teknoloji hipermarketlerini
geliştirdi.
n Hasan Yalınkaya, Goldaş ile
dükkâncılıktan ibaret olan
kuyumculuğu standartları olan dünya
çapında bir işe dönüştürdü.
n Ayşen Zamanpur, Türkiye’nin en
ilginç ve en yaratıcı lüks ulaşılabilir
markasını yarattı.

MEDYA

Kerem Alkin, programını
Petkim’den canlı yayınladı

Bloomberg HT’nin Genel Yayın Direktörü Prof. Dr. Kerem Alkin, Petkim’i
ziyaret ederek canlı yayında izleyenleri ile biraraya geldi.

B

ir yıllık geçmişi olmasına rağmen,
ekonomi kanalları içinde önemli bir
başarı yakalayan Bloomberg HT’nin
Genel Yayın Direktörü Prof. Dr. Kerem
Alkin, Petkim’i ziyeret ederek canlı yayında izleyenleri
ile biraraya geldi. SOCAR & TURCAS CEO’su Kenan
Yavuz ve Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk’ü
konuk eden Prof. Alkin, Türkiye’nin en büyük sanayi
kuruluşlarından biri olan Petkim’in özelleştirme
sonrasında dikkat çeken bir ivme yakaladığını
vurguladı. Bloomberg HT televizyonunda yaklaşık
45 dakika süren canlı yayın sonrasında, Prof. Alkin ve
beraberindekiler Petkim Aliağa kompleksini gezme
fırsatı buldu.

Gerçek Ekonomi
bu yıl da EGE TV ekranlarında

P

etkim Kurumsal İletişim Yöneticisi
Serkan Aksüyek tarafından
hazırlanıp sunulan “Gerçek
Ekonomi” programı, bu yılda Ege
TV ekranlarında olmayı sürdürecek. 15 günde
bir perşembe akşamları, 20.30-21.30 saatleri
arasında canlı olarak yayınlanan program,
reel sektör sorunlarına odaklı bir içerik taşıyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Yaşar Uysal’ın da yorumlarıyla renklendirdiği
programın yeni sezondaki ilk konuğu SOCAR
& TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz oldu. 2011 yılı Mayıs
ayına kadar sürecek program; üretim, istihdam,
ihracat ve katma değer odaklı tüm sektörleri
ve temsilcilerini ağırlarken; sorunları ve çözüm
önerilerini dile getiriyor.

Prof. Yaşar Uysal ve Serkan Aksüyek
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Lokalimiz yine

“eski günlerdeki gibi...”
Petkim çalışanlarının aileleri ile birlikte en güzel hatıralarına tanıklık eden
Lokal 2 bünyesinde lobi, kafetarya, oyun salonları, çocuk oyun alanları,
çocuk havuzu ve restoranlar bulunuyor

P

etkim Lojmanlar
Bölgesi’nde yer
alan Lokal 2, uzun
süren onarım
çalışmaları sonrasında, kapılarını yeniden
misafirlerine açtı. Petkim çalışanlarının
aileleri ile birlikte en güzel hatıralarına
tanıklık eden Lokal 2 bünyesinde lobi,
kafetarya, oyun salonları, çocuk oyun
alanları, çocuk havuzu ve restoranlar
bulunuyor. Öztap A.Ş firmasının onarım
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çalışmalarını yaptığı Lokal 2, Yiğit Yemek
Üretim A.Ş. tarafından işletilecek. Petkim
yöneticileri, çalışanları ve ailelerinin
katıldığı açılış töreninde konuşan Petkim
Genel Müdürü Hayati Öztürk, büyük
özverilerle çalışan Petkim personeline
uzun yıllar hizmet veren Lokal 2’nin
yenilenen yüzü ile çok daha kaliteli
hizmet vermeyi amaçladığını söyledi.
Çalışanlar arasında dostlukların kurulması,
sağlamlaştırılması ve sosyal ihtiyaçların
karşılanmasına büyük önem verdiklerini
vurgulayan Öztürk, “Çalışanlarımızın
Lokal 2’de çok güzel hatıraları var. Aliağa
kompleksi ve lojmanlar bölgesinin ilk
kurulduğu yıllarda, birbirimizle sohbet
edip yemek yediğimiz tek yer burasıydı.
Çocuklarımız bu lokalin bahçesinde
büyüdü. Şimdi bazı çalışanlarımızın
torunları da bu Lokal’in bahçesinde
oynayacak.” dedi.

SANAT

Petkim çalışanları ve ailelerinin

resim aşkı

P

etkim Etkinlik Kulübü’nün
(PETEK) organize ettiği Resim
Atölyesi Sergisi, Genel Müdürlük
binasının önünde bahçede
düzenlenen bir törenle açıldı. Serginin
açılışını yapan Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk, çalışanlar ve ailelerinin
yaptıkları resimlerin profesyonel ressamları
aratmadığını belirterek, “Bizler çok yoğun bir
tempoda çalışıyoruz. Bu tempoya karşılık,
hem çalışanlarımız hem de ailelerinin sanata
olan ilgi ve sevgisini görünce çok daha
mutlu oluyoruz” dedi. Petkim çalışanlarının,
eş ve çocuklarının Petkim Resim
Atölyesi’nde Hüseyin Erdağ’ın öncülüğünde
ürettikleri birbirinden güzel eserler, büyük
beğeni topladı. Resim sergisinde, yine

Petkim personeli olan Sadık Yurtlu’nun 6
yaşındaki oğlu Seyit Ahmet Yurtlu da yaptığı
resimlerle ilgi odağı oldu.

Satranç turnuvasında kıran
kırana çekişme

2

1. Emek ve Barış Şenlikleri
kapsamında düzenlenen 1250
sporcunun katıldığı Satranç
Turnuvası’nın kazananları
belli oldu. Satranç Federasyonu İzmir
İl Temsilciliği ile birlikte düzenlenen
ödüllü Satranç Turnuvası Petkim Çayağzı
Tesisleri’nde yapıldı. Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden ve yurt dışından gelen
1250’ye yakın sporcunun yarıştığı turnuva
renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada
UKD 1199 ve altında İrem Dağdöven 1.,
Tural Kurban 2., Uğurcan Duran 3., UKD
1200-1649 dalında Ozan Öz 1., Onur Başar
2., Evrim Doğa Aslan 3., UKD 1650 ve
üstünde ise Mert Yılmazyerli 1., Orkhan
Eminov 2. ve Faruk Keler 3. oldu.
Turnuvaya katılımın çok yoğun
olduğunu belirten Aliağa Belediyesi

Başkan Yardımcısı Uğur Eren “Türkiye’nin
her yerinden hatta yurt dışından bile
katılımın olduğu uluslararası bir turnuva
gerçekleştirdik. Turnuvada emeği geçenlere
ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum,
dereceye girenleri tebrik ediyorum” dedi.
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Dr. Çağrı Ekmekçi
Petkim Sağlık Servisi Başhekimi
E-posta: cekmekci@petkim.com.tr

Mevsim dönüşlerinin
tanıdık hastalığı: Grip
Gribe yakalanan hastanın her şeyden önce istirahat etmesi gereklidir.
Hekimler mümkünse yatak istirahati önerir.

G

rip (influenza); burun,
bronşlar ve akciğerden
oluşan solunum sisteminde
meydana gelen Influenza
A, Influenza B ve Influenza C virüslerinin
neden olduğu yüksek derecede bulaşıcı
bir enfeksiyondur.
Gribe neden olan influenza virüsü;
hasta veya taşıyıcı kişilerin hapşırması ya
da öksürmesi yoluyla kolaylıkla bulaşabilir.
Virüs bulaşmış ellerle temas etmek veya
öpüşmek de yine bu virüsün geçmesine
neden olan diğer faktörlerdendir. Ayrıca
grip hasta veya taşıyıcı kişinin tuttuğu
kapı kolu, telefon ahizesi veya havlu gibi
ortak kullanım eşyalarından da bulaşabilir.
Hasta kişilerden çevreye saçılan virüs
parçacıklarının havada asılı kalabilme
yeteneğine sahip olması, bulaşıcılığı daha
da artırır. Hasta kişinin kapalı bir ortama
girip çıkması bile o ortamda bulunan
kişileri virüsün bulaşması açısından risk
altına sokar.
Bu nedenle grip ev, iş yeri, okul,
kreş ve toplu ulaşım araçları gibi kapalı
mekanlarda çok kolay bulaşır.

// GRİBİN BELİRTİLERİ NELER?

** Boğazda yanma ve kuru öksürük
** 38-39 civarında ateş
** Kas ağrısı (özellikle sırt, kol ve
bacakalarda)
** Birden başlayan ve 2-3 hafta süren
yorgunluk
** Bulantı ve kusma
** Üşüme, titreme, terleme
** İkincil bakteriyel enfeksiyonlar
(Bronşit,Zatürre vb.)

// SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı virütik yani virüslerin
sebep olduğu bir hastalıktır. 200’den
farklı virüs soğuk algınlığına sebep
olabilir. Soğuk algınlığı genellikle burna
odaklanır. Belirtilerini ise şöyle sıralamak
mümkündür:
** Boğaz ağrısı
** Hapşırma
** Burun akıntısı
Aydınlatılması gereken en önemli
noktalardan bir tanesi grip ile nezlenin
aynı şey olmadığıdır. Soğuk algınlığı
önemsenmediğinde gribe dönüşebilir.

Gribe yakalanan
hastanın her şeyden
önce istirahat
etmesi gereklidir.
Hekimler mümkünse
yatak istirahati
önerir. İstirahat
ile beraber doktor
tavsiyesi ile alınacak
semptomatik ilaçlar
hastalığın daha
hafif geçmesini
sağlayabilir.
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Grip aşısı inaktive edilmiş
influenza virüslerinden veya
antijenlerinden yapılıyor. Aşı
uygulandıktan sonra bağışıklık
sistemi aşıdaki inaktif virüse
karşı antikorlar oluşturuyor.
Daha sonra, aktif virüsle
karşılaşıldığında, önceden
oluşmuş antikorlar enfeksiyon
oluşumunu önlüyor veya ağır
hastalık riskini azaltıyor.
// Ne zaman yaptıralım?
Grip aşısının mutlaka
salgın başlamadan önce
yapılması gerekiyor. Aşının
etkisinin ortaya çıkması için
aşağı yukarı 2-3 haftalık bir
süreye ihtiyaç duyuluyor.
Dolayısıyla, grip aşısı için
en uygun zaman sonbahar,
özellikle de Eylül ve Ekim
ayları.
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// Aşı tekrar edilmeli mi?
Grip aşısında tek doz
yeterli oluyor. Daha önce hiç
grip aşısı yaptırmamış olan 8
yaşından küçük çocuklarda ise
aradan en az 4 hafta geçtikten
sonra ikinci doz aşılama
yapılması gerekiyor. Grip
aşısının her yıl tekrarlanması
gerekiyor. Bunun nedeni ise,
virüslerin her yıl kendilerini
değiştirdikleri için, bir önceki
yılın aşısının sonraki yıl
koruyucu özelliğini yitirmesi.
Genellikle 2 -3 hafta sonra
etkili olmaya başlayan grip
aşısının koruyuculuk süresi
de 6 - 12 ay sürüyor. Aşının
koruyuculuğu ise karşılaşılan
virüsle aşının içerdiği antijenik
yapının EKİM’10
uyumuyla ilişkili.

Aşıdaki antijenler virüsle ne
kadar uyumluysa, koruma da
okadar iyi sağlanıyor.
// Herkese aşı yapılır mı?
Aşı, 6 aydan küçük
bebekler, hamileliğin ilk
3 ayı içerisindeki anne
adayları, yumurta ve tavuk
proteinlerine alerjisi olan
kişiler dışında herkese
yapılabilir. Ayrıca, 38 derece
üstünde ateşi olan hasta
kişilerde, aşı uygulamasının
ateş düştükten sonra
yapılması gerekiyor.
// Kimler aşı olmalı?
Birincil risk grupları: 65 yaş
ve üstündeki kişiler (özellikle
huzur ve bakım evlerinde
kalanlar), Kronik hastalığı
olanlar (Kalp damar sistemi
hastaları, akciğer, karaciğer ve
böbrek hastaları, romatizma
hastaları, diyabet hastaları
ve endokrin sisteme ait
hastalıkları olanlar); Bağışıklık
sistemleri baskılanmış kişiler
(Kanser hastaları, organ ve
kemik iliği nakli yapılanlar); 6
aydan büyük çocuklar; Uzun
süreli aspirin tedavisi alan
çocuklar ve gençler;
Hamileler (ilk üç aydan
itibaren) ve emziren anneler.
İkincil risk grupları: Birincil
risk grubunda yer alanlarla
yakın temasta olanlar,
Sağlık personeli (doktorlar,
hemşireler vs.), Sık sık özellikle
yurtdışına seyahat edenler,
Ggibin tıbbi ve ekonomik
olumsuz etkilerinden
korunmak isteyenler
(öğretmenler, iş adamları,
sporcular, askerler, üretimde
çalışanlar.)

// GRİP OLUNCA NELER YAPMALI?

Gribe yakalanan hastanın her şeyden önce
istirahat etmesi gereklidir. Hekimler mümkünse
yatak istirahati önerir. İstirahat ile beraber
doktor tavsiyesi ile alınacak semptomatik ilaçlar
hastalığın daha hafif geçmesini sağlayabilir.
Bronşit, zatürre, otit gibi bir komplikasyon
olmadığı sürece antibiyotiklerin tedavide
yeri yoktur. Üstelik zararlı etkilere de sahip
olabilirler. Solunum sistemimiz, bünyesinde
yararlı bakterileri de barındırıyor. Gelişigüzel
kullanılan antibiyotikler ise zararlı mikropları
vücudumuzdan atmakla görevli olan bu
bakterileri yok edebiliyor. Bunun sonucunda
virüsler vücudumuza kolaylıkla girebiliyor ve
çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Dolayısıyla,
antibiyotikler hiçbir zaman hekim önerisi
olmadan alınmamalıdır.
Hastalık süresince bol sıvı alımı
göğsünüzdeki ve sinüslerdeki ifrazatın
birikmesini önler ve atılımını kolaylaştırır.
Yatarken başın yukarıda tutulması(2 ya da
daha fazla yastık ile yatmak) geniz akıntısının
vereceği rahatsızlığı azaltacaktır.
Bir bardak kaynamış ılışmış suya bir çay kaşığı
tuz katılarak hazırlanmış tuzlu suyun burna
çekilmesi ve gargara yapılması geniz akıntılarını
rahatlatır.
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