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Azerbaycan Devlet Petrol Þirketi

1847'DEN BERÝ KARADAN VE DENÝZDEN
DOÐAL KAYNAKLARI
YERYÜZÜNE ÇIKARIYORUZ
Dünyanýn ilk endüstriyel petrol kuyularý
Azerbaycan'da açýldý.
1847'den beri ülkemiz için, dünya için
petrol üretiyoruz.
Hiç yorulmadan...

www.socar.az

EDİTÖR’DEN

Rekorlarla süslenen büyük yolculuğun gezi güncesi..
2010 yılının ilk günü hemen tüm gazetelerin sayfalarında Petkim’in yeni yıl ilanı yer alıyordu..
Kaç kişinin dikkatini çekti bilemiyorum ama, o ilanın içinde şöyle bir cümle yazılıydı: “2010
Türkiye için çok güzel bir yıl olsun, çünkü bizim için öyle olacak..”
İlk bakışta alışılmış bir mesaj gibi görünen bu cümle, bazıları için içi boş bir dilek
yumağından ibaret sayılabilirdi.. Ancak o tek cümle, 2010 yılına girerken bizim için çok önemli
bir hedefi yansıtıyordu.. Rotasını belirlemiş, yükünü almış, deneyimli personeli ile hangi limana
gideceğini bilen gemideki mürettebatın, “bilinç dışavurumu”ydu belki de..
2010 yılında o cümlede dile gelen iddiayı boşa çıkarmadık ve “Rekorlar Yılı”nı geride
bıraktık.. Siz okurlarımızla ve kamuoyumuzla pek çok mutluluğumuzu paylaştık. Çünkü
paylaştıkça, mutluluğumuzun artacağını biliyorduk. Üretimde, ciroda, ihracatta, kapasite
kullanım oranında 45 yıllık tarihimizdeki rakamları alt-üst eden bir yılı geride bırakırken, büyük
yolculuk bu yıl ve ilerleyen yıllarda da sürecek..
2011 yılı, Petkim için hayati önem taşıyan yatırımların başlangıç yılı olarak tarihe geçecek.
Önceki yıl ÇED Olumlu Belgesi’ni, geçen yıl ise Lisansı alınan SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi’nin
temeli bu yılın ilk yarısında atılacak. Yine, Lisansını aldığımız 25 MW gücündeki Rüzgâr Enerji
Santralı yatırımı bu yıl içinde başlarken, bir yıl içinde devreye alınacak. Gökyüzüne yükselen
rüzgar gülleri, Petkim Yarımadası’na ayrı bir güzellik katacak.. Ayrıca Aliağa Kompleksi’ndeki
fabrikalarda yaklaşık 100 milyon Dolarlık kapasite artırıcı yatırımlar süratle devreye alınacak. Yeni
yılda da, üretmenin, istihdam yaratmanın, istihdam sağlamanın güzelliklerini duyumsayacağız.
Ülkemizde geleceğini konuşabilen ender sayıdaki şirketten biri olarak, Türk insanı için üretim ve
yatırım yapmanın sevincine tanık olacağız.
Petkim Yaşam’ın yeni yıldaki ilk sayısını, bu büyük yolculuğun gezi güncesi gibi
okuyacaksınız..
2010 yılı bizim güzel bir yıl olmuştu, 2011 daha da güzel bir yıl olacak..
Serkan Aksüyek
Kurumsal İletişim Yöneticisi
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
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MÜSİAD İZMİR ŞUBESİ’NDEN
PETKİM’E KUTLAMA PLAKETİ
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), EBSO’dan ödül alan firmaları plaketle kutladı. MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihat Vardan, SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su
ve Petkim Yönetim Kurulu üyesi Kenan Yavuz’un plaketini, Kurumsal İletişim Yöneticisi
Serkan Aksüyek’e verdi. Petkim’in özelleştirme sonrası, başarı çizgisini daha da yukarı
taşıdığını söyleyen Vardan, Türkiye’nin 2008 krizinin etkilerini Hükümetin ve ekonomi
yönetiminin başarılı politikası ve özel sektörün dinamizmi ile aşmayı başardığını kaydetti.
Petkim’in Türk sanayisinin gözbebeği kuruluşlarının başında geldiğini anımsatan Vardan,
rafineri yatırımı ile bu başarının daha üst seviyelere taşınacağına inandığını dile getirdi.

2010, Petkim’de

rekorlar yılı oldu
Aliağa Kompleksi’ndeki 14 fabrikadan 7’si tarihin en fazla üretimini gerçekleştirdi.
Toplam brüt üretim 3 milyon 236 bin tona çıkarken; ciro, ihracat, kapasite kullanım
oranlarında da rekor rakamlarına ulaşıldı. 2010 yılı aynı zamanda iş kazalarının en
düşük seviyeye indiği yıl oldu.

K

üresel krizin etkilerinin
silinmeye başladığı 2010 yılı,
Petkim için “rekorların yılı”
oldu. Kapasite kullanım oranı,
ciro, kârlılık ve ihracatta hedeflerini
yakaladıklarını kaydeden Petkim
Genel Müdürü Hayati Öztürk, Aliağa
Kompleksi’ndeki 7 fabrikanın üretim
rekoru kırmasıyla toplam brüt üretim
miktarının bugüne kadar gerçekleşen
en yüksek seviyeye ulaştığını kaydetti.
Öztürk, 2008 yılının son çeyreğinde
başlayıp 2009 yılında devam eden
küresel krizde, dünya petrokimya
sektöründe kapasite kullanım
oranlarının %70’lere düştüğünü, krizin
etkilerinin azaldığı 2010 yılında ise
ancak %80’lere kadar yükseldiğini
hatırlattı. Petkim’in ise krizin en
yoğun yaşandığı 2009 yılını %92’lik
kapasite kullanım oranı ile kapattığını
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vurgulayan Hayati Öztürk, 2011 yılına
ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu yıl yaklaşık 100 milyon
dolarlık yatırım planlıyoruz. Fabrika
kapasitelerimizin maksimize edilmesi,
teknolojinin yenilenmesi ve verimlilik
artırıcı yatırımlarla; enerji üretimimizi
çeşitlendirmeyi ve üretim maliyetleri
içindeki enerji giderlerini azaltmayı
planlıyoruz. Kapasitelerimizin
artmasıyla ortaya çıkacak ek enerji
ihtiyacını karşılamak amacıyla
da, Petkim sahasında kurulması
planlanan 25 MW gücündeki Rüzgâr
Enerjisi Santrali için yapılan lisans
başvurusunda da mutlu haberleri
almış durumdayız. Şirketimize Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
tarafından Otoprodüktör Lisansı
verilmesi uygun bulundu. Bu yatırıma
da 2011 yılında başlamayı ve bir yıl

içinde tamamlayarak devreye almayı
hedefliyoruz.”
// EBSO’DAN PETKİM’E
DÖRT ÖDÜL BİRDEN
Öte yandan Petkim, Ege Bölgesi
Sanayi Odası (EBSO) tarafından her
yıl düzenlenen “Başarılı Sanayi
Kuruluşları Ödül Töreni”nde bu
yıl dört ödülün sahibi oldu. “En
Yüksek Üretim” ve “En Yüksek Yatırım”
kategorilerinde 3’üncü, “En Yüksek
İstihdam”da 4’üncü, “En Yüksek
Yatırım”da 5’inci sırada yer alan
Petkim’in 2011 yılında çok önemli
yatırımlara imza atacağını belirten
Genel Müdür Öztürk, bu başarının
altında Petkim’in özverili çalışanları ve
dünyadaki piyasa gelişmelerini çok
iyi izleyen yönetim stratejisinin etkili
olduğunu sözlerine ekledi.

Hayati Öztürk, şirketin ödülünü İzmir
Valisi Cahit Kıraç’ın elinden aldı.

2010’DA ÜRETİM
REKORU
KIRAN FABRİKALAR
FABRİKA
ÜRETİM MİKTARI (BİN TON)
Etilen 			
512.783
Aromatikler 		
160.155
Polipropilen (PP)		
133.740
Akrilonitril (ACN)
94.045
Klor Alkali (KA)		
92.191
Saf Teraftalik Asit (PTA)
73.668
Ftalik Anhidrit (PA)		
39.734
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SOCAR ve TURCAS
Başkanları
rekor sevincimizi
paylaştı
Petkim’i ziyaret eden SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev ve
TURCAS Başkanı Erdal Aksoy, şirketin 2010 yılında üretim rekoru
kıran fabrikalarını ziyaret ederek, çalışanları tebrik etti.

www.petkim.com.tr - 9

GÜNCEL

Rövnag Abdullayev- Erdal Aksoy

P

etkim’in 2010 yılında 3
milyon 236 bin ton üretimle
45 yıllık tarihinin rekoruna
ulaşması, SOCAR ve TURCAS
Başkanlarının katılımıyla kutlandı.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi
(SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev,
TURCAS Petrol Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Aksoy, Petkim Yönetim
Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR
& TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz
ile Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk’ün yer aldığı heyet, fabrikaları
tek tek ziyaret ederek çalışanlarını
rekor üretim başarısı nedeniyle tebrik
etti. Fabrikalarda gerçekleştirilen
maliyet düşürme operasyonları
hakkında ayrıntılı bilgi alan ve yapılan

sunumları izleyen SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev, Petkim Öneri
Sistemi (PETÖS) kapsamında önerileri
kabul edilen ve uygulamaya alınan
çalışanları dinleyerek kutladı.
Abdullayev, PETÖS’ün SOCAR &
TURCAS Grubu’nun Petkim’e çizdiği
vizyon ve hedeflediği yatırımların
gerçekleşmesinde büyük önem
taşıdığını belirterek, öneri sisteminin
çalışanların işlerini ne kadar
önemsediklerinin bir göstergesi
olduğunu vurguladı.
// “SONUÇTA ŞİRKETİMİZ, YANİ
HEPİMİZ KAZANIYORUZ”
SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz ise, 2006 yılında

kendisinin Genel Müdürlüğü
döneminde uygulanmaya başlanan
PETÖS’e büyük önem verdiğini
belirterek Petkimliler’e şu çağrıyı
yaptı: “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.
Verdiğiniz önerinin kabul edilip
edilmemesinden çok, bu manevi
duyguyu hissetmeniz benim için her
şeyden daha önemli.”

ACN’DE 94.045 TON İLE
REKOR ÜRETİM SEVİNCİ
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Petkim Aliağa Kompleksi’nde faaliyet gösteren Akrilonitril (ACN) Fabrikası’nı ziyaret eden SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev, Fabrika Yöneticisi İsmail Kısa’dan
üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Abdullayev, Petkim
Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev ile birlikte, Klor Akrilik Müdürü Ali Hikmet Ünalan’ı ACN fabrikasının 94 bin
45 ton üretim ile rekor kırması nedeniyle tebrik ederek
bir plaket verdi.

“AYPE-T’DE KAPASİTE ARTIŞI İLE PAZAR PAYIMIZ ARTACAK”
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Turcas Petrol Başkanı Erdal Aksoy, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev ilk olarak Alçak Yoğunluk Polietilen-Tubular (AYPE-T) fabrikasını ziyaret etti. Fabrika Yöneticisi Erol Tutçu’dan üretim prosesleri hakkında bilgi alan Abdullayev,
AYPE’nin Petkim’in yurt içi piyasada en iddialı ürünlerinin başında geldiğini belirterek, fabrika çalışanlarını kutladı. Fabrikanın bu yıl içinde
yeni bir kapasite artışına gideceğini kaydeden Abdullayev, böylelikle AYPE ürününde Petkim’in pazar payını daha da artıracaklarını sözlerine
ekledi.

AROMATİKLER’DE 2010
YILINDA ÜRETİM REKORU
Aromatikler Fabrikasını ziyaret eden SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, 2010
yılında 160 bin 155 ton üretim ile rekor kıran fabrikanın yönetici ve çalışanlarını kutladı. Fabrika Yöneticisi Ali Semih Şansal’dan’dan bilgi alan Abdullayev,
çalışanlarını tebrik etti. Şansal’a plaketini Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev takdim etti.
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PETKİM’İN KALBİ ETİLEN,
2010’DA ÜRETİMDE PİK YAPTI
Petkim Aliağa Kompleksi’nin kalbi konumunda olan Etilen Fabrikasını ziyaret eden SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev, Fabrika Yöneticisi Hasan Ali Karavacıoğlu’ndan bilgi aldı.
Petkim’in temel hammaddesi olan Nafta’yı işleyen Etilen Fabrikası’nda bu yıl kapasite kullanım oranında da en yükasek seviyeye ulaşıldığını kaydeden Abdullayev, Etilen Fabrikasının
2010 yılında 512 bin 783 ton üretimle rekoru kırması nedeniyle çalışanlarını tebrik ederek
Karavacıoğlu’na bir plaket verdi.

Etilen Fabrika Yöneticisi
Hasan Ali Karavacıoğlu

POLİPROPİLEN
FABRİKASI’NIN ÖDÜLÜ
STEAŞ CEO’SU KENAN
YAVUZ’DAN
133 bin 740 ton ile üretim rekoru kıran fabrikalardan Polipropilen (PP) Fabrikası’nın mutluluğunu SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz paylaştı. Fabrika Yöneticisi Veli Nihat Erciyas’tan
maliyet düşürme operasyonları hakkında bilgi alan Kenan
Yavuz, PP Fabrikası’nın 2010 yılında 133 bin 740 ton üretimle rekor kırması nedeniyle, fabrika çalışanlarını tebrik
ederek plaket verdi.
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FTALİK ANHİDRİT (PA) ÜRETİMİ
40 BİN TON SINIRINA DAYANDI
Ftalik Anhidrit (PA) Fabrikası’nı ziyaret eden SOCAR & TURCAS Enerji
CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz Fabrika Uzman
Mühendisi Ergün Damburacı’dan bilgi aldı. Kenan Yavuz, PA Fabrikası’nın
2010 yılında 39 bin 734 ton üretimle rekor kırması nedeniyle, fabrika
çalışanlarını tebrik ederek Damburacı’ya plaket verdi.

PTA’DA HEM
REKOR HEM DE
BAŞARININ
KİTABI YAZILDI
Saf Teraftalik Asit (PTA) Fabrikası’nda
çalışanlarla buluşan Kenan Yavuz,
Fabrika Yöneticisi Ali Demirören’in,
”Birkaç yıl öncesine kadar sattığı
kadar üreten bir fabrikaydık, çalışanlarımızın azmi ile artık ürettiği
kadar satan bir fabrika olduk” iddiasının her Petkim çalışanına örnek
olmasını diledi. Yavuz, yatırım kararı
alınan PET Fabrikası’nın devreye alınmasıyla PTA Fabrikası’nın çok daha
verimli olacağını belirterek, birkaç yıl
öncesine kadar kapanma tehlikesi ile
karşı karşıya kalan PTA Fabrikası’nın
”adeta tarih yazdığını” sözlerine ekledi. Ali Demirören’in, kaleme aldığı
”PTA: Kapatılmaktan Kapasite Artışına, Bir Fabrikanın Varolma Mücadelesi” kitabını çok beğenen Yavuz,
2010 yılında 73 bin 668 ton üretimle rekor kırılması nedeniyle, fabrika
çalışanlarını tebrik ederek teşekkür
plaketi verdi.

KLOR ALKALİ’DE REKOR
ÜRETİM MİKTARI
92 BİN 191 TON OLDU
Petkim sahasında faaliyet gösteren Klor Alkali (KA)
Fabrikası’nı ziyaret eden SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su
Kenan Yavuz, Fabrika Yöneticisi Ali Cengiz Ayhan’dan
üretim prosesleri hakkında bilgi alırken, PETÖS’e öneri
veren çalışanların sunumlarını dinledi. Kenan Yavuz, KA
Fabrikası’nın 2010 yılında 92 bin 191 ton üretimle rekor
kırması nedeniyle, Ali Cengiz Ayhan’ın şahsında fabrika çalışanlarını kutlayarak teşekkür plaketi verdi.

www.petkim.com.tr - 13

GÜNCEL

kimya
2011, UNESCO tarafından
tüm dünyada ‘Kimya Yılı’
olarak ilan edildi
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği ve TOBB Türkiye
Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk, güçlü bir Türkiye
oluşturabilmek için güçlü bir kimya sanayisi oluşturmak
gerektiğini vurguladı...
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veren Timur Erk, “Kimya sektöründeki
gelişmeler, bütün sanayi kollarını
etkileyecektir. Ancak önemli olan
sorunlardan biri, kimya sanayisindeki
ara girdi ithalatı, toplam ithalatın
yüzde 38’ini oluşturmasıdır. Bu oranı
azaltmak için Ar-Ge ve innovasyonu
geliştirmemiz gerekiyor” dedi.
// “KİMYA SEKTÖRÜ TEK SES VE
GÜÇ OLMAK ZORUNDA”
Kimya Sanayii Sektör Platformu
(KSP) Başkanı Mehmet Uysal,
dünyadaki ekonomik gelişmelerin
ve üretim anlayışındaki değişimlerin
yakından takip edilmesi gerektiğinin
altını çizerek, “Küresel ve ulusal
düzeydeki gelişmeler, kimya
sektörünün tek bir ses ve güç olma
zorunluluğunu ortaya koymuştur”
dedi. Platform Başkanı Mehmet Uysal,
uluslararası düzeyde, küreselleşme ve
AB entegrasyonu sürecinin bir sonucu
olarak, AB kimya sanayi sektörlerinin
platform benzeri yapılanmalara
gittiklerini belirterek, “Son yıllarda
küresel ve ulusal gelişmeler, kimya
sektöründeki sivil toplum örgütlerinin
bir araya gelerek sektörün spesifik
sorunların çözümüne yönelik tek
bir ses ve güç olma zorunluluğunu
ortaya koymuştur” dedi.

U

NESCO tarafndan ilan
edilen “2011 Uluslararası
Kimya Yılı”nın Türkiye
ayağının açılışı, Ceylan
İntercontinental Hotel’de düzenlenen
toplantı ile gerçekleştirildi. Toplantıda
konuşan Türkiye Kimya Sanayicileri
Derneği ve TOBB Türkiye Kimya
Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk
güçlü bir Türkiye oluşturabilmek
için güçlü bir kimya sanayisi
oluşturmak gerektiğini vurguladı.
“Kimya sanayisinin, ihracatta en hızlı
büyüyen sektör haline geldiğini
anımsatan Erk, “Neredeyse sıfırdan
bu seviyelere gelmeyi başardık.
Üretimden sağlanan toplam ciroda 50
milyar doları aşmış durumdayız” diye
konuştu. Türkiye’de 30’dan fazla sanayi
sektörünün ara girdi ihtiyacının kimya
sektöründen karşılandığı bilgisini

// 14 ALT SEKTÖRDE 750 BİN
KİŞİLİK İSTİHDAM
TOBB kayıtlarına göre, kimya
sektörünün 14 alt grubunda yaklaşık
750 bin kişinin istihdam edildiğini
dile getiren Uysal şunları söyledi:
“Üçüncü büyük ihracatçı sektör olan
kimya sanayisi, 2010 yılında 125
milyar dolar üretim gerçekleştirmiş
ve ekonomimize 50 milyar dolar
katma değer sağlamıştır. Platform
çatısı altındaki dernek ve meslek
kuruluşları ile birlikte, sanayimizin
temel ekonomik ve mesleki
sorunlarını bilinçli ve verimli bir ortak
organizasyon altında toplayarak,
bu büyük sektörün daha da
güçlenmesini sağlayacağız.”
Uysal, ‘Kimya Yılı’ kutlamaları
çerçevesinde, devletin üst düzey
yetkilileri ve bürokratlarının ziyaret
edileceği, basın kuruluşlarında
reklamlar kullanılacağı, kimya
eğitimine yönelik etkinliklerin
düzenleneceği ve kimya alanında
yarışmalar ile ödül törenleri
düzenlenerek sektörün öneminin
kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.

Türkiye Kimya
Sanayicileri Derneği
ve TOBB Türkiye
Kimya Sanayi Meclisi
Başkanı Timur Erk

TKSD BAŞKANI TİMUR ERK
GERÇEK EKONOMİ’NİN KONUĞU
OLDU
Türkiye Kimya Sanayicileri
Derneği (TKSD) Başkanı Başkanı, EGE
TV’de yayınlanan Gerçek Ekonomi
programında Serkan Aksüyek’in
konuğu oldu. Petkim’in ana sponsoru
olduğu programda, sektörün
2010 yılı değerlendirmesini yapan
Erk, geçen yıl 12.7 milyar Dolar
ihracatla 3. sırada yer alan Kimya
sanayisinin en önemli sorununun
ithalat olduğuna dikkat çekti.
Petkim’in yatırımlarının ve SOCAR &
TURCAS Grubu’nun yapacağı rafineri
yatırımının ithalatın azaltılması
yönünde çok önemli adımlar
olacağının altını çizen Erk, “Kimya
sektörü 12.7 milyar Dolar ihracata
karşılık yaklaşık 66 milyar Dolar
ithalat yaptı. Bu ithalat rakamının
içinde aslan payını akaryakıt ithalatı
oluştursa da, Türkiye’de üretilebilecek
bazı temel kimyasalları ithal etmek
durumundayız. Yerli üretimle bu
rakamı aşağılara çekebiliriz. Petkim’in
yatırımları işte bu açıdan da büyük
önem taşıyor.” yorumunu yaptı.
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ÇAPRAZ BAĞLANABİLİR POLİETİLENİN (XLPE)
PİLOT ÖLÇEKTE DENEME ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Petkim’in deneyimli Ar-Ge’si,

petrokimyada dışa bağımlılık
zincirini kırmaya hazırlanıyor

Petkim yönetiminin büyük önem verdiği Ar-Ge Müdürlüğü, Türkiye’nin
dışa bağımlılık zincirini pek çok üründe kıracak projelere imza atıyor.
Kablo sektörünün temel hammaddelerinden Çapraz Bağlanabilir Polietilen’in (XLPE) deneme
üretimine Petkim Ar-Ge Pilot Tesisi’nde başlandı.
TÜBİTAK ile eşgüdüm içinde gerçekleşen projede ton başına 660 dolarlık katma değer
yaratılacak. Petkim Ar-Ge Müdürü Ekrem Uygun, XLPE’de yıllık 30 bin ton üretim planlandığını,
ürünün ticarileştirilmesi için Hes Kablo, NEXANS ve Pamukkale Kablo’da yapılan testlerin
başarıyla sonuçlandığını söyledi.

HABER
SERKAN AKSÜYEK
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T

ürk ekonomisinin en
önemli sorunlarının
başında yüksek katma
değerli ürün ihracatının
çok düşük oranlarda olması geliyor.
Ar-Ge yatırımlarının artış hızında
son yıllarda sevindirici gelişmeler
olsa da, Türkiye’nin alacak daha
çok yolu olduğu, rakamların diliyle
okunabiliyor.
Avrupa Birliği’nin Lizbon
Kriterleri’ne göre ülkelerin Ar-Ge
harcamalarının Gayrı Safi Yurtiçi
Hâsıla (GSYİH) içindeki payının
yüzde 3 olması gerekiyor.
Türkiye’de ise bu oran TÜİK
verilerine göre 2009 yılında yüzde
0.85 olarak gerçekleşti. 8 milyar 87
milyon TL olan Ar-Ge harcaması,
bir önceki yıla göre yüzde 17.3’lük
bir artış gösterdi. Aynı dönemde
uluslararası patent başvuru
sayısı ise 355’ten 367’ye yükseldi.
Türkiye’nin kısa vadeli hedefi,
Ar-Ge harcamalarını 2013 yılında
GSYİH’nin yüzde 2’si seviyesine
çıkarmak. Ancak üretim ve ihracatın

bileşenlerine bakıldığında durum
pek parlak görünmüyor. Son yıllarda
yüksek teknolojili ürünlerin hem
üretim hem de ihracattaki paylarında
gerileme kaydediliyor. 2002 yılında
yüksek teknolojinin üretimdeki payı
yüzde 5.1 iken, bu pay 2008 yılında
yüzde 4.1’e düştü. Aynı şekilde
ihracatta 2002 yılında yüzde 6.2
pay alan ileri teknolojili ürünler,
ihracatın 132 milyar Dolar ile tarihi
rekor kırdığı 2008 yılında yüzde 3.1’e
geriledi. Türkiye son yıllarda ağırlıklı
olarak orta üstü ve orta altı üretim
ve ihracat alanlarında artış sağlıyor.
Düşük teknolojili ürünlerden de hızla
uzaklaşıyor. Bu, kuşkusuz iyiye işaret...
2002 yılında orta üstü ürünlerin
üretimdeki payı yüzde 18.2
ihracattaki payı yüzde 24.3 iken,
2008 yılında üretimdeki pay yüzde
24.8’e ihracattaki pay yüzde 30.9’ya
yükseldi. 2002-2008 döneminde
düşük teknolojili üretimin payı
yüzde 50’den yüzde 39’a, ihracat
içindeki payı ise yüzde 46.8’den
yüzde 28.3’e geriledi. Dünyanın 16.
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büyük ekonomisine sahip olan
Türkiye’nin, Dünya Rekabet
Endeksi’nde 63. sırada yer
bulabilmesi ise, bu rakamların en
dikkat çeken sonucu.
// PETKİM AR-GE’SİNDEN ÇIĞIR
AÇACAK PROJELER GELİYOR
2011 yılında 46 yaşına
giren Petkim, Türk petrokimya
sektöründe okul olma vasfını,
Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)
faaliyetleri ile de kanıtlıyor. ArGe Müdürlüğü, petrokimyasal
ürünleri kullanan pek çok
sektörde çığır açacak çalışmalara
imza atıyor.
Petkim Yaşam’ın bu sayısında,
şirketin Ar-Ge alanında yaptığı
başarılı çalışmaları okurlarımızla
paylaşalım istedik. 31 yıllık
Petkim çalışanı Ekrem Uygun’un
yönetimindeki Ar-Ge Müdürlüğü,
pek çok projeyi TÜBİTAK,
üniversiteler ve sanayi kuruluşları
ile el ele vererek sürdürüyor.
Bu projelerden en dikkat
çekeni ise Çapraz Bağlanabilir
Polietilen (XLPE) üretimi
olacak. Kablo sektörünün
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temel hammaddesi olan XLPE,
Türkiye’de üretimi olmayan ve
tamamıyla ithalâta bağımlı bir
ürün. Yurt içinde yıllık tüketimi 18
ilâ 20 bin ton arasında değişiyor.
Yaklaşık üç yıldır süren Ar-Ge
çalışmaları sonucunda XLPE’de
deneme üretimine geçildi.
Orta ve yüksek gerilim güç
kablolarının imalatında kullanılan
XLPE, kablolara mekanik
dayanıklılık gücü kazandırarak,
ürünün elektriksel yalıtımını
mükemmel hâle getiriyor.
Türkiye’de kablo sektörünün
lider firmaları arasında yer
alan HES Kablo, NEXANS ve
Pamukkale Kablo’da yapılan
testlerde ise büyük başarı
kaydedildi. Petkim Yaşam’a
açıklamalarda bulunan Ekrem
Uygun, ton başına 660 dolarlık
katma değer yaratacak XLPE’den,
yıllık 30 bin ton üretilmesinin
planlandığını belirterek, proje
giderlerinin yüzde 60’ının
TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik
Destek Programları Başkanlığı
(TEYDEB) kaynaklarından
karşılandığını söyledi.

TÜRKİYE’NİN
AR-GE KARNESİ
TÜİK’in 2009 yılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetleri Araştırma Raporu’na göre;
kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve
ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel
dökümlerine dayalı olarak Türkiye’de Gayri
Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2009 yılında
bir önceki yıla göre yüzde 17.3 artarak 8
milyar 87 milyon TL olarak hesaplandı.
2009 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının yüzde 47.4’ü yükseköğretim,
yüzde 40’ı ticari kesim ve yüzde 12.6’sı
kamu kesimi tarafından gerçekleştirildi.
Geçen yıl ticari kesim yüzde 44.2 ile ilk
sırada yer alırken, bunu yüzde 43.8 ile
yükseköğretim, yüzde 12 ile kamu kesimi
takip etmekteydi.
Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde; harcamaların
yüzde 41’i ticari kesim, yüzde 34’ü kamu
kesimi, yüzde 20.3’ü yükseköğretim kesimi, yüzde 3.7’si yurtiçi diğer kaynaklar
ve yüzde 1.1’i yurtdışı kaynaklar tarafından karşılandı. 2009 yılında Tam Zaman
Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 73 bin
521 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı.
Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge
personel sayısındaki artış yüzde 9.3 oldu.
Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında,
TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin
2009 yılında yüzde 42.8’i ticari kesimde,
yüzde 42.2’si yükseköğretim kesiminde
ve yüzde 15’i kamu kesiminde bulundu.

Petkim Ar-Ge
Müdürü
Ekrem Uygun

// HEDEF, TÜRKİYE’Yİ
İTHALÂT BAĞIMLILIĞINDAN
KURTARMAK
Projenin Ar-Ge aşamasında
Petkim bünyesindeki Alçak
Yoğunluk Polietilen (AYPE)
Fabrikası, Satış ve Pazarlama
Müdürlükleri, Kalite Kontrol ve
Teknik Servis Müdürlüğü, Plastik
İşleme Fabrikası, İmalat ve Kontrol
Müdürlüğü, Proje Müdürlüğü
ile Türkiye’nin en önde gelen
kablo üreticileri ile işbirliği içinde
çalıştıklarını kaydeden Uygun,
“Sanayi kuruluşlarımızla el ele
vererek Türkiye için örnek bir
çalışma sürdürdük.
XLPE üretimine 2012’de
başlamayı planlıyoruz. Hedefimiz
kablo sektörü için büyük önem
taşıyan bu üründe ithalâtı
keserek ülkemize döviz tasarrufu
sağlamak.” dedi. Yaptıkları diğer

çalışmalar hakkında da bilgi
veren Uygun, şöyle devam etti:
“Genç ve çok iyi yetişmiş bir
kadro ile çalışıyoruz. Mevcut
ürünlerimize yeni kullanım
alanları yaratılması, yeni türler
geliştirilerek ürün yelpazesinin
geliştirilmesi, yan ürünlerin
değerlendirilmesi, teknoloji ve
know-how üretilmesi temel
amacımız...
Ayrıca transfer edilen
teknolojilerin adaptasyonunu
yaparak, Petkim’in üretim
süreçlerini hızlandırıyoruz.
Üretimde kullanılan hammadde,
yardımcı kimyasal madde
ve katalizörlere alternatifler
yaratarak, maliyetlerin
düşmesine katkı sağlıyoruz”.

BUGÜNE KADAR AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE
UYGULANAN PROJELERDEN BAZILARI
PVC Fabrikası gaz giderme sisteminin proses tasarımı
Homojen ve heterojen katalizörlerle LAB üretimi
l PVC Fabrikası kabuk önleyici reçine geliştirilmesi ve üretimi
l Köpük polistiren üretim reçetesinin geliştirilmesi
l Nitrozaminsiz ve “Green SBR” üretim reçetesinin geliştirilmesi
l PP 3’üncü Jenerasyon katalizörlerle seçicilik ve dönüşümün artırılması
l VCM Fabrikası Direkt Klorlama Reaktörü ve hatlarında oluşan
tıkanma probleminin giderilmesi
l
l

KATALİZÖR
ARAŞTIRMALARI
İLE PETKİM’İN İŞ
SÜREÇLERİNDE
DIŞA BAĞIMLILIK
AZALTILACAK
Petkim’in Ar-Ge Müdürlüğü bünyesinde pek çok katalizör araştırması projesi de yürütülüyor. Şirketin
katalitik süreçlerde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen projeler hakkında bilgi veren Ar-Ge Müdürü Ekrem Uygun, bünyelerindeki Katalizör Laboratuarı’nda,
fabrikalardaki katalizörleri karakterize ederek, reaksiyonlarda test ettiklerini söyledi. Sektöre yönelik tüm
katalizör aktivitelerini belirleyecek güçlü bir cihaz
altyapısına sahip olduklarını kaydeden Uygun, Ar-Ge
olarak Yeşil Prosesler adını verdikleri verimlilik artırıcı
ve emisyon azaltıcı çalışmalar da yaptıklarını kaydetti. Çevre dostu poli alkil karbonatları üretirken karbondioksit (CO2) salınımını azaltmayı hedeflediklerini
vurgulayan Uygun, proje hakkında şu bilgileri verdi:
“Ambalaj ve tıp sektörlerinde kullanılan poli alkil karbonatları Etilen Oksit (EO) Fabrikamızın CO2 emisyonunu düşürerek üretmek için çalışmalarımız sürüyor.
Ton başına 1690 Dolar katma değer yaratacak projede İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve
EO Fabrikası ile işbirliği yapıyoruz”
Ar-Ge olarak üretim yapan fabrikaların darboğazlarını giderme yönünde çok önemli görevleri
olduğunu da sözlerine ekleyen Ekrem Uygun, bu
projelerden bazılarını şöyle açıkladı:
“PVC üretiminde reaktörler içinde oluşan kabukların
oluşumunu önleyerek duruşlardan kaynaklanan kapasite kayıplarını azaltmak amacı ile yılda 15 bin litre
kabuk önleyici reçineyi PVC pilot tesisinde ürettik.
Bu ürün yine PVC fabrikasında kullanılıyor. Proje
ile bugüne kadar 6 milyon Dolar katma değer yaratıldı. Benzer şekilde Ar-Ge çalışmaları sonucunda
VCM Fabrikası’nda reaktörün ejektör ve sirkülasyon
hatlarındaki periyodik tıkanmaya karşılık önerdiğimiz
modifikasyon yapıldı ve hatlarda yeni kirlenme gözlenmedi.”
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AR-GE’DE ÇALIŞMALARI SÜREN KATALİZÖR PROJELERİ
Yeni Nesil Monomer Katalizörü Projesi:
Ar-Ge katalizör laboratuarında Benzen Hidrojenasyonu için
elektrospinleme ve sol jel yöntemi ile nanofiber katalizörler hazırlanıyor. Projede Aromatikler Fabrikası ve Ege Üniversitesi ile
işbirliği yapılıyor.
Oksidatif Dehidrojenasyon (ODH) için Katalizör Projesi:
Etilen Fabrikası ürünü Propan’dan, Propilen üretmek için geleneksel yöntemlere göre daha az enerji harcanmasını sağlayacak
katalizör geliştirme çalışmaları sürüyor. Personel giderleri dâhil

proje bütçesinin % 60’ı TÜBİTAK/TEYDEB tarafından karşılanıyor. Projede Etilen Fabrikası ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
(İYTE) ile işbirliği yapılıyor.
Yeni Nesil Metalosen Katalizörlerle Poliolefin Üretimi:
Katalizör geliştirme çalışmaları üniversitede, polimerizasyon
çalışmaları Ar-Ge Pilot tesislerinde gerçekleştirilecek. Projede
metalosen bazlı Lineer Alçak Yoğunluk Polietilen (LAYPE) üretilmesi hedeflenen proje, Sanayi Destekleri Programı (SAN-TEZ)
Destekleri kapsamında İTÜ işbirliği ile yürütülüyor.

Çapraz Bağlanabilir Polietilen
(XLPE), elektrik kablolarına mekanik
dayanıklılık gücü kazandırıyor.

İŞTE PETKİM AR-GE’SİNDE
ÜZERİNDE ÇALIŞILAN PROJELER
Çapraz Bağlanabilir Polietilen (XLPE)
Projesi
Ar-Ge aşaması TÜBİTAK-TEYDEB ve
Türkiye’nin önemli kablo üreticileri ile
birlikte tamamlan ve bu yıl yatırıma
başlandı. Önümüzdeki yıl ticari üretim
bekleniyor. Hedef, kablo sektöründe
hammadde ithalâtının önünü keserek
döviz tasarrufu sağlamak.
Dicyclopentadiene (DCPD) Projesi
Reçine üreticileri tarafından ithâl edilen
katma değeri yüksek bir kimyasal olan
Dicyclopentadiene (DCPD), özellikle hava
savunma sanayisi için stratejik öneme
sahip bir ürün. Ar-Ge Müdürlüğü, katma
değeri yüksek ürünleri geri kazanma
çalışmaları kapsamında DCPD’nin Etilen
fabrikası ürünü C5 (Py-gas) karışımından
geri kazanılması projesini pilot tesisinde
yürütüyor.
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Trietilen Glikol (TEG) Projesi
Katma değeri yüksek ürünleri geri
kazanma çalışmaları kapsamında Trietilen
Glikol (TEG) üretimi için fizibilite
çalışmaları sürüyor. Petkim Aliağa
Kompleksi’nde faaliyet gösteren Etilen
Oksit-Etilen Glikol (EO-EG) Fabrikası’nın
ürünü olan ağır glikol karışımı içinden,
değerli yan ürün olan TEG ayrıştırılarak
yeni bir ürün üretilmiş olacak.
Ar-Ge çalışmaları tamamlanan proje
giderlerinin yüzde 60’ı TÜBİTAKTEYDEB tarafından karşılanıyor. Ar-Ge
Müdürlüğü proje kapsamında; EOEG Fabrikası, Petkim Kalite Kontrol
ve Teknik Servis Müdürlüğü ile Ege
Üniversitesi işbirliği yaptı.
İzododekan Projesi
Proje kapsamında, Alçak Yoğunluk
Polietilen (AYPE) fabrikasında yıllık

1200 ton kullanılan taşıyıcı/seyreltici
İzododekan, fabrika atığından geri
kazanılarak maliyeti düşürülecek.
Böylece atığın çevreye olan etkisinin
azaltılması amaçlanıyor. Proje
giderlerinin % 60’ı TÜBİTAK/TEYDEB
tarafından karşılanıyor. Projede AYPE
Fabrikası ve Ege Üniversitesi ile işbirliği
yapılıyor.
Alev Geciktiricili Polietilen Malzeme
(HFFR) Projesi
Kablo sanayisinde kullanıma uygun,
çevreye duyarlı halojensiz, Alev
Geciktiricili (yanmaya dayanıklı)
Polietilen Malzeme (HFFR) üretimi için
laboratuar çalışmaları sürüyor. Proje
kapsamında Petkim Ar-Ge Müdürlüğü
AYPE Fabrikası, Kalite Kontrol ve Teknik
Servis Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi ile
işbirliği yapıyor.

PETKİM’İN
AR-GE’Sİ HANGİ
KURUMLARDA
ÇALIŞIYOR?
n Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Kurucular Kurulu Üyeliği
n İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Vakfı,
Vakıf Üyeliği
n İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)
Kimya Mühendisliği Bölümü Danışma
Kurulu Üyeliği
n TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü Danışma
Kurulu Üyeliği
n ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Danışmanlığı
n Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Bölümü Danışmanlığı
n Kocaeli Üniversitesi Vakfı Kurucu Üyeliği
n Türkiye Plastik Sanayicileri Araştırma,
Geliştirme ve
Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetmenler Kurulu Üyeliği
n Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği
(PAGDER) Yönetim Kurulu Üyeliği
n Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim
Kurulu Üyeliği

Yoğunluk Polietilen (AYPE), Yüksek
Yoğunluk Polietilen (YYPE), Polipropilen
(PP) Fabrikaları ile işbirliği yapıtı.

BOPP Projesi
Metalize Çift Yönlü Gerdirilmiş
Polipropilen (BOPP) film
uygulamalarına yönelik yeni tür
PP ürünü üretimi için laboratuar
çalışmaları sürüyor. Proje bütçesinin
% 60’si TÜBİTAK/TEYDEB tarafından
karşılanıyor. Proje kapsamında
Polipropilen (PP) Fabrikası, Satış ve
Pazarlama Müdürlüğü, Kalite Kontrol
ve Teknik Servis Müdürlüğü, Polinas
A.Ş ve Ege Üniversitesi ile işbirliği
yapılıyor.
Nanoambalajlık Malzeme Projesi
Ambalaj sektörü için çalışmaları süren
yeni nesil ürün olan Nanoambalajlık
raf ömrü uzun ve mekanik dayanıklılığı
yüksek ambalaj üretimine yönelik
nanokil katkılı poliolefin üretimi için
Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Proje
bütçesinin % 60’sı TÜBİTAK/TEYDEB
tarafından karşılanıyor. Petkim Ar-Ge
Müdürlüğü proje kapsamında Alçak

Silan Aşılanmış Düşük Molekül
Ağırlıklı Poliolefin Projesi
Ambalaj, Cam Elyaf ve Profil
sektörlerine yönelik aşılı düşük molekül
ağırlıklı poliolefin üretimi için Ar-Ge
çalışmaları tamamlandı. Ürünün
pilot deneme üretimi devam ediyor.
Proje bütçesinin % 66’ sı TÜBİTAK/
TEYDEB tarafından karşılandı. Proje
kapsamında AYPE, YYPE, PP ile işbirliği
yapılıyor.
Şeffaf Enjeksiyonluk Polipropilen
Projesi
Şeffaf ambalaj üretiminde kullanılacak
Şeffaf Enjeksiyonluk Polipropilen
Projesi’nde Petkim Kalite Kontrol ve
Teknik Servis Müdürlüğü, PP Fabrikası
ile işbirliği yapılıyor. Çalışmaları
tamamlanan proje kapsamında bu
yıl fabrika denemelerinin yapılması
planlanıyor.
Polietilen Karbonat Üretimi Projesi
İlaç sektöründe yoğunlukla kullanılan
polietilen karbonat üretiminin
geliştirilmesi için İstanbul Teknik

Üniversitesi ve Azerbaycan Bilimler
Akademisi’nin işbirliği ile başlatılan
proje, bu yıl içinde tamamlanacak.
Petkim’in özkaynakları ile finanse edilen
proje ile Kyoto Protokolü kapsamında
sera gazı azaltımına da destek
verilecek. Bu alanda üretim yapan ve
dünyada bilinen iki firma bulunuyor.
Projenin tamamlanması ve üretime
geçilmesi ile Petkim, dünyada sayılı
üreticiler arasına girecek.
PVC Fabrikası Atık Havuz Suyunun
Geri Kazanımı Projesi
Aliağa Kompleksi’nde faaliyetlerini
sürdüren Polivinil Klorür (PVC)
Fabrikası’nda tüketilen 300 ton/
gün su içindeki PVC tozlarının atık
havuzlarına gönderilmeden önce geri
kazanımı projesi, Petkim’in özkaynakları
ile finanse ediliyor. Projenin etütleri
tamamlanırken yatırım aşamasına
geçildi. Proje kapsamında günde 3000
ton su, atık havuzuna gönderilmeden
en azından sulama amaçlı kullanılabilir
hâle getirilecek. Ayrıca Atık Giderme
Fabrikası’nın iş yükü azaltılarak işletme
maliyetlerinde tasarruf yapılacak.
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Nilüfer Yalçın
SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş
CEO Teknik Danışmanı
E-posta: nyalcin@petkim.com.tr
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“Dünya Kimya Yılı”

ile 193 ülkede Kimyanın
hayatımızdaki önemi anlatılacak
Kimya bilimine kamuoyu tarafından duyulan bu güvensizlik
ve korku; tamamıyla yanlış anlamanın ve
yeterli bilgilendirme eksikliğinin sonucu...

S

on iki yüzyılda, kimya bilimi
diğer bilim dallarından çok
daha fazla günlük yaşantımızı
değişime uğrattı. Çoğumuz
kimya sanayisinin yaşamımızda ne
kadar büyük bir rol oynadığının
farkında değiliz. Hatta çoğu zaman
onun dostumuz değil, düşmanımız
olduğunu düşünürüz. Ancak, biz
böyle düşünsek de o dostumuz,
arkadaşımız olmaya devam eder.
Kimya sektörü bugün modern
yaşamın olmazsa olmaz sektörlerinin
başında gelmekte kalmıyor; her
geçen gün yaşamımızı daha renkli,
daha verimli, daha sağlıklı, daha
gerçek ve daha güvenli kılıyor. İlaçlar,

kozmetik ve temizlik malzemeleri,
vücut bakım ürünleri, hava yastıkları
ve fren sıvısı gibi yüzlerce ürün, kimya
sanayisinin hayatımıza armağanı
olarak yaşantımızı kolaylaştırıyor,
konforumuzu artırıyor.
Kısaca, Kimya bilimi hayatımıza
ve geleceğe yön veriyor; daha iyi
yaşamanın anahtarını sunuyor.
Toplumun tüm kesimleri tarafından
endişe duyulan, kötü duygular
oluşturan, reddedilen başka bir bilim
dalı daha olmaması bir çelişki olarak
karşımıza çıkıyor.
Kimya bilimine kamuoyu
tarafından duyulan bu güvensizlik ve
korku; tamamıyla yanlış anlamanın

ve yeterli bilgilendirme eksikliğinin
sonucu... Hâlbuki kamuoyunda
kimya bilimi ve kimya sanayisi ile ilgili
olumsuz imaja neden olan çevre
problemlerinin de çözümü de yine
kimya biliminin ilgi ve araştırma
sahasına giriyor. Kamuoyunda kimya
bilimi ile ilgili yanlış imajı ortadan
kaldırmak için, dünya genelinde
gerekli mekanizmaların hayata
geçirilmesi ise büyük önem taşıyor.
Bu noktadan hareketle, 2011
yılının Dünya Kimya Yılı ilan edilmesi
toplumun tüm kesimlerinde kimya
biliminin imajının değişmesine önemli
derecede katkı sağlayacak.
UNESCO ve Uluslararası Temel
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ve Uygulamalı Kimya Birliği’nin
(IUPAC) önerisi sonucunda,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
tarafından 2008 yılında alınan
bir kararla 2011 yılı Uluslararası
Kimya Yılı (IYC) olarak ilan edildi.
Bu çerçevede, yıl boyunca çeşitli
etkinliklerle kimya biliminin
insanlık için sağladığı olanaklar ve
kimya alanında ulaşılan başarılar
ele alınacak. International Year of
Chemistry kapsamında yapılacak
etkinliklerde amaçlananları ise
şöyle sıralamak mümkün:
· Dünya toplumlarının kimyanın
önemini anlamalarını ve takdir
etmelerini sağlamak;
· Kimya uygulamaları ve bilimin
global düzeyde insan yaşamına,
bilgi gelişimine, ekonomik
gelişmeye ve temiz çevreye ulaşma
konularındaki önemini vurgulamak,
· Gençlerin kimyaya olan ilgisini
artırmak, sürdürülebilir kalkınma,
sağlık ve çevre konularındaki
hedeflere ulaşmak için kimya
eğitiminin katkılarına işaret etmek
· Kimyanın yaratıcı geleceğine
ilişkin gereken heyecanı ve coşkuyu
yaratmak,
· Ulusal kimya dernekleri, eğitim
kurumları, sanayi, kamu ve STK’lar
vasıtasıyla uluslar arası işbirliklerini
geliştirmek,
· Radyum ve Polonyum
elementlerinin bulunması ile
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ilgili olarak, Marie Curie Nobel
ödülünün 100. yılı kutlamalarını
gerçekleştirmek ve kadınların kimya
bilimine katkılarını artırmak
· Uluslararası Kimya Toplulukları
birliğinin kuruluşunun 100. yılı
kutlamalarının gerçekleştirilmesi.
Uluslararası Kimya Yılı
kapsamında dünyanın
çeşitli bölgelerindeki yerel
organizasyonlar da etkinlik
yapmaya davet ediliyor. Bu
çerçevede, ACS (American
Chemical Society), CEFIC gibi
kurumlar bir dizi faaliyetlerin
yapılması çalışmalarını başlatırken;
etkinlik kapsamında 51 tam
üye ve 21 bağlı üye olan ülke
dernekleri ile UNESCO’nun 193
üye ülkesinde Eğitim, Kültürel ve
Bilişim faaliyetleri düzenlenmesi
planlanıyor. Bu kapsamda
dünyanın çeşitli ülkelerinde yerel
düzeyde faaliyetler yapılması da
gündeme gelecek. Dünya çapında
yapılan etkinlikler çerçevesinde
aşağıdaki soruların yanıtlarının
bulunması gerekiyor:
· Marie Curie devri sonrası kadın
kimyacılar için ne, nasıl değişti?
· Kadınların kimya bilimine
pozitif entegrasyonunu nasıl
artırırız?
· Kimyayı aile dostu bir bilim dalı,

meslek haline nasıl getiririz?
· Genç insanların kariyerlerini
kimyada yapmaları için ilgilerini
nasıl çekebiliriz?
Peki Türkiye bu konuda ne
yapmayı planlıyor? Uluslararası
Kimya Yılı kapsamında ülkemizde
de çeşitli kurum ve kuruşlar
da etkinlik çalışmalarında
bulunmakta. Kimya Sanayi
Sektör Platformu (KSP); içinde
çeşitli kongre, sergi, ödül, reklam
kampanyaları ve basın-medya
aktivitelerinin yer aldığı bir
taslak program yayınladı. Petkim
web sitesinin ana sayfasında
“2011 Uluslararası Kimya Yılı”
logosu yerini alırken; 2011 yılının
Uluslararası Kimya Yılı olarak kabul
edilmiş olması ülkemizde de kimya
eğitimini cazip kılacak önemli bir
fırsat olarak görülebilir. Sanırım
kimyayı “aile dostu bir bilim dalı”
haline getirmenin yolu, kadınların
kimya biliminin içine daha fazla
girmesini sağlamaktan geçiyor.

29-30 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılan ve Petkim’in 2010 yılı faaliyetleri ile
iş sonuçlarının masaya yatırıldığı çalıştayda, 2011 yılı hedeflerine yönelik beyin
fırtınası yapıldı.

P

etkim bünyesinde her
yıl gerçekleştirilen
Özdeğerlendirme
Çalıştayı; şirket yönetimi,
ünite müdürleri ve ünitelerden
uzmanların katılımıyla Pamukkale’deki
Lycus River Oteli’nde yapıldı. 29-30
Ocak 2011 tarihleri arasında yapılan
ve Petkim’in 2010 yılı faaliyetleri ile
iş sonuçlarının masaya yatırıldığı
çalıştayda, 2011 yılı hedeflerine
yönelik beyin fırtınası yapıldı.
Petkim üst yönetimi performans
hedef kartlarının ve maliyet düşürme
ekiplerinin faaliyetleri değerlendirilirken; EFQM Mükemmelik Modeli
çerçevesinde, şirket bünyesinde
gerçekleştirilen uygulamalara yönelik
değerlendirmeler ele alındı. Klor
Akrilik Fabrikası’nın “En İyi Maliyet
Düşürme Ekibi” seçildiği çalıştayda
bir konuşma yapan SOCAR & TURCAS
Enerji CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, şirkette özelleştirme sonrasında yaşanan büyük dönüşüme çalışanların sahip çıkmasının
büyük önem taşıdığına dikkat çekerek,
“2010’da başarılı bir yıl geçirdik, rekorlar
kırdık, bunların sürdürülmesi ve daha

da geliştirilmesi gerekiyor” dedi. SOCAR
& TURCAS Enerji A.Ş Grup Başkan Yardımcısı Samir Kerimli de, 2011 yılının
Petkim için büyük önem taşıdığını
hatırlatarak bu yıl içinde şirketin 2020
vizyonu için büyük önem taşıyan
rafineri ve rüzgar enerjisi yatırımlarında
temellerin atılacağını söyledi. 2010
yılında maliyet düşürme projelerinde
başarılı sonuçlar alınmasından duydu-

ğu memnuniyeti dile getiren Kenan
Yavuz, Toplam Kalite Yönetim kapsamında mükemmellik kültürünün tüm
çalışanlara benimsetilmesinin önemeni
vurguladı. Çalıştaya katılımcılar ile
birlikte davet edilen eş ve çocuklar;
civarda yer alan Pamukkale, Hierapolis,
Karahayıt, Buldan gibi tarihi ve turistik
yerlere düzenlenen gezilere katılarak
hoş bir hafta sonu geçirdiler.
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Geleneksel “Özdeğerlendirme Çalıştayı”
bu yıl Pamukkale’de gerçekleştirildi

DOSYA

FABRİKALARIMIZDA
NELER YAPILIYOR?
Aliağa Kompleksi’nin kalbi:

Etilen Fabrikası

Petkim Aliağa Kompleksi’ndeki 14 fabrika arasında en kritik öneme sahip olanı
Etilen.. 1985 yılında devreye alınan fabrika, 2005 yılında tamamlanan tevsii
yatırımı ile kapasitesini yıllık 400 bin tondan, 520 bin tona çıkardı. 2010 yılında
512 bin 783 ton üretim gerçekleştiren fabrikanın üretim proseslerini ve Petkim
için önemini Etilen-Aromatikler Müdürü Nazmi Mintaş ile konuştuk..

HABER
SERKAN AKSÜYEK
Etilen Fabrikası panel odasındaki son teknoloji ürünü cihazlarla
üretim prosesleri 24 saat kontrol altında tutuluyor.

P

etkim Yaşam’ın bu sayısından
itibaren, şirketin Aliağa
Kompleksi’ndeki fabrikalarını
tanıtacağız sizlere. Petkim’i
gezen, gören ya da resimlerine bakan
okurlarımız, hepsi birbirine entegre
14 fabrikayı sadece birer boru yığını
olarak algılayabilir. Oysa Türkiye’nin ilk
ve tek petrokimya tesisinde yer alan
bu fabrikaların ürünleri, kimi zaman
üzerinizdeki gömleğe, kimi zaman sabah
açtığınız pencereye, kimi zaman da
kullandığınız otomobilin direksiyonuna
dönüşüyor. İşte bu gerçeği daha duru
şekilde anlatmak için ilk adımı Etilen
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SOCAR & TURCAS
Ege Rafinerisi’nin
tamamlanmasıyla
Etilen Fabrikası’nda
da önemli değişimler
yaşanacak.

Fabrikası ile atıyoruz. 28 yıllık Petkimli,
Etilen-Aromatikler Müdürü Nazmi
Mintaş ile fabrikanın üretim proseslerini
ve Petkim için önemini konuştuk.
Petrokimyanın temel hammadesi
olan Nafta ve LPG, pek çok prosesten
geçerek Etilen’e dönüşüyor bu
fabrikada. Etilen, plastiğin temel
hammaddesi. Üretildikten sonra
polimer fabrikalarına gönderiliyor ve
piyasada işlenecek duruma getiriliyor.
Petkim sahasında Etilen Fabrikası’na
doğrudan entegre olan ve Etileni
hammaddesi olarak kullanan toplam 5
fabrika bulunuyor.
Fabrikadan çıkan ürün iki adet Alçak
Yoğunluk Polietilen (AYPE ve AYPE-T),
Yüksek Yoğunluk Polietilen, Etilen
Glikol ve Vinil Klorür Monomer (VCM)
fabrikalarına gönderiliyor. Petkim
bünyesinde 2010 yılında 45 yılın en
yüksek seviyesi olan 512 bin 783 ton
Etilen üretimi yapıldı. İhtiyacın kalan
kısmı ise ithalat yoluyla karşılanıyor.

// KAPASİTE YÜZDE 13
ORANINDA ARTACAK
Tüketimin tamamını karşılayabilmek
amacıyla kapasitenin yüzde 13
oranında artırılması için yatırım prosesi
çalışmaları sürüyor. Bu yatırım sonunda
kapasitenin 587 bin tona çıkarılması
hedefleniyor. Nazmi Mintaş, 2010
yılında Etilen fabrikasında planlı ve
plansız toplamda sadece 60 saatlik
duruş yapıldığını söylüyor. Bu rakam
AB ülkeleri ile kıyaslandığında çok
yüksek bir devrede kalma oranına
karşılık geliyor. Benzer bir durum
adam/saat çalışma oranında da
geçerli. Kurulduğu 1985 yılında Etilen
Fabrikası 300 bin ton/yıl kapasite ve
6000 adam/saat çalışma saati üzerine
kurgulanmıştı. 1993 yılına kadar yapılan
revize yatırımlarla kapasite 400 bin
tona, yıllık çalışma süresi ise 8000
saat’e kadar yükseldi. 2010 yılındaki
üretim rekoru ise 8.700 adam/saat’lik
çalışma sonucunda gerçekleştirildi.
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“MERAK ETMEYİN, ÜRETTİĞİMİZ C4,
O BİLDİĞİNİZ C4 DEĞİL”
Etilen-Aromatikler Müdürü Nazmi Mintaş’a, Petkim’de üretilen C4 maddesinin, bilgi eksikliği nedeniyle
farklı yorumlandığını anımsatıyoruz. Mintaş, basında ve kamuoyunda plastik patlayıcı olarak çok kötü
hatırası olan C4’ün, Petkim’de üretilen madde ile bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Ve şöyle devam ediyor:
“Kimse merak etmesin Petkim’de bomba üretmiyoruz. C4, toplam dört karbonlu bir hidrokarbon. İçinde
onlarca bileşen var. Bunların içinde en değerli olanı kauçuğun da hammadesi olan 1-3 Bütadien. Bu
ürünü ağırlıklı olarak Amerika’ya ihraç ediyoruz. Türkiye’de kauçuk fabrikası olmadığı için, bu maddenin
yurt içinde tüketimi yok. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye’de 1 milyonun üzerinde otomobil üretilip
satılıyor, bunların tekerlekleri, kauçuktan yapılıyor ve kauçuk fabrikamız olmadığı için tamamıyla ithal
ediyoruz.”

Petkim Etilen-Aromatik Fabrikaları
Müdürü Nazmi Mintaş
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SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi’nin
tamamlanmasıyla Etilen Fabrikası’nda
da önemli değişimler yaşanacak.
Mintaş, bu değişim sürecini şöyle
özetliyor: “Etilen çalışmazsa Petkim
Yarımadası’ndaki bütün fabrikalar
susar. Çünkü bütün fabrikaların
hammaddesi olan Etilen, fuel gaz,
hidrojen, metan, propilen, C4,
py-gaz, aromatik yağı gibi temel
ürünleri biz üretiyoruz. Rafineri ise
bizim hammaddemizin tümünü,
çok iyi kalitede sağlayacak kadar
üretim yapacak, bir başka deyişle
hammadde güvenirliği sağlayacak.
Bugün Etilen’de işlediğimiz Nafta’nın
yaklaşık yüzde 90’ını maalesef ithâl

ediyoruz. Bu bağımlılık 2014 yılında
sıfır noktasına çekilecek. Yaşanacak
değişimin büyüklüğünü bu iki
sayısal veriyle bile anlamak mümkün.
Nafta çok değişken bir madde.
Alındığı ülkeye, hatta üretildiği
rafineriye göre bile konfigürasyonda
değişkenlik gösterebiliyor. Bu
risklerin bizim açımızdan ortadan
kalkmasıyla tüm operasyonlarımız,
üretimimiz daha verimli ve kârlı
olacak. Enerji tasarrufumuz artacak.
Aynı üretimi yapmak için daha az
enerji tüketeceğiz. Kalite kayıplarımız
minimize edilecek.”

Şubat ayında
işbaşı yapan kursiyerler,
Etilen Fabrikası
panel odasında..

Etilen-Aromatikler Müdürü
Nazmi Mintaş, Etilen
Fabrikasının emektar
Yöneticisi Hasan Ali
Karavacıoğlu (solda) ile
birlikte.

Nazmi Mintaş Etilen Fabrikası formenleri ve
teknisyenleri ile birlikte

SEKİZ FIRIN, 1100
DERECEDE 7 GÜN 24 SAAT
NAFTA İŞLİYOR
Etilen Fabrikası’nda her biri 1100 derece ısıda çalışan
toplam 9 fırın bulunuyor. Sekiz fırın 7 gün 24 saat
ana hammadde olan Nafta’yı parçalıyor. Etilen işleyen
fırınlardan bir tanesi sürekli yedekte tutuluyor. Kalan
bir fırın da sistemden geri gelen Etan’ı işlemek üzere
dizayn edilmiş. Etilen fabrikası geçmiş yıllarda 42 ay
planlı duruş yapmadan çalışarak bir rekor kırmıştı. Bu
yıl 50 aya ulaşıldığında fabrika bir başka rekoru da
kırmış olacak.

ETİLEN FABRİKASI’NIN
2010 YILI KARNESİ
ÜRÜN				
				

ÜRETİM MİKTARI
(TON/YIL)

Etilen 				
C4				
Py-Gas				

512.783
138.244
369.313
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(Soldan) Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Polimer Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Bahtiyar Memmedov, Petkim Kalite Kontrol ve Teknik Servis Müdürlüğü Yöneticisi
Feridun Şenol, Petkim Genel Müdürü Bilim Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli Nasırov,
Ar-Ge Yöneticisi Erol Erbay, Ar-Ge Uzman Mühendisi Füsun Güner, İzmir Satış
Pazarlama müdürlüğü Uzmanı Fatih Portakal, Uzman Mühendis Ali Erdem Aygök ve
AYPE Fabrikası Uzman Mühendisi Atakan Büyükada

Uluslararası Polimerik
Kompozitler Sempozyumu’na
Petkim damgası
Polimer yapıya sahip iki molekülün birleştirilmesinden oluşan malzemeler olarak
adlandırılan polimerik kompozitler, diğer malzemelere oranla çok daha fazla tercih
edilir durumda...

P

etkim’in de sponsorları
arasında olduğu “II.
Uluslararası Katılımlı
Polimerik Kompozitler
Sempozyumu” 26-28 Kasım 2010
tarihleri arasında İzmir Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezinde
gerçekleştirildi. Kimya Mühendisleri
Ege Bölge Şubesi tarafından
düzenlenen Sempozyumda Petkim’i
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temsilen Genel Müdür Bilim
Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli Nasırov
ve Petkim Ar-Ge Müdürlüğü Uzman
Mühendislerinden Füsun Güner birer
sunum yaptı. Polimer yapıya sahip
iki molekülün birleştirilmesinden
oluşan malzemeler olarak
adlandırılan polimerik kompozitler,
diğer malzemelere oranla çok
daha fazla tercih edilir durumda.

Çok hafif olmaları, korozyona ve
aşınmaya karşı dayanıklılığı, kolay
işlenebilir ve kolay şekil verilebilirliği,
yüzey uygulamaları ve kalıplama
kolaylıkları, yanmazlık ve şeffaflık gibi
özellikleri bu tercihin ana nedenleri
arasında. Bugün dünyada üretilen
polimerlerin yaklaşık %30’u inşaat
ve yapı endüstrisinde kullanılıyor.
Yine otomotiv, gıda, iletişim, ulaşım,

“KOMPOZİT ATIKLAR İÇİN
BÖLGESEL ATIK BANKASI GEREKLİ”
Sempozyumda konuşan Kimya Mühendisleri Odası Genel Başkanı Mehmet Besleme, kompozit sektörünün eğitim ve kalifiye eleman yetersizliği, işçi sağlığı ve
güvenliği, atıklarının değerlendirilmesi ve yönetimi gibi sorunları olduğunu vurguladı. Sorunların çözümüne yönelik yeni koordinasyonlara, ortak platformlara
ve sektöre özgü organize sanayi kuruluşlarına gereksinim duyulduğuna işaret
eden Besleme, Petkim ve Cam Elyaf gibi kuruluşların sektörün ihtiyacını tek
başlarına karşılayamadıklarını, yeni yatırımların desteklenmesi gerektiğini kaldetti. KMO Başkanı Mehmet Besleme, sektöre ilişkin şu analizi yaptı: “Avantajlı konumu gereği kompozit malzemelere olan ilginin artması, ürün altyapısında
kalitesizliğe ve kayıt dışılığa yol açmış, dolayısı ile sektörde haksız rekabet ortamını yaratmıştır. Bu nedenle, doğru planlama ve denetim zorunluluğu ortaya
çıkmıştır. Polimerik kompozit alanında, ürün kalite kontrolünü, uluslararası test
ve standartlara uygun çalışma yapacak tam donanımlı akredite laboratuvarlara ihtiyaç ne yazık ki halen giderilememiştir. Sanayicilerin ve devletin birlikte,
alt yapı maliyetleri yüksek bu laoratuvarları ortak bölgesel ve merkezi şekilde
kurmaları mümkün ve ihracat açısından gereklidir. Özellikle kompozit sektöründeki atıkların yönetimi, katı atıkların yok edilmesi ve geri kazanılması, enerjide
kullanılması, bunun için toplama sistemine ilişkin üretici, devlet, meslek odaları,
yerel yönetimlerin katılımlarıyla bir koordinasyon oluşturulması, bölgesel bir
atık bankası kurulması ayrı bir önem taşımaktadır.”
Füsun Güner

Prof. Dr. Fuzuli Nasırov

sağlık, uzay araçları, enerji vb. alanlar
için bu malzemeler önemli bir girdi
oluşturuyor.
Polimer kompozit malzeme
teknolojisi hızla gelişirken, sektör
neredeyse her gün piyasaya yeni bir
ürün sunuyor. Alışılmış malzemelere
karşı, fiziksel ve kimyasal avantajları
sayesinde pek çok alanda geleceğin
malzemeleri olmaya devam etmesi
beklenen polimerik kompozitler
endüstriyel açıdan farklı yeni
açılımlar da sunuyor.
// PLASTİKLERE OLAN KÜRESEL
TALEP ARTIYOR
Sempozyumda yaptığı
konuşmada plastiklere olan küresel
talebin gittikçe arttığını söyleyen
Prof. Dr. Fuzuli Nasırov, dünyada 500
milyar dolarlık pazara sahip olan
petrokimyasalların dünya ticaretinin
yüzde 8’ini, kimyasalların üretimin
ise yüzde 3’ünü karşıladığına dikkat
çekti. Petrokimyasal çıkışlı ürünler
içinde plastiklerin oranının yüzde
31’i olduğunu kaydeden Prof.
Nasırov, “Temel kimyasallar ve
plastiklerde 2009 yılında dünyada
küresel talep 549 milyon ton iken,
bu rakam 2010 yılında 575 bin tona
yükseldi. Yıllık büyüme hızı 4.8 oldu.

Sonraki yıllarda bu büyüme hızının
4.6 civarında olması bekleniyor.
Plastiklerin toplam üretimi ise 170
milyon tona ulaştı. Bu üretimin
yüzde 38’i polietilenler, yüzde 21’ini
ise polipropilenler oluşturuyor” dedi.
// NANO KOMPOZİTLER
OTOMOTİVİN GÖZDESİ
Petkim Ar-Ge Müdürlüğü uzman
mühendislerinden Füsun Güner ise,
Petkim’in Türkiye’nin tek poliolefin
üreticisi olduğunu belirterek,
son yıllarda geri kazanımın
önem kazanması ile birlikte
otomotiv sektöründe termoplistik
ve poliolefinlere eğilimin çok
fazla olduğunu söyledi. Nano
kompozitlerin en önemli kullanım
alanlarından ikisinin otomotiv ve
ambalaj sektörleri olduğuna dikkat
çeken Güner, “Otomotiv sektörü
ile birlikte büyük üreticilere tedarik
sağlayan firmalara, yakıt tankı ve
tampon üretimi çalışmaları için
girişimlerde bulunuyoruz. Üniversite,
tedarikçi firma ve Petkim’in üçlü
işbirliğinin yasal koşullarını, finansal
destek alabilmek için oluşturmaya
çalışıyoruz.” dedi. Güvenli ve
ekonomik sürüş, sürdürülebilirlik
gibi pazarın gereksinimleri ile nano

teknoloöji kullanımının sağladığı
avantajların birbirini karşıladığını
kaydeden Güner, bu özellikleri
ile nano kompozitlerin otomotiv
sektöründeki kullanım alanının
giderek genişlediğini sözlerine
ekledi. Füsun Güner, şöyle devam
etti:
“Modern araçlar yeni
malzemelerin ve yeni teknolojilerin
kullanılacağı mükemmel örneklerdir.
Yakıt ekonomisi ve emisyon
hacimlerinin düşürülmesi gibi global
beklentiler, uzun süreli performans,
araç üreticilerini yüksek verimli
ve düşük maliyetli hafif araçlar
üretmeye itiyor. Bu konsept içinde
temel motivasyonlar hava kirlililğinin
azaltılması, parça ve sistemlerde
ağırlığın azaltılması, geri dönüşüm
ve güvenlik, estetik ve daha uzun
servis ömrü. Malzeme seçiminde
en önemli kriter fiyat-performans
oranı olarak dikkat çekiyor. Nano
kompozitler yüksek yoğunluklu
plastiklere göre yüzde 25, çeliğe
göre yüzde 80’lik ağırlık avantajına
sahip. Kullanılan enerjinin yüzde
90’ının yakıttan geldiğinı hatırlarsak
ağırlıktaki bu azalma hem üretici
hem de kullanıcılar için çok önemli
enerji tasarrufu sağlıyor.”
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Petrokimyada

2011 beklentileri
küresel krizden çıkışa
işaret ediyor

Petrokimya endüstrisi, gelişmiş ülkelerde doygunluğa ulaşmış,
gelişen ekonomilerde ise hızla ilerlemeye
devam etmektedir...

P

etrokimyasallar, ham
petrolden kaynaklı üretilen
ve pek çok sanayi kolunun
yapıtaşını oluşturan
çok önemli kimyasallardır.
Petrokimya endüstrisi, gelişmiş
ülkelerde doygunluğa ulaşmış,
gelişen ekonomilerde ise hızla
ilerlemeye devam etmektedir.
2010 yılı petrokimya endüstrisi
için dünya ekonomisinde yaşanan
problemlerin, artan ham petrol
fiyatlarının, yeni devreye alınacak

32 -

MART’11

kapasitelerin gölgesinde geçen
zorlu bir toparlanma yılı olmuştur.
2010 ve öncesinde sektörde
yaşanan gelişmeler, 2011 yılı
beklentilerini de şekillendirmiştir.
//DÜNYA EKONOMİSİ VE
HAM PETROL
Petrokimyasal üretim 2010
yılında 2009’da küresel krizin
etkisiyle düştüğü durumdan
kurtularak dikkat çeken bir gelişim
göstermiştir. Pek çok gelişmiş

ülke ekonomisinin resesyona
girmesi nedeniyle 2009 yılında
kâr oranlarında keskin bir düşüş
yaşanmıştır. 2010 yılında ise küresel
ekonomi, Asya pazarlarındaki hızla
yükselen ihracat fiyatları sebebiyle
beklenenden çok daha hızlı bir
şekilde toparlanmıştır. 2010 yılında
gözlenen bu yüksek performansa
rağmen, 2009 yılından kalan
birçok zarar ekonomiler için
halen risk taşımaktadır. Dünya
ekonomisi 2010 yılında halen

Başak Nalbant Tuncer
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Ar-Ge Uzman Mühendisi
E-posta: batuncer@petkim.com.tr

krizin etkilerini taşımakla beraber
iyileşme trendine girmiştir. Fakat
AB ülkelerinin büyüme hızı, bazı
ülkelerde yaşanan belirsizlikler
ve borç krizi nedeni ile dünyanın
diğer bölgelerine göre daha
düşük kalmıştır. Hükümetlerin
harcamaları kesip, vergileri
artırmaları tüketici güvenini
olumsuz etkilemiştir. Euro’nun
zayıflaması pek çok ihracat
pazarında Avrupa mallarına
rekabet avantajı sağlamasına
rağmen, Avrupa’nın ihracat
pazarlarındaki hacimleri
düşmesine sebep olmuştur.
Petrokimya sektöründe
üreticilerin kontrolunda
olmayan birçok faktörü üretimi
etkilemektedir. Ham petrol
fiyatların bunlardan en önemlisidir.
2010 yılı sonu itibari ile 100$/v
sınırına dayanan petrol fiyatları,
üretim maliyetlerini baskı altında
tutmaktadır. Geçmiş dönem
ortalamalarının üzerinde olan ham
petrol fiyatı, ürün maliyetlerini
de doğrudan etkilemektedir.

Petrol fiyatlarındaki değişim
Nafta fiyatlarına da yansımış,
2010 yılı sonunda doğru 850 $/t
seviyelerine çıkan Nafta fiyatı,
üretim maliyetlerini yükselterek
kârlılıkları olumsuz etkilemiştir.
//FİYAT DEĞİŞİMİ VE KÂRLILIK
Petrokimya endüstrisi 2011
yılına Avrupa ve Asya’daki yükselen
fiyatlar sayesinde iyi bir başlangıç
yapmıştır. 2010 yılı sonunda ICIS
IPEX global fiyat endeksi en son
2008 yılı başlarında görülen yüksek
değerleri göstermektedir. ICIS
Kraker Endeksi ‘de Avrupa’daki
olefin üreticilerinin çok güçlü
bir durumda olduğunu
göstermektedir. Petrokimyasal
üreticileri kâr marjları 2010
yılı 3. çeyreğinin sonunda çok
yüksek bir seviyeye ulaşmıştır.
2010 son çeyrekteki mevsimsel
kontratlar hammadde maliyetlerini
yükseltmiştir. Çin ve diğer gelişen
ekonomilerin taleplerinin güçlü
olmasına rağmen 2010 yılı 4.
çeyreğinde talep hacminde düşüş

görülmüştür. ICIS Petrokimya
Endeksi (IPEX) 2010 yılı sonunda,
2008 yılından itibaren ilk defa
300 barajını aşarak rekor seviyeye
ulaşmıştır. Bölgesel fiyatlar
karşılaştırıldığında Avrupa
fiyatlarının Asya ve Amerika
fiyatlarından çok daha yüksek
olduğu görülmektedir.
//ARZ-TALEP DENGESİ
2008’de gerçekleşen Global
Ekonomik Kriz, temel olefinlerin
(Etilen ve Propilen) talebinde
yaklaşık 9 milyon tonluk bir
daralma yaratmıştır. Global
kredilerdeki sıkışıklık birçok yeni
yatırımın ertelenmesine sebep
olmuş ve baskı altındaki pazar
bazı yüksek maliyetli kapasitelerin
kapanmasına yol açmıştır. Bütün
bu gelişmelere rağmen 2008 ve
2009 yıllarında yaklaşık 5 milyon
ton yeni olefin kapasitesi pazara
girmiştir. Avrupa’da, 2009 yılı ile
karşılaştırıldığında 2010 yılı etilen
üretiminin yükseldiği görülmüştür.
Avrupa Petrokimyasal Üreticileri
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ÜRETİMDE KÖMÜRÜN
HAMMADDE
OLARAK KULLANIMI
GELİŞECEK
Petrokimyasal ürünlerin üretilmesinde
ana hammadde olarak Nafta ve doğal
gaz kullanılmaktadır. Petrokimyasal
üretiminde ayrıca kömür ve sıvılaştırılmış
petrol gazı da kullanılabilmektedir.
Çin’de kömürün petrokimyasal
üretiminde ana hammadde olarak
kullanılması hızla popüler hale
gelmektedir. Bu durumu tetikleyen
başlıca iki sebep bulunmaktadır. Birincisi,
çevresel kısıtlar ve kentleşme sebebi ile
doğal gaza olan talebin artması; ikincisi
ise Çin’de bulunan kömür rezervlerinin
fazlalığıdır. Çin, dünyada birçok
petrokimyasalın en büyük üreticisidir.
Çin’de hammadde olarak kömürün
kullanılması tüm dünyada kömüre dayalı
petrokimyasal üretimin de artmasına
sebep olmaktadır.
Yükselen ham petrol fiyatları sebebiyle
Çin hükümeti ithalatı düşürecek yollar
aramış ve ülkedeki büyük kömür
rezervlerinin hammadde olarak
kullanılması yoluna gidilmiştir. Çin’de
800 tanesi büyük kapasiteye sahip olan
5000 kömür üreticisi mevcuttur.
Aşağıdaki diyagramda kömürden
çıkılarak üretilen kimyasallar
görülmektedir
(Kaynak: Petrochemicalsetrack)
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Birliği’nin (APPE) verilerine göre
Etilen üretimi %8.1 artarak 20.8
milyon tona, Propilen üretimi %
5.6 artarak 15.03 milyon tona,
Bütadien üretimi ise %14.2 artarak
2.08 milyon tona yükselmiştir.
Etilen, kullanılan en temel
petrokimyasaldır ve diğer
petrokimyasal son ürünlerin
üretilmesinde kullanılan en
önemli hammaddedir. Global
Etilen kapasitesi 2000 yılında
yıllık 99.27 milyon ton iken 2010

yılında bu değer 145.59 milyon
tona yükselmiştir. Global Etilen
talebi 2010 yılında %4 artarak 115
milyon tona ulaşmıştır. Duyurulan
yeni kapasite yatırımlarına
bağlı olarak 2015 yılında Etilen
kapasitesinin 181.10 milyon tona
yükselmesi beklenmektedir.
Bu kapasite artışlarının büyük
bir bölümü Polietilen, Etilen
Oksit, Etilen Glikol gibi etilen
türevlerinin üretilmesinde
kullanılacaktır. Geçtiğimiz yıllarda
Çin, Hindistan ve Ortadoğu
gibi gelişen ekonomileri olan
bölgelerde birçok yeni Etilen
yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu
bölgeler arasında Ortadoğu ucuz
hammadde olanağı sebebiyle
Etilen üretim üssü olarak kabul
edilmektedir.
Bu bölge, sahip olduğu doğal
kaynakları sayesinde daha ucuz
hammadde ve daha ucuz enerji
kaynaklarına ulaşabilmekte ve
üretim maliyeti avantajını elinde
tutmaktadır. 2010 yılı sonunda
ton başına 643 dolar ile en düşük
ortalama Etilen fiyatı Ortadoğu’da
gerçekleşmiştir.
2015 yılına kadar
birçok Polietilen projesinin
tamamlanması planlanmaktadır.
2015 yılında devreye alınacak

//ICIS PETROKİMYA ENDEKSİ (IPEX)

planlı kapasite miktarı 22.08 milyon
tondur. Bu miktarın yaklaşık %30’u
Ortadoğu Bölgesi’nde devreye
alınacaktır. Polietilenlerin ana
hammaddesi olan Etilen fiyatında,
sahip olduğu maliyet avantajı ile
Ortadoğu kârını arttırmaktadır.
Bu durumda Ortadoğu’da bu
alanda yeni yatırımlar yapılmasını
tetikleyecektir.
// ARTAN PETROL FİYATLARI
PETROKİMYASAL ÜRÜN
FİYATLARINDA ARTIŞA SEBEP
OLACAK
Petrokimyasal ürünlerin satış
fiyatları genel olarak, üretim
maliyetine bir kâr marjının
eklenmesi ile bulunmaktadır.
Üretim maliyetleri hammadde
maliyetleri ile doğrudan
bağlantılıdır. Bunun sonucu olarak
ham petrol fiyatındaki değişim,
petrokimyasal ürünlerin son
fiyatını etkilemektedir. Ham petrol
fiyatı ve küresel ekonomideki
gelişmeler petrokimya sektörünün
geleceğini belirlemektedir.
Önümüzdeki yıllarda ham
petrol fiyatlarının sürekli olarak
artması beklenmektedir bu da
petrokimyasal ürün fiyatlarının
da sürekli artacağının bir
göstergesidir.

// ARTAN KARBON
EMİSYONLARI SEKTÖRÜ
KISITLAYAN DÜZENLEMELERİ
ARTTIRIYOR
Global petrokimya endüstrisi
üretimleri hava kirliliğini
arttıran bir etkendir. Petrokimya
endüstrilerinde gerçekleşen
üretimler sonucunda greenhouse
gaz emisyonları, atıkların arıtılması,
sağlık sorunları, ciddi kaza riskleri
problemleri ortaya çıkmaktadır.
Sektördeki büyüme greenhouse
gazlarının emisyonunda artışa yol
açacaktır. Karbondioksit emisyonu
%99,7 petrokimya sektörüne
bağlıdır. Bu konudaki düzenlemeler
sektörün büyümesini olumsuz
etkilemekte ve baskı altına
almaktadır.
// KUZEY AMERİKA VE BATI
AVRUPA’DAKİ TALEP DARALMASI
SÜRECEK
Kuzey Amerika ve Batı
Avrupa’daki petrokimya talebi bir
yavaşlama dönemine girmektedir.
Petrokimyasal tüketimi, GSYİH’nin
bir fonksiyonudur ve gelişmiş
ülkelerdeki ekonomiler yakın
geçmişte bir duraksama yaşamıştır.
Bu ekonomik duraksamanın en
önemli sonuçları Kuzey Amerika
ve Batı Avrupa Bölgelerinde

görülmüştür. Bu bölgelerde
inşaat, otomotiv sektörleri gibi
birçok sektör bu duraksamadan
payını almıştır. Toplam tüketici
harcamaları da olumsuz
etkilenmiştir ve buna bağlı
olarak petrokimyasal tüketimleri
ve talep azalmıştır. Talepteki
daralma ve iş güvenilirliğinin kaybı
Kuzey Amerika’da petrokimyasal
üreticilerin stok miktarlarını
arttırmış ve üretimlerini kısmalarına
sebep olmuştur. Kuzey Amerika ve
Avrupa pazarı doygunluğa ulaşmış
bir pazardır bu sebeple ekonomik
krizden daha fazla etkilenmişlerdir.
Gelişmekte olan ülkelerin
pazarlarında ise kişi başına düşen
termoplastik tüketimi fazladır ve
bu kriz ortamında bile pazarı canlı
tutmaya yetmiştir.

KAYNAKLAR:
ChemSystems
ICIS
Petrochemicalsetrack

//GLOBAL ETİLEN VE PROPİLEN DENGESİ

AMBALAJ SEKTÖRÜ,
PETROKİMYASAL
ÜRÜNLERE OLAN
TALEBİ ARTIRACAK
Ürünlerin görünüşünün önem
kazanması, özellikle son 10 yılda
ambalaj sektörünün hızlı bir gelişim
göstermesini sağlamıştır. Birçok
farklı sektördeki üretici, ürünün
paketlenmesine önem vermektedir.
Ambalaj sektörü sadece kârlılık
açısından değil, teknoloji, tasarım,
farklı ambalaj çözümleri sunması
açısından da gelişmektedir. Bu sektör
dünyadaki birçok petrokimyasal için
en önemli son ürün tüketicisi olması
sebebi ile önemlidir.

KUZEY AMERİKA VE
BATI AVRUPA’DAKİ
ŞİRKETLERDE
KONSOLİDASYON
BEKLENTİSİ
Kuzey Amerika ve Avrupa’da faaliyet
gösteren şirketler kârlılıklarını
artırmada zorlanmaktadır. Kısıtlı üretim
ve yüksek hammadde maliyetleri, bu
bölgelerdeki üreticilerin Ortadoğu ve
Asya ülkelerindeki üreticilerle rekabet
etmesini zorlaştırmaktadır. Kuzey
Amerika ve Batı Avrupa bölgelerindeki
üreticiler doygun pazar yapısına bağlı
olarak kriz ile birlikte düşen talepten
diğer bölgeler göre çok daha fazla
etkilenmişlerdir.
Bu bölgelerdeki doymuş pazar
ve düşük rekabet gücü sebebiyle
firmaların rekabet edebilmek için
konsolidasyonlar yapabileceği
öngörülmektedir. Büyük şirketlerin
zaman içinde küçük şirketleri satın
alması ve bu bölgelerdeki şirket
evlilikleri ve birleşmelerinin artması
beklenmektedir.
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ARTAN ÜRETİM VE KAPASİTELER
ASYA ŞİRKETLERİNE AVANTAJ SAĞLIYOR
Asya Pasifik petrokimyasal üreticileri, Kuzey Amerika ve Avrupa’da
faaliyet gösteren firmalara göre daha kârlı üretim yapmaktadır. Hızlı
gelişen pazar, ucuz hammadde kaynaklarına yakınlık ve ucuz iş gücü
Asya Pasifik üreticilerinin kar marjlarının yükselmesini sağlamaktadır.
Bu bölgeden yapılan ihracat miktarının da yüksek olması, büyük
yatırımcıların kapasitelerini arttırmak için bölgede yeni yatırımlar
yapmasını ve sektörün büyümesini sağlayacaktır.

KAPASİTE
ARTIŞLARI EN
ÇOK ASYAPASİFİK
VE
ORTADOĞU’DA
GERÇEKLEŞİYOR
Petrokimyasal kapasiteleri, 2011 yılında da
düşük maliyetli bölgelere göç etmeye devam
edecek ve hammadde avantajı Ortadoğu’daki
“downstream” petrokimya endüstrisinin
gelişimini hızlandıracaktır. Ortadoğu Bölgesi
Petrokimya sektöründe sahip olduğu petrol ve
gaz rezervlerine bağlı olarak hızlı bir gelişme
göstermektedir. Dünya petrol rezervinin
%67’si, dünya doğal gaz rezervlerinin de
%45’ibu bölgede yer almaktadır.
Petrol ve doğal gaz rezervlerindeki bolluk, bu
bölgeye hammadde ve enerji maliyetlerinde
büyük bir üstünlük kazandırmaktadır.
Kuzey Amerika ve Avrupa’da faaliyet gösteren
üreticiler, yüksek maliyetler yüzünden zor
günler geçirmektedir. Kuzey Amerika uzun
yıllar petrokimya endüstrisinde bir numaralı
üretici ve ihracatçı olma özelliğini korumuştur.

Kuzey Amerika petrokimya endüstrisinde
yakın zamanda görülen yavaşlama Asya ve
Ortadoğu’da üretim yapan firmaların rekabetçi
fiyatlarından kaynaklanmaktadır.
Çin, Kore ve Amerika’daki ihracatçıların
yerini belirgin bir maliyet avantajına
sahip büyük kapasiteli Ortadoğu plastik
ihracatçıları almıştır. Diğer bir neden de
Kuzey Amerika’daki kaynak sorunu ve yüksek
hammadde fiyatıdır. Yüksek hammadde
maliyeti ile üretim yapan birçok Kuzey
Amerika firması kârını küresel oyuncularla
karşılaştırmaktadır.
Petrokimya sektöründeki kapasite artışları
çoğunlukla Asya Pasifik ve Ortadoğu
bölgelerinde gerçekleşmektedir.
Bunun sebebi bu bölgelerdeki üretim

ekonomisinin daha uygun olmasıdır.
Ortadoğu; Kuzey Amerika ve Avrupa ile
kıyaslanamayacak bir hammadde maliyet
avantajı sunmaktadır. Çin ile Hindistan
gibi Asya Pasifik ülkeleri ise ucuz işgücü
olanaklarına sahiptir.
Bu yüzden Kuzey Amerika ve Avrupa,
petrokimya endüstrisindeki etkinliğini
yitirmekte ve yeni yatırımlar Asya ve
Ortadoğu’ya kaymaktadır.
Bunlara ek olarak Ortadoğu’daki hükümetler
üreticilerini, ürettikleri petrokimyasal
ürün yelpazesini genişleterek katma
değeri yüksek son ürünlerin üretilmesi
için desteklemektedirler. Geniş bir ürün
yelpazesine sahip olmak bu ülkelerde artan
nüfusa daha fazla iş olanağı sağlayacaktır.

ÇİN, GLOBAL PETROKİMYA
TALEBİNİN LİDERİ OLMAYA
DEVAM EDECEK
Petrokimya talebindeki büyüme, ülkenin ekonomik gelişimi ile yakından
ilgilidir . Çin, hem dünyadaki en büyük petrokimya pazarıdır hem da
en hızlı büyüyen ekonomidir. Çin’deki GDP büyümesi dünyadaki birçok
ülkenin kat kat üzerindedir. Finansal kriz sonucu birçok ülke ekonomisi
küçülürken, Çin %8’lik büyümesini korumayı başarmıştır. Büyüyen
ekonomi ve yükselen kişi başına düşen gelir ile ülke petrokimya
sektörünün gelişimine de yardımcı olmaktadır. Hızla gelişen altyapı ve
inşaat sektörü, ambalaj sektörü, tekstil sektörü ve başka birçok sektörler
Çin’deki petrokimyasal talebinin yüksek olmasını
sağlamaktadır. - 37
www.petkim.com.tr
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SOCAR & TURCAS ENERJİ A.Ş.
CEO TEKNİK DANIŞMANI NİLÜFER YALÇIN:

Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu enerjide,
kaynak çeşitliliği kritik önemde

E

nerji Uzmanları Derneği
tarafından düzenlenen
“2030’a Doğru, Dünyada ve
Türkiye’de Enerji Politikaları”
konulu seminerde, enerji
kaynaklarının çeşitlendirilerek,
verimli ve katma değer yaratacak
şekilde kullanılmasının önemine
değinildi. SOCAR & TURCAS Enerji
A.Ş (STEAŞ) CEO Teknik Danışmanı
Nilüfer Yalçın, seminerde yaptığı
sunumda, Türkiye’nin enerji
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gereksiniminin yüzde 70’ini
ithalatla karşıladığını belirterek,
bu bağımlılığın fosil yakıtlar ve
doğal gazda yüzde 90’ların üzerine
çıktığına dikkat çekti. Türkiye’nin
enerji kaynakları sınırlı olmasına
rağmen, dünyada bu alanda
koridor ülke olma özelliğinin
giderek arttığını kaydeden Yalçın,
şu analizi yaptı: “Türkiye, dünyanın
bilinen doğalgaz ve petrol
rezervlerinin %70’nin kendisine

ENERJİDE 2030
İÇİN
KÜRESEL
SENARYOLAR

SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş (STEAŞ) CEO
Teknik Danışmanı Nilüfer Yalçın

komşu bölgelerde bulunuyor
olması nedeniyle enerji pazarında
önemli transit ülke olma
potansiyeline sahip. Ülkemiz
enerji politikalarını bu çerçevede
oluşturuyor. Enerji üreticisi
olmamasına rağmen dünya enerji
pazarında önemli bir aktör olmayı
hedefliyor. Enerji verimliliğinin
arttırılması ve çevresel faktörlerin
gözetilmesi de Türkiye’nin
enerji politikasındaki öncelikler
arasında.”
Uluslararası Enerji Ajansı’nın
(IEA) öngörülerine göre 2030
yılına kadar, dünya nüfusunun
yıllık yüzde 0.9, ekonomik
büyümenin yıllık ortalama
yüzde 2.7 ve enerji talebinin ise
yine yıllık yüzde 1.2 oranında
armasının beklendiği bilgisini
veren Yalçın, mevcut enerji
politikaları ve enerji arzı
tercihlerinin devam etmesi
durumunda, dünya birincil
enerji talebinin 2007-2030 yılları
arasında yüzde 40 oranında
artmasının beklendiğini söyledi.
// PETROKİMYASAL
ÜRÜNLERDE DIŞA BAĞIMLILIK
ORANIMIZ %75
Türkiye ithalata bağımlılığının,
petrokimyasal ürünlerde %75
olduğunu, bu sektörde tek

yerli üretici olan Petkim’in 2018
yılında pazar payını yüzde 40’a
çıkarmayı hedeflediğini sözlerine
ekleyen Nilüfer Yalçın, şöyle
devam etti: “Türkiye petrokimya
pazarının cazip bir pazar olması
ve yüksek büyüme potansiyeline
sahip olması ülkemizin ithalatçı
pozisyondan yerli üretimle
kendi ihtiyacını karşılar duruma
geçmesi için büyük bir fırsat
olarak karşımıza çıkıyor.
Petkim sektörün ülkemizdeki
tek temsilcisi olarak Bu fırsatı
uygulamaya dönüştürebilecek
lider şirket konumunda.
Petkim Yarımadası üzerinde
Rafineri-Petrokimya-EnerjiLojistik entegrasyonu temel
mantığı çerçevesinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin 100. yılında
Petkim “Value-Site” projesini
uygulamaya dönüştürerek,
Petkim yarımadasını Avrupa’nın
en büyük enerji ve üretim
merkezlerinden biri haline
dönüştürmeyi hedefliyoruz.”

n 2007 yılında 12 milyar ton petrol
eşdeğeri düzeyinde olan dünyanın birincil
enerji talebinin, 2030’da 16.8 milyar ton
petrol eşdeğeri olacağı tahmin ediliyor.
n Bu talep artışının zamanında ve
güvenli bir şekilde karşılanabilmesi için,
2030 yılına kadar küresel çapta enerji
sektörüne 26 trilyon dolar tutarında
yatırımın yapılması gerekecek. **
IEA raporuna hâlihazırda %18 olan
yenilenebilir enerjilerin küresel elektrik
üretimindeki payının 2050 yılına kadar
%50’ye çıkması gerekiyor.
n Fosil yakıtların dünya talebindeki
payları 2030 yılında %81’den %80’e
gerileyecek.
n Fosil yakıtlar içinde kömür, projeksiyon
periyodu boyunca talepte en büyük artışı
gösterecek, bunu doğalgaz ve petrol
izleyecek.
n 2030’da petrol hâlâ birincil yakıtlar
içindeki payı %34’ten %30’a düşmesine
rağmen en büyük hisseye sahip yakıt
olacak.
n Kömür ikinci büyük hisseye sahip
olurken payı iki puan yükselerek %29’a
ulaşacak.
n Çin birincil enerji kullanımındaki global
artışın %39’unun kendi başına sebebi
konumunda. 2007 yılındaki %16’lık
toplamdaki payı 2030 yılında %23’e
sıçrayacak. Hindistan toplamdaki %5’lik
payının %8’e çıkmasıyla global artışın
%15’inden sorumlu olacak. Asya’nın
dışında Ortadoğu talepteki en büyük artış
oranı hızını gösteriyor. Çin’in birincil enerji
talebi 2007 ve 2030 arasında 3,8 milyon
ton eşdeğer petrolden diğer ülkelere
ve bölgelere göre açık ara bir farkla
neredeyse iki katına çıkacak.

IEA
RAPORU’NDA
TÜRKİYE’YE 4
TAVSİYE
n Doğalgaz reformunun hızlandırılmalı,
BOTAŞ’ın pazar payı azaltılmalı.
n Enerjinin etkin kullanımı artırılmalı.
n Petrol ve doğalgaz tedariki konusunda
gerekli adımların atılmalı.
n İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında
etkin bir karbon emisyonu hedefi
belirlemeli.
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İZMİR’İN YILDIZI PARLAYAN KADIN GİRİŞİMCİSİ
GÜLÇİN GÜLOĞLU:

EBSO’nun ilk kadın
Başkanı olmak istiyorum
İzmir Kalkınma Ajansı hibe desteklerinden yararlanarak
600 bin TL’lik yatırıma imza atan Güloğlu Plastik’in
Genel Müdür Yardımcısı Gülçin Güloğlu, gelecek planlarını
anlatırken başlıktaki iddiasını “duraksamadan”
dile getiriyor.

RÖPORTAJ: SERKAN AKSÜYEK
FOTOĞRAFLAR: MEHMET KURT

“

Dünyada hiçbir milletin kadını,
‘Ben Anadolu kadınından daha
fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte
Anadolu kadını kadar hizmet
gösterdim’ diyemez...”
Bu cümleyi, hem de 1920’li
yıllarda söylemekte tereddüt etmeyen
bir liderin, Mustafa Kemal Atatürk’ün
ülkesinde yaşıyoruz.
Peki, böylesine haklı bir övgüyü hak eden kadınlarımız, toplumun
sosyal, siyasal, kültürel yaşamında
ne kadar ağırlıklı?..
Türkiye’de alanlarında çok
başarılı, hatta dünya çapında gurur
veren çalışmalar yapan kadınlarımız
var. İzmir kenti buna en güzel örneği
oluşturuyor. İzmir Ticaret Borsası
Başkanı ve Vadeli İşlemler Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Ketselli,
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
Başkanı İlknur Denizli, Ege Bölgesi
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Berkay Eskinazi, Deniz Ticaret Odası
Meclis Başkanı Özden Çokdeğer, İzmir
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Barosu Başkanı Sema Pektaş, İzmir
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Serpil Baran aklımıza gelen ilk isimler.
Ayrıca İzmir’in TBMM’ye gönderdiği
24 milletvekilinden 4’ü kadın.
Ancak nüfusumuzun yarısını
oluşturan yaklaşık 36 milyon kadınımızın ortalama eğitim süresi, girişimci
sayısı, çalışan sayısı ne kadar?
Bu soruya maalesef olumlu bir
yanıt vermek güç.
Seçme ve seçilme hakkını birçok
Avrupa ülkesinden önce elde eden
Türk kadını, bu hakları korumak bir
yana, büyük bir hızla üretim süreçlerinden çekiliyor. Türkiye, cinsiyet
temeline dayalı işbölümünde AB standartlarının çok altında. 2008 endeksine göre kadının işgücüne katılımında
130 ülke arasında 125. sıradayız.
Kadınlarımızın hızla çalışma
hayatından çekildiğine en güzel örnek
bu rakamlar..
Petkim Yaşam’da genç yaşına
rağmen, kadın girişimciliği ve istihdamı konusunda pek çok projeye imza

atan başarılı bir işkadınımızı sizlerle
tanıştıralım istedik..
Gülçin Güloğlu, üretimini Tire OSB
ve İzmir-Buca’daki tesislerinde sürdüren Güloğlu Plastik A.Ş’nin Genel
Müdür Yardımcısı.. Babası, deneyimli
sanayici Seracettin Güloğlu tarafından 1975 yılında kurulan şirket, ikinci
kuşağın omuzlarında iddialı hedefler
belirlemiş.
İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA)
proje bazlı hibe desteklerinden yararlanarak, Tire OSB’deki fabrikasında
yüzde 40’lık kapasite ve yüzde 30’luk
istihdam artışı yakalayan Güloğlu,
şirketi ve kendisi ile hedeflerini belirlerken, çıtayı yüksek tutuyor...
İzmir sanayisinin çatı kuruluşu
Ege Bölgesi sanayi Odası’nın (EBSO)
Başkanlık koltuğuna bir kadının oturmasına, kim ne kadar hazır bilemeyiz.
Ancak Gülçin Hanım, “orta vadeli
hedefleri” kapsamında bu göreve
hazırlanıyor..
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Pek çok sektörel
ve gönüllü
kuruluşta aktif
görev alan
Güloğlu, toplumda
plastiklere
karşı yükselen
önyargıların
temelinde
sektörün
kendisini doğru
anlatamamasının
yattığı
görüşünde..
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Türkiye’de kadınların nüfusa
oranı yarıdan fazla. Ancak iş; çalışma hayatına, hatta girişimciliğe gelince karnemiz pek parlak
değil.. Bu durumun nedenini
nasıl yorumluyorsunuz?
Ülkemizde kadın girişimci
sayımız içler acısı düzeyde.
Söylenecek çok fazla bir şey yok.
İş dünyasında kullandığımız ve
genel kabul gören bir rakam var.
1 milyon 300 bin girişimcimizin
sadece 80 bininin kadın olduğunu
söylüyoruz. Gerçek rakam ise
bunun yarısı kadar. Çünkü 80
bin rakamına paravan şirketlerin
yönetimlerinde görülen ya da
gerçekten işin içinde olmayan
kadınlar da dahil.
Ancak kadınlarımız, yaşadıkları
tüm zorluklara rağmen geldikleri
pozisyonları kolay kolay
bırakmıyorlar. TÜSİAD’da halen
bir kadın başkan görev yapıyor.
Önceki başkan da kadındı.
Dernekler, sivil toplum kuruluşları
içinde büyük çaba sarfediyorlar.
İzmir, pek çok kez olduğu gibi bu
konuda da örnek bir kent.
TOBB’a bağlı oda ve
borsalarda hem komitelerde,

hem de meclislerde en fazla
kadın üyeye sahibiz. Ancak,
ülkemizin sorununu İzmir’den
ibaret sayamayız. Çok daha fazla
çalışmamız gerekiyor.
İş dünyasının çatı örgütü
TOBB’un bu soruna bakışı nasıl?
Çok ciddi destek veriyor kadın
girişimciliğine.. İşkadınlarına özgü
fuar destekleri var. Yurt içinde
iki fuara hiç ücret vermeden
katılabiliyorsunuz. Sürekli
eğitim çalışmaları yapılıyor.
Ancak bu sadece iş dünyası
kuruluşlarının yapacağı bir iş değil.
Kadın girişimcilik kültürünün
yaygınlaşması gerekli. İşsizliğin
yüzde 25-30’larda gezindiği
Doğu ve Güneydoğu’da, bırakın
girişimciliği, bazı illerimizde
kadınlarımızın okuma yazma oranı
yüzde 30’un altında. Ben TOBB
İzmir İl Kadın Kurulu’nda Başkan
Yardımcısıyım.
Bu kurullarda 50 kadın girişimci
var. Ankara’dan yapılan atamayla
belirleniyor. İzmir’de işkadını
sayısını 500’e kadar çıkarabilirsiniz.
Ancak pek çok şehirde girişimci
kadınımız bile bulunamıyor.

Gülçin Güloğlu, babası deneyimli sanayici
Seracettin Güloğlu ile birlikte...

// İZKA HİBE DESTEĞİ KRİZİ
HIZLI ATMAMIZI SAĞLADI
Proje kültürünün yaygın
olmadığı bir ülkedeyiz. Siz Tire
OSB’deki fabrikanıza İZKA hibe
projelerinden yararlanarak
yeni yatırımlar yaptınız. Proje
kelimesi ile KOBİ ölçeğindeki
işletmelerin barışması için neler
yapılması gerekiyor?
KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza
proje kelimesi çok zor geliyor.
Başvurduğunuz tüm kurumlar
sizden stratejik plan istiyor.
Geçmişte neler yaptığınız
sorgulanıyor. Türkiye’de bırakın 5
yıl sonrasını, 6 ay ilerisini görmek
bile çoğu kez mümkün değil. Biz
EGEPLASDER olarak bir AB projesi
yapmış ve çok güzel sonuçlar
almıştık. Benim için de iyi bir
deneyim olmuştu. Projemiz üretim
kapasitesini artırma ve Ar-Ge
üzerineydi. Çevreye son derece
duyarlı bir proje yaptık. Çünkü
artık sadece Ar-Ge yapmanız
değil, çevreye katkınızın da
olması gerekiyor. Toplam yatırım
bedelimiz 600 bin TL idi.. Bunun
yarısını İZKA’dan hibe olarak aldık.
Ağırlıklı olarak plastik kasa imalatı
yapıyoruz. Bir enjeksiyon makinesi
ve 6 kalıp yaptık. Bunlar Ar-Ge
ile bulunan kalıplardı. Üretim
kapasitemizde yüzde 40’lık bir artış

yakaladık. Burada dikkat çekici
olan nokta şu: Biz bu projenin
yatırım kararını İZKA desteğini
düşünmeden almıştık. Ancak
krizin etkilerini en derin şekilde
hissedildiği 2009 yılında yatırımı
biraz bekletiyorduk. En önemli
yararı bize kriz döneminde ivme
kazandırması oldu.
// DANIŞMANLARA ÇOK
GÜVENMEYİN
KOBİ’ler bu türden projeleri hazırlarken, mutlaka danışmanlık
hizmeti almalı mı?
Biz bir danışmanla çalıştık.
Açıkçası bu konuda danışmanlara
çok da güvenemiyorum. Başvuru
yapan firma sahibinin mutlaka
işin başında bulunması, kendisini
tamamıyla danışmana teslim
etmemesi gerekli. Sözgelimi ben
6 ay boyunca bizzat proje ile
ilgilendim.
Yatırım yaptığınız plastik sektörünün çevre ile ilişkisinde son
yıllarda artan bir hassasiyet var.
Bu hassasiyeti haklı kılacak görüntüler de yok değil. Bu sorunu
aşmada sektörel bakış açısı ne
olmalı?
Birçok platformda dile
getiriyoruz. Plastikler, dünyanın
en çevreci ve bugüne kadar

alternatifi üretilmemiş bir ürünü.
Sokaklarda, denizlerde gelişigüzel
atılmış plastik poşetler ve pet
şişeler görüyoruz. Bu durum beni
de çok rahatsız ediyor. Ancak
kabul edelim ki, bu görüntünün
sorumlusu ne plastik poşetler,
ne de onları üretenler.. Çok
kapsamlı bir eğitim çalışması
yapılması ve bu çalışmaya
sorunun tarafı olan belediyeler,
eğitim kurumları, sanayiciler dahil
edilmeli. Plastikler yüzde 100 geri
dönüşümü olan bir ürün. Dikkat
edilmesi gereken nokta, geri
dönüştürülmüş ürünlerin tıbbi
malzeme, oyuncak gibi insan
sağlığını doğrudan ilgilendiren
ürünlerde kullanılmaması. Bu
ürünlerin orijinal hammadde ile
yapılması gerekiyor. Kamuoyunda
yanlış bir yargı oluşmuş durumda.
Ancak hiç kimse “plastikleri
hayatımızdan çıkarın” diyemiyor.
Mümkün değil böyle bir şey.
Kullandığınız otomobilden sabah
açtığınız pencereye, giydiğiniz
elbiseden kullandığınız makyaj
malzemesine, gözlüğünüze kadar
binlerce ürünün içinde plastik ya
da türevleri bulunuyor. Türkiye’de
her yıl 250 ilâ300 bin konut
üretiliyor. Hiçbirimiz bu konutların
doğramalarını ahşap yapalım,
bunun için de on binlerce ağacı
keselim demiyoruz.
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SÖYLEŞİ

Kendi firmam ve
sektörüm açısından
büyük hedeflerim
var. Kurumsallaşma
aşamasındayız.
Bunun dışında sosyal
bilinci yüksek bir
insan olduğumu
düşünüyorum.
Ülkemde kadın
girişimciliğini artırmak
için pek çok proje
üretiyorum. Deyim
yerindeyse sabah
kafamda projelerle
uyanıyorum.
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Önce atıkların toplanması ve geri
kazanılması bilincinin yerleştirilmesi, daha
sonra ömrünü tamamlayan plastiklerin
enerji üretiminde kullanılması yolu
seçilmeli. Bilinçlenmenin ilkokullardan
başlayarak, toplumun tüm kesimlerine
yaygınlaştırılmasını şart olarak
görüyorum.
Plastik atıkların toplanması ve geri
dönüşümünde sektör bugüne kadar
savunmada kalan görüntü veriyor.
Güç birliği oluşturmada eksikleriniz
var mı?
Toplumda bu konuda
bilinçlenmesinde en önemli görev
bizlere, yani plastikle uğraşan sanayicilere
düşüyor. Ben biraz da iğneyi kendimize
batırma taraftarıyım. Demek ki plastikleri,
geri dönüşümünü, yararlarını ve
vazgeçilmezliğini doğru anlatamıyoruz.
Ki böylesine haksız bir saldırıya muhatap
oluyoruz. Sektörümüzde örgütler, ayrı ayrı
ve kendi aralarında çalışmalar yapıyorlar.
Önce sektörel birlikteliğin tam olarak
tesis edilmesi gerekiyor. EGEPLASDER,
PAGDER, PAGEV, Plastik Sektör Platformu,
Ambalaj Sanayicileri Derneği gibi
kurumlar olarak öncelikle çocuklarımızın
eğitimi konusuna çalışmalıyız. Kayseri’de
bu konuda çok verimli sonuçlar alındı.
Kayseri Sanayi Odası, Belediye ve Milli
Eğitim el ele vererek okul çağındaki
çocuklara bu bilinci kazandırmak
için çok güzel bir eğitim çalışması
yapılıyor. Çocuklara plastiğin yararlarını,
hayatlarındaki önemini, nasıl ayrıştırılması
gerektiğini, geri dönüşümünün nasıl
olduğunu ve geri dönüştürüldükten

OSB’DE ÜRETİM
YAPMAKTAN
PİŞMAN
DEĞİLİM, AMA..
Türkiye’de sanayi yatırımlarının altyapı
sorunları, çevre eleştirisinin de odağını
oluşturuyor. Yatırımların OSB’lere çekilmesi nasıl özendirilebilir?
Bu konu çok önemli. Türkiye’de pek çok
OSB’nin sadece tabelasının olduğunu biliyoruz.
250 civarında OSB’miz var, bunların içinde
aktif olanın sayısı 100’ü bulmuyor. Buna karşılık OSB’lerde yer alan firmalar da şikâyetçi.
Bizim atıklarımız, mali kontrollerimiz çok sıkı
yapılıyor. Ancak 2-3 km ötenizde sizinle aynı
üretimi yapan bir firma o kadar sık denetlenmiyor. Kontrollerin genele yayılması gerekiyor.
Ben hiçbir zaman OSB’de olmaktan şikâyetçi
değilim. İşimizi nasıl daha iyi yapmamız gerektiğini öğreniyoruz, kayıt altındayız, çevreye
zarar vermiyoruz, ne kadar istihdam sağladığımız, ne kadar su ve enerji tükettiğimiz belli.
Üretimin de aslında böyle bilinçli yapılması gerekiyor. . Ayrıca hükümetlerimizin de en çok
şikâyet ettiği konu başlıklarından biri kayıt
dışı ekonomi... Bu sorunla baş etmek için de
OSB’ler en verimli çözümü sunuyor.

“PARALARI DAMADA MI
YEDİRECEKSİN” DEDİLER,
BABAM HİÇ KULAK ASMADI
Girişimciliğin temelinde cesaret mi yoksa
şansın mı yattığı hep tartışılır. Sizce bu
sorunun yanıtı ne olmalı?
Ben ikinci kuşak yöneticiyim. Ailemin her
zaman çok büyük desteğini gördüm. Biz iki
kız kardeşiz, ablam çocuk doktoru.. Çocukluğumuzdan bugüne ne bana ne de ablama,
‘Sen kızsın, şunu yapamazsın, bunu beceremezsin’ denmedi. Bir iş yapacaksak hep kendimiz yaptık. Böylece özgüvenimiz de arttı.
Mesela bizim işimizde mesai diye bir kavram
yok. Fabrikalarımız 7 gün 24 saat çalışıyor.
Siz de o süreçte işin içinde olmak zorundasınız. Çalışma hayatımın ilk yıllarında işin bu

sonra nerelerde kullanıldığını
öğretmeliyiz.
// AİLE ŞİRKETLERİ NEDEN
ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ KUŞAĞA
GEÇEMİYOR?
Genç yaşınızda önemli başarılara
imza attığınız görülüyor. 10-15 yıl
sonra kendinizi nerede görmek
istiyorsunuz?
Kendi firmam ve sektörüm
açısından büyük hedeflerim var.
Kurumsallaşma aşamasındayız. Bunun
dışında sosyal bilinci yüksek bir insan
olduğumu düşünüyorum. Ülkemde
kadın girişimciliğini artırmak için
pek çok proje üretiyorum. Deyim
yerindeyse sabah kafamda projelerle
uyanıyorum.
Ne kadar çok kadına ulaşabilir,
onları üretime sokabilirsek o kadar
başarılı sayacağız kendimizi. Bu
amaç için, yoğun bir iş gündemim
olmasına rağmen, üyesi olduğum
sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak
çalışıyorum. Hatta orta ve uzun
vadede Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın
ilk kadın Başkanı olmak istiyorum.
Doğu ve Güneydoğu’da kadına karşı
şiddetin önlenmesi, kadın bilincinin
ve haklarının anlatılması hakkında
projeler yapmak istiyorum. Oradaki
kadınlarımız için girişimcilik ikinci

yönünü biraz yadırgadım açıkçası. ‘Bundan
sonraki hayatım böyle mi olacak’ diye düşündüm. Ama bir süre sonra alışıyorsunuz ve
yaptığınız iş size büyük keyif veriyor. Ürettiğiniz ürünü elinizde tutuyorsunuz ve onun
hammaddesinden nihai ürün olana kadar tüm
süreçlerine tanık oluyorsunuz. Ürünüz sizin
çocuğunuz gibi oluyor, firmanızın prestijini
yansıtıyor. Zaten üretmek de Türkiye’nin en
sıkıntılı olduğu konu değil mi? Bu hazzı duyduktan sonra üretimden kopamıyorsunuz.

planda. O bölgelerde önce kadının
insan olarak değerinin olduğunun altını
çizilmesi gerekiyor. Aile şirketlerinin
sürdürülebilirliği konusunda
araştırmalarım var. Türkiye’de
şirketlerimiz neden üçüncü-dördüncü
kuşağa geçemiyor. Neden Avrupa’da,
Uzakdoğu’da 300 yıllık şirketler gibi
olamıyoruz?
Hemcinslerinize girişimci olmaları
yolunda neler önerirsiniz?
Öncelikle çok kararlı olsunlar. Genç
kadın girişimciler için söylüyorum, ne
yapmak istediklerine net karar versinler
ve o yolda adım adım ilerlesinler.
Girdikleri yolun kolay olduğunu
söylemiyorum. Ancak karışılacakları
zorluklardan yılmasınlar. Alışkın
olmadıkları bir sektörde çalışıyorlar
ve kadın iseler maça zaten 2-0 geride
başlıyorlar. Bu maçı kazanmaları
için daha çok çalışmaları ve bundan
korkmamaları gerekiyor.
Ben çok çalıştım hâlâ da çalışmaya
devam ediyorum. Kendilerinden
eminseler ‘Bu işi yapabilir miyim’
diye düşünmesinler. Benim de
yapamadığım çok şey oldu. Ama buna
deneyerek karar verdim. Zorladım,
yapamıyorsam bıraktım. Denemekten
yılmamalılar. Üretmek dünyanın en
güzel işi. Hepsini üretmeye ve girişimci
olmaya davet ediyorum.

GÜLÇİN
GÜLOĞLU
KİMDİR?
1979 yılında İzmir’de doğan Gülçin
Güloğlu, Özel Türk Koleji ve Dokuz
Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gördü.
İş hayatına üniversiteye başladığı sene
aile şirketleri olan Güloğlu Plastik’in
pazarlama departmanında plasiyer
olarak başladı. 2005 yılında Tire
Organize Sanayi Bölgesi’nde kurdukları
yeni fabrika ile ambalaj ve plastik
sektörüne giren Güloğlu, halen şirketin
Genel Müdür Yardımcılığı görevini
sürdürüyor.
Pek çok sivil toplum örgütünde
aktif olarak çalışan Gülçin Güloğlu
öncelikle Mor Çatı ve Uçan Süpürge
gibi kadın kuruluşlarıyla birlikte çeşitli
belediyelerde kadın sığınma evlerinin
açılmaları konusunda öncülük yaptı.
Sektörel dernek ve örgütlerde de
aktif olarak faaliyet gösteren Gülçin
Güloğlu;
u TOBB İl Kadın Kurulu Başkan
Yardımcılığı,
u İzmir Ticaret Odası Çevre
Komisyonu Başkanlığı
u Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği
(LİYAKAT) Başkan Yardımcılığı,
u Ege Plastik Sanayicileri Derneği
(EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Üyeliği
ve Genel Sekreterliği,
u Plastik Sektör Platformu Üyeliği,
u Plastik Sanayicileri Araştırma,
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)
Yönetim Kurulu Üyeliği ve
u İzmir Ticaret Odası 86. Plastik
Komitesi Üyeliği
görevlerini sürdürüyor.
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İnovasyon

yolundaki engelleri nasıl
aşacağız?
İnovatif kültürü benimsemeyen
firmalar, zorlu şartlarda rekabet
edemez hale gelir!

Nur İslam Karaşahin
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
Ar-Ge Uzman Mühendisi
E-posta: nkarasahin@petkim.com.tr

İ

novasyon sözcüğünün Türkçe karşılığı;
yenileşim, iş süreçlerindeki herhangi
bir alanda farklılık yaratma yoluyla
sistemin daha pratik, faydalı, karlı
şekle dönüşmesine aracı olan her türlü
faaliyet olarak özetleniyor. Bu farklılıklar
gerek yeni uygulamalarla mevcut durumu
daha iyiye taşıma, gerekse de tamamen
yaratıcı tekniklerle yeni iş akışları ve ürünler
oluşturma yoluyla yapılan faaliyetler
olabiliyor. Fakat düşünüldüğünün
aksine, sadece teknik değil, tüm
süreçlerde yapılabilen her türlü yenileşim
uygulamaları; inovasyon sözcüğünün çatısı
altında toplanıyor.
Teknik içerikli inovatif faaliyetlerde,
birçok yetenekli mühendis ve bilim
insanları, bulundukları organizasyon
yapıları içinde engellerle karşılaşmakta.

Doğası gereği uzun vadelerde geri
dönüşüm veren inovatif faaliyetlerin,
üretim hızını düşürebileceği sanısı da, bu
türden “engelleme” ortamını besleyen
etkenler arasında. Ancak bir teknoloji, ürün
veya iş yapış metotlarında gerçekleştirilen
inovatif yatırımlar, sistemi uzun vadede
kalkındırırken, firmaların rekabet
yeteneğini güçlendiriyor.
İnovatif çalışmalar esnasında
karşılaşılabilen engeller üç ayrı sınıfta
kategorize edilmekte. Bireylerin
davranışlarına bağlı olan kişisel faktörler,
organizasyon kültürüne, stratejilerine
ve karar verme mekanizmalarına bağlı
organizasyonel faktörler ve birtakım
çevresel faktörler... Bu analizimizde kişi ve
organizasyon bazlı engeller ile ilgili olarak
dört temel olgu üzerinde duracağız.
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Tükenmişlik Faktörü 1:
“Çalınan” tanınmışlık riskini
azaltın.

İşbirliği içinde çalışılan bir ortamda,
inovatif bir faaliyetteki asıl iş sahibi
kişinin kim olduğu konusunda net
olmayan durumlar yaşanabiliyor.
Bu nedenle, bazen kurallara uygun
ama haksız kazanma yöntemleriyle,
bazen hiyerarşideki konumdan
ötürü, bazen de tamamen bilinçsiz
bir şekilde, farklı kişiler, işin asıl
sahibinin başarısı üzerinden kredi
kazanabiliyor. Bu gibi durumlarda,
kişi kendini ifade etmeli, ilgili
platformlarda çalışmaya ait
dokümanlarını sunarak, konuyu
açıklığa kavuşturmalıdır. Bunun yanı
sıra, böyle bir durumda sunmak
üzere, kişiler kanıt teşkil edecek
detaylı ve tarihli dokümanlarını
daima korumalıdır. Ne var ki,
böyle bir sonuç oluşmadan da
proaktif davranmakta fayda vardır.
Yani konu olumsuz sonuçlar
doğurmadan önce, kişi dönemsel
olarak çalışmalarının raporlarını
ve ilerlemelerini açık bir dille ilgili
mercilere aktarmalı, önlemlerini
almalıdır.
Tanınma konusundaki riskleri
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azaltmak için kurumda yerleşmiş
bir inovasyon kültürü gereklidir.
Bu kültürün oturması için
çalışmalar uygulamaya geçirilmeli,
kişilerin iş yapış şekillerinin
değiştirilmesi sağlanmalıdır.
Kültürün yaygınlaştırılmasında,
ürün pazarlamasında olduğu gibi,
çalışmaların da pazarlamasının iyi bir
şekilde yapılması oldukça önemlidir.
Bazı kişiler, her ne kadar herhangi
bir girişime gerek kalmaksızın,
teknik başarının, projenin faydaları
beraberinde tanınacağını ve takdir
edileceğini düşünse de, kurum içi
gerçek bu değildir.

Tükenmişlik Faktörü 2:
Kendi içinizdeki engellerden
kaçının.

Bazen inovatif çalışmalarda,
kişideki fazla gurur, işbirlikçi
olmayan tutumlar ve gerçekçi
olmayan beklentiler gibi sebepler
de engel teşkil edebilir. Gerçekçi
olmayan beklentiler, kişiyi firmanın
gerçeklerinden, hedeflerinden
saptırabilir. İşbirlikçi olmayan
tavırlarsa, inovasyona destek
olup katkı koyabilecek ve hayata
dönüştürecek kişilerle beraber

çalışmayı engelleyerek, kesin ve hızlı
çözüme ulaşmayı engelleyebilir.
İnovatif süreçlerde problem
yaşandığında, öncelikle “Problem
ben miyim?” sorusuyla yaklaşmak,
sonrasında darboğaza girilen
noktalarda tecrübesine güvenilen
iş arkadaşlarına danışmak faydalı
olacaktır. Öte yandan, yönetimin
inovasyon sahibi kişiyi tanıması
güven ortamını yaratacak ve yeni
inovatif faaliyetler için motivasyonu
tetikleyecek, artıracaktır.

Tükenmişlik Faktörü 3:
Kurum içi “Burada İcat
Edilmedi” sendromunu
keşfedin.

“Burada İcat Edilmedi”, İngilizcesi
ile NIH (Not Invented Here) olarak
kısaltılan sendrom, şirketlerin dış
kaynaklı olan potansiyel değerli
inovasyonları dikkate almama
eğilimlerini açıklar. Sadece iç
kaynaklı veya bildik işbirlikçilerden
gelen inovatif fikirler değerlendirilir.
Fakat çerçeveyi bu şekilde
kısıtlamak, şirketin gelişimine köstek
olacaktır. Bu da şirket çıkarlarına ters
düşer. Öte yandan, iş iklimi ve belli
performans hedefleri sebebiyle,

inovatif faaliyetlerin mevcut
durumu daha kötüye taşıması veya
yaratabileceği potansiyel problemler
konularındaki tedirginlikler de,
yeni projelerden kaçınma ortamını
oluşturabilir.
Tüm bunların dışında, firmalarda
“Şeytanın Avukatı” rolünü
oynamaktan keyif alan kişiler
tarafından da belli engeller
yaratılabilir. Bu kişiler diğer çalışanları
olumsuz yönde etkileyip, çalışmanın
yapılmasına dair olası problemleri
işaret ederler. Bu yapıdaki kişiler,
üstlerince gözetlenmeli ve onların
değerli bir inovasyonun önünde
engel olmadıklarından emin
olunmalıdır.

Tükenmişlik Faktörü
4: Paylaşma isteğinizi
kaybetmeyin.

Çalışanlara zaman ve enerjilerini
firmaya harcaması için maaş ödenir
ve kişiler de böyle bir ortamda
işleri konusunda motive olduğu
müddetçe en faydalı fikirlerini
paylaşırlar. Ancak yetenekli
kişilerle gerçekleştirilecek başarılı
inovasyonlar, sözleşmeden fazlasını
gerektirir. Saygı ve güven ortamı

içinde yaşanan ilişkiler bu noktada
büyük etkendir.
İnovasyon hem beyin, hem
de gönül işidir. Bu nedenle,
yetenekli insanlar güven ve bağlılık
duygularını yitirirlerse, beynin
tüm potansiyeli kullanılamaz.
Dolayısıyla, inovasyonu teşvik edici
bir kurum kültürü oluşturmak
büyük önem taşır. Şirket içinde
saygı ortamı beslenmeli, kişilerin
özenle dinlenildiği bir kurum kültürü
yaratılmalıdır.
Sonuç olarak, kişilerin üst
yönetimce sesinin duyulduğuna
inandığı, değer verildiği ve
güven duygularının yaratıldığı bir
ortamda, inovatif bir işin sahibi
çalışan da fikirlerini paylaşmaktan
çekinmeyecektir. Bu da şirketin
çıkarına olacak şekilde katma değer
olarak geri dönecektir.
İnovatif faaliyetlere engel teşkil
eden bu dört konu dışında, inovatif
çalışmaların etkinliğini artırmak
isteyen kişilerse, inovasyonu
destekleyici patentler ve diğer
entelektüel mülkiyetler ile daha
çok ilişki içinde olmalı, içeriğini
kavramalıdır. Yeni çalışmalar için,
patentlerin yasal gerekliliklerini de

anlamakla beraber, fırsatlar daha hızlı
bir şekilde yakalanabilir. Patentlerde
geçen iddiaları tanımanın ardından,
yeni iddiaların eklendiği, daha
geniş skalada iddialar bulunduran
prototipler geliştirilebilir.
İnovatif faaliyetlerde kendini iyi
bir yere taşımak isteyen firmalar,
çoklu disiplin çalışmaları yaklaşımını
benimsemelidir. Bu anlamda, farklı
alanlarda uzman kişilerle ilişkiler
kurup, bilgi altyapısını geliştirmek,
bu tür çalışmalarda katalizör etkisi
yaratacaktır.
Referans
Lindsay, J.,Perkins, C., Karanjikar, M.,“Overco
mingObstaclestoInnovation”, AIChE,
ChemicalEngineeringProgress (Eylül
2010)
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Plastik Sektör
Platformu
atıkların
ayrıştırılmasında
belediyelerle
işbirliğine hazır
Plastik Sektör Platformu’nun
İzmir Ticaret Odası’nda yapılan
Genişletilmiş İstişare Toplantısı’nda,
2004 yılında çıkan yasayla
belediyelere plastik atıkların toplanıp
ayrıştırılması görevi verildiği
hatırlatıldı.
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P

lastik Sektör Platformu’nun
2011 yılı ilk Genişletilmiş
İstişare Toplantısı’na İzmir
Ticaret Odası 86. Plastik Meslek
Komitesi ev sahipliği yaptı. Pek çok
kentten sektör temsilcilerini biraraya
getiren toplantıda; plastik atıkların geri
kazanımı, belediyelerin naylon poşet
kullanımını yasaklayan uygulamaları,
plastiklerin geri dönüşümünde
yaşanan sıkıntılar masaya yatırıldı.
Moderatörlüğünü Petkim İzmir
Satış ve Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt
Çetinkaya’nın yaptığı toplantının
açılışında konuşan İzmir Ticaret
Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Türk
sanayisinde çok önemli ihracat ve
istihdam kaynağı olan plastik sektörüne
ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk
duyduklarını söyledi. Plastikçilerin
İzmir ekonomisine önemli katkı
sağladığına dikkat çeken Demirtaş,
toplantıda alınacak kararlar ve dile
getirilen fikirlerin, sektörün gelecek
projeksiyonuna katkı koymasını diledi.
// MENEMEN OSB’DE ALTYAPI
ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
Ege Pastik Sanayicileri Dayanışma
Derneği (EGEPLASDER) Onursal
Başkanı ve Esen Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Salih Esen de, sektörün ihracat
sıralamasında en önde yer almasına
rağmen yeterince ilgi ve destek
görmediğini öne sürdü. Plastiğin
otomotivden tekstile kadar uzanan ve
hayatın her alanında varlığını gösteren
bir sektör olduğuna dikkat çeken Esen

, sorunların güçbirliği ile aşılabileceğini
belirtti. Tek ses olmak adına , Egeli
plastik sektörü temsilcileri olarak
dernek kurduklarını hatırlatan Esen,
“Türkiye’ de ilk defa sektörü bir araya
getiren Menemen Plastik Organize
Sanayi Bölgesi’ni oluşturup, altyapı
çalışmalarına başladık . OSB’mizin
Petkim’e de yakın olması bu bölgeyi
yatırımcı açısından daha cazip hale
getiriyor. İzmir dışından gelecek
plastikçiler için de yer ayırdık. Her ne
kadar İzmir, teşvik açısından hak ettiğini
almasa da bölgemiz plastik sektörü için
cazibe merkezi olmaya devam edecek.”
dedi.
// “TOPLAYAMAZSAM YASAKLARIM
ANLAYIŞI DOĞRU DEĞİL”
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Başkan Vekili Erdoğan Çiçekçi ise,
Türkiye’ye giren hurda plastiklerin
yaşattığı sıkıntılara değindi. Hurda
plastiklerin Türkiye’ye tek gümrük
tarifesi ile girmesini eleştiren
Çiçekçi, şu görüşleri ifade etti: “Bu
konuda denetim yok. Geri dönüşüm
konusuna Çevre Bakanlığı’nın bakışı
çok olumlu. Bu süreci özendirecek
çalışmalar yapmalıyız. Rekabette artı
değer hammadde maliyetlerimizi
ucuzlatmakla sağlanacak.” Plastik
poşetlerle ilgili yasaklama kararı
alan belediyeleri eleştiren Çiçekçi,
“Toplayamazsam yasaklarım” anlaşının
yanlış olduğunu, atıkları büyük değer
taşıyan sanayiciler için bir gram plastik
atığın bile önemli olduğunu vurguladı.
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“BELEDİYELERLE BİRLİKTE
ORTAK PROJELER YAPABİLİRİZ”
İzmir Ticaret Odası 86. Plastik Meslek Komitesi Başkanı Müjdat Alkan, plastik poşetler konusunda “yasakçı” uygulama yolunu seçen belediyelerle çatışmak yerine
ortak projeler üreterek işbirliği yapmanın önemine değindi. Sağlıklı poşet üretiminin
teşvik edilmesi, ayrıştırma ve geri kazanım kültürünün yaygınlaştırılması ile sorunun çözüleceğini kaydeden Alkan, “Yasaklamanın çözüm olmadığını hepimiz biliyoruz.
Plastikleri hayatımızdan çıkarmak mümkün olmadığına göre, sanayici için de büyük
değer taşıyan atık plastiklerin geri kazanılmasında yerel yönetimlerle el ele vererek
ortak projeler üretmeliyiz” yorumunu yaptı.

KAYSERİ’DEKİ UYGULAMA
SEKTÖRE ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Plastik Sektör Platformu Toplantısı’nda söz alan Kayseri Plastikçiler Derneği (KAYPİDER) Başkanı Yusuf Özkan, kentte Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yaptıkları
çalışmanın ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Kendisi de bir geri dönüşüm firması sahibi
olan KAYPİDER Başkanı Yusuf Özkan, yaptıkları çalışma ile ilköğretim okullarındaki
çocuklara geri dönüşümün önemini uygulamalı gezilerle anlattıklarını ve çok olumlu
sonuç aldıklarını söyledi. Toplanan atık plastiklerin geri kazanılması ile ihtiyacı olan
çocuklara engelli arabası aldıklarını kaydeden Özkan, şöyle devam etti: “Kayseri
Uygulamalı Çevre Eğitim Projesi (KUÇEP) Kapsamında 61 okulumuzda başlatılıp
tüm Kayseri’mizde yaygınlaşan proje ile öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesini
amaçladık. Her okulda 8 ilâ 10 öğrenciden oluşan Çevre Savaşçıları Grubu kurduk.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında dayanışma, paylaşım ve empati duygularının
gelişmesini amaç edinen ‘Plastik Kapak Getir, Bir Engelliyi Sevindir’ kampanyası
kapsamında plastik kapaklar pek çok engelli çocuğumuza derman oldu. Bu çalışmamızda plastikler konusunda inanılmaz bir bilgi eksikliği gördük. “

PAGDER BAŞKANI HÜSEYİN SEMERCİ
GERÇEK EKONOMİ’NİN KONUĞU OLDU
Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Hüseyin Semerci, Plastik
sektör Platformu toplantısı sonrasında Ege TV’de yayınlanan Gerçek Ekonomi programının konuğu oldu. Plastik poşetler konusunda İzmir’deki belediyelerin duyarlılıklarını bildiklerini söyleyen Semerci, bu kapsamda sanayiciler olarak belediyelerle her
türlü işbirliğine hazır oldukları çağrısını yaptı.

// “HIZLI BÜYÜMENİN GETİRDİĞİ
SORUNLAR VAR”
Plastik Sektör Platformu Koordinatör
Başkanı Mehmet Uysal, plastik sektöründe
hızlı büyümenin getirdiği bazı sorunlar
yaşandığını, kötülemek veya yasaklamak
yerine bilinçli kullanım ve geri
dönüşüm konusunda tüm toplumun
bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Yapılan pek çok bilimsel araştırmada
plastiklerin en çevreci ürünlerin başında
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geldiğinin tescil edildiğini kaydeden
Uysal, “Plastikler insanlığın artan
gereksinmelerine en uygun çözümü
sunuyor. Buna karşılık üretilen petrolün
sadece yüzde 4’ü plastiklerde kullanılıyor.
Plastikten daha verimli sonuç veren başka
bir malzeme türü henüz bulunmuş değil.”
değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA PLASTİK
TÜKETİMİ 65-70 KG CİVARINDA
Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Hüseyin Semerci, plastiklerin
20. yüzyılın mucize malzemelerinin başında geldiğini, bir insanın günlük yaşamında
vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Plastik kullanımının bir uygarlık göstergesi olarak
algılandığını kaydeden Semerci, “Türkiye’de kişi başına yıllık plastik tüketimi 65-70
kg civarında. Bu rakam gelişmiş ülkelerin gerisinde olmasına rağmen, dünya ortalamasının üzerinde. Ülkemizde yılda 250-300 bin konut üretiliyor. Bu konutlarda
kullanılan doğramaların ahşaptan ima edilmesini kimse düşünmüyor bile. PAGDER
olarak, plastik atıkların toplanması ve geri kazanımı noktasında belediyelerle her
türlü işbirliğine hazırız. İş yasak noktasına geldikten sonra belediyelerin geri adım
atması zorlaşıyor. Bu sorunun paydaşı olan tüm aktörler ortak çalışma yaparak
eğitim kurumları ile el ele vermeli. Bu bilinci okullardan başlayarak yaygınlaşmasını
sağlamalıyız” diye konuştu.

“İHTİSAS OSB’LERDE
BULUŞMAMIZ GEREKİYOR”
Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Bursa Şubesi Başkanı İlker Biliktü, plastik sektörünün verimli ve daha çok katma değer yaratan bir yapıya kavuşması için İhtisas OSB’lerde kümelenmesi gerektiğini söyledi. Diğer OSB’lerde
arazi fiyatlarının çok pahalı olduğunu hatırlatan Biliktü, EGEPLASDER öncülüğünde
Menemen’de kurulma çalışmaları süren Plastikçiler OSB benzeri yapılanmaların
yaygınlaşmasını diledi. Sektörün çevre düşmanı gibi gösterilmesine karşılık, sürekli
savunma yapmayan ve ülke için önemini daha iyi anlatan çalışmalara ağırlık verilmesini isteyen Biliktü, PAGDER Bursa Şubesi tarafından yaptırılan “Plastiklerin
hayatımızdaki rolü” konulu reklam filmini ilk kez izleyenlerle paylaştı. Belediyelerin
plastik poşetleri yasaklamak gibi bir yetkisinin bulunmadığına işaret eden Biliktü,
Plastik Sektör Platformu’nun, sektörün sorunlarının çözümünde orak noktası olması gerektiğini sözlerine ekledi.

ATIK TOPLAMADA BİR ÖRNEK
GİRİŞİM DE İZMİR’DEN
Ege 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, Plastik sektör Platformu toplantısında yaptıkları çalışmanın sonuçlarını
paylaştı. Öğrencilerin internette de sayfa açarak hem Türkiye’ye, hem de dünyaya bu kampanyayı duyurduğunu dile getiren Prof. Dr. Toygar, “Diyarbakır’dan,
Hakkâri’den, cezaevlerinden, Almanya’dan, ABD’den, Hollanda’dan, İngiltere,
İsveç’ten kampanyamıza destek yağıyor. Buralardan kuryelerle okulumuza plastik
kapak geliyor” dedi. 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.”

Prof. Dr. Nurselen Toygar toplanan kapakların geri
dönüşüm merkezlerine gönderildiğini belirtti.
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Kimya sektöründe Ege’nin
ihracat lideri

Petkim

Ege İhracatçı Birlikleri, 2010 yılında Ege Bölgesi’nden gerçekleştirilen 15.1
milyar dolarlık ihracatın 5 milyar dolarlık kısmını gerçekleştiren 41 üyesine ödül
verdi.

E

ge İhracatçı Birlikleri, 2010
yılında Ege Bölgesi’nden
gerçekleştirilen 15.1 milyar
dolarlık ihracatın 5 milyar
dolarlık kısmını gerçekleştiren
41 üyesine ödül verdi. İzmir
Kaya Otel’de düzenlenen ve Dış
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı
Zafer Çağlayan’ın da katıldığı ödül
töreninde Petkim, “Ege Bölgesi’nde
Kimya Sektöründe En Yüksek İhracat
Yapan Firma” ödülünü aldı.
Bakan Çağlayan törende
yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin
kuruluşunun 100. yılı olan 2023
yılında Türkiye’yi dünyanın ilk
10 ekonomisi içinde yer alacak
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noktaya getirmeyi hedeflediklerini
belirterek, “Bunu bal gibi yaparız.
Hedefe kilitlenirsek yapmamak için
bir sebep yok. Ben Türkiye’nin 2023
yılından daha önce 500 milyar dolar
hedefine ulaşabileeğine inanıyorum.
Türkiye’deki siyasi ve ekonomik
istikrarı geliştirerek hedeflerimize
ulaşmak son derece önemlidir” dedi.
Ege İhracatçı Birlikleri’nin 198
bölgeye 20 binden fazla ürün
ihracatı yaptığını belirten Zafer
Çağlayan, gelecek yıllarda ihracatın
artmasını istediklerini söyledi.
Dünyada rekabetin her geçen
gün daha çetin hale geldiğini,
ihracatçının da pazarlama biçimini

değiştirmesi gerektiğini kaydeden
Çağlayan, “Artık hızlı balık yavaş
balığı yutuyor” ifadesini kullandı.
// 2011 YILINDA HEDEF 12
MİLYAR DOLAR İHRACAT
Türkiye’nin 2010 yılında
gerçekleştirdiği 113.7 milyar
dolarlık ihracata 8.7 milyar dolarlık
katkı koyduklarını belirten Ege
İhracatçı Birlikleri Başkanı Mustafa
Türkmenoğlu, 2010 yılında 5 milyar
dolar ihracat yapan üyelerini
teşvik etmek amacıyla ödül töreni
düzenlediklerini kaydetti. Ege
İhracatçı Birlikleri olarak 2011 yılında
12 milyar dolar ihracat hedefi

koyduklarını anlatan Türkmenoğlu,
“2011 yılı ihracat hedefimizi
tutturabilmek için 365 gün 24 saat
çalışacağız” diye konuştu.
Ödülünü Devlet Bakanı Zafer
Çağlayan’ın elinden alan Hayati
Öztürk de, Petkim’in yaptığı
ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri’ne
güç katmayı sürdüreceğini söyledi.
Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde
Kimyevi Madde ve Mamülleri
İhracatçılar Birliği’nin kurulması
ile pek çok şirketin ihracatının
EİB üzerinden gösterilmesinin
mümkün hale geleceğine dikkat
çeken Öztürk, “İzmir’de üretim
yapıyoruz, bu bölgenin insanına
istihdam sağlıyoruz, ihracatımızı kendi
limanımızdan gerçekleştiriyoruz.
Dolayısıyla ihracat kayıtlarımızın Ege
İhracatçı Birlikleri’nden gösterilmesi
son derece olağan. “ diye konuştu.
Kimya sektöründe dış ticaret
dengesinin 50 milyar doların üzerinde
olduğunu hatırlatan Genel Müdür
Öztürk, yerli üretimin artırılarak,
kamta değeri yüksek petrokimya
sektörüne yatırım yapmanın önemini
vurguladı. Öztürk, tüm sektörler ile
etkileşimi olan kimşa sanayisinde
yatırımın, sürdürülebilir büyüme ve
2023 yılı için belirlenen 500 milyar
Dolar ihracat hedefi için kaçınılmaz
olduğuna dikkat çekti.
Gecede, Ege İhracatçı Birlikleri üyesi
17 sektörde birlikten 43 ihracatçıya,
‘’İhracatın Yıldızları 2010’’ ödülü
verildi. Ödül Töreni sonrasında
konuklar Sanatçı Nev’in şarkıları ile
mutlu bir gece geçirdiler.

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, ödülünü Ege İhracatçı
Birlikleri Başkanı Mustafa Türkmenoğlu (solda), Devlet Bakanı Zafer Çağlayan
(sağdan ikinci) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Mustafa
Çıkrıkçıoğlu’nun (sağda) elinden aldı.
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MPM’nin “Yılın Verimli İşçi
ve İşvereni Ödülü” Petkim’in
2006 yılında uygulamaya konulan Petkim Öneri Sistemi (PETÖS), çalışanların
katılımının her geçen yıl artmasıyla ulusal düzeyde başarı kazandı.

(Soldan) Petkim Polietilen Müdürü Faruk Demirbaş, AYPE Fabrikası Uzman Mühendisi Mehmet
Fatih Sarı, SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ve
Mekanik Bakım Onarım Teknisyeni Mustafa Çınarlı..

2

006 yılında uygulamaya
konulan Petkim Öneri
Sistemi (PETÖS),
çalışanların katılımının
her geçen yıl artmasıyla ulusal
düzeyde başarı kazandı. Genel
Müdürlük yaptığı dönemde
PETÖS sisteminin kurucusu olan
SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, Milli Prodüktivite
Merkezi (MPM) tarafından
“Yılın İşvereni” ödülüne layık
görüldü. PETÖS kapsamında
Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE)
Fabrikası Mekanik Bakım Onarım
Teknisyeni Mustafa Çınarlı ve
Uzman Mühendis Mehmet Fatih
Sarı, Milli Prodüktivite Merkezi
(MPM) tarafından verilen “Yılın
Verimli İşçisi” ödülünü almaya
hak kazandı. Petkim’in ödülleri,
Antalya’da düzenlenen 16. Dünya
Verimlilik Kongresi sonunda yapılan
törenle sahiplerine verildi.
Törende bir konuşma yapan
Kenan Yavuz, PETÖS’ün gerçek
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amacının, hangi önerinin nereye
ne kadar kâr sağladığından
çok; şirkete sahip olma bilincini
yansıtması olduğunu söyledi.
“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.” diyen Kenan Yavuz,
şirketin Genel Müdürlük binasının
yenilenen Brifing Salonu’na, PETÖS
kapsamında verdiği önerilerle çok
önemli başarılara imza atan Etilen
Fabrikası formenlerinden Selman
Koç’un adını verdiklerini anımsattı.
Yavuz, Petkim’i bugünlere
getiren ekibin, mevcut yapıyı
kuran, devreye alan, işleten, tüm
çalışanların tecrübesi ve kurumsal
birikiminin; şirketi geleceğe
taşıyacak en büyük güvence
olduğunu sözlerine ekledi.

Yılın İşvereni Kenan Yavuz (sağda), ödülünü MPM
Yönetim Kurulu Üyesi Akansel Koç’tan aldı.

HANGİ ÖNERİ PETKİM’E
BÜYÜK ÖDÜL GETİRDİ?
Ödül alan öneri, AYPE Mekanik Bakım Onarım Teknisyeni Mustafa Çınarlı ve Uzman Mühendis Mehmet
Fatih Sarı’dan geldi. 2009 yılının “maddi getirisi
en yüksek önerisi” olarak da kayıtlara geçen öneri,
1500 atmosfer basınçtaki polietilen reaksiyonunun
gerçekleştirildiği reaktördeki iyileştirmeye yönelikti.
Reaktör içine kataliz enjeksiyonu yapan ve yaklaşık
25 yıldır çalıştığı için sürekli kaçaklara ve malzeme
aşınmaları nedeniyle fabrika duruşlarına neden olan
G101 Kataliz Enjeksiyon pompa kafalarında revizyon
yapıldı. Aşırı bakım maliyetine ve işçiliğine neden
olan bu nedenle de değiştirilmesi gündemde olan
pompa kafalarında yapılan iyileştirme ile orijinalinde
olmayan su ve yağ soğutma sistemleri tasarlanarak
pompaya uygulandı. Pompa için yeni yay ve chevron
seal malzemeleri tasarlanırken, yeni tip check vanalar, mevcut pompa kafalarının dışında tasarlanarak
imal ettirildi. İmal edilen ve montajı yapılan vanalarla
fabrikada yaşanan plansız duruşlar minimize edilirken, sürekli arıza kaynaklı bakım ve onarım masrafları ortadan kalktı, pompadan kaynaklanan reaksiyon
bozulmaları yaşanmayınca, üretimde süreklilik ivme
kazandı. Toplamda 160 bin TL’ye mal olan proje ile
şirket, AYPE fabrika operasyonunda 3 milyon 686
Bin TL tasarruf sağlamış oldu.

Kentin en prestijli ödüllerinin başında gelen “İzmir’e Katkı Ödülü”, Adnan Saygun
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Petkim’e verildi..

(Soldan) İZSİAD Başkanı İlknur Denizli,
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu

SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz

İ

Petkim çalışanları her 10 Kasım’da olduğu gibi
ulu önder Atatürk’ü büyük bir hüzünle andı..

ULU ÖNDERİMİZİ ANDIK
Petkim çalışanları her 10 Kasım’da olduğu gibi
Ulu Önder Atatürk’ü, ölümünün 72. yılında andı.
Atatürk Anıtı önünde buluşan Petkim çalışanları,
saat 9.05’te çalan sirenlerle birlikte iki dakikalık
saygı duruşunda bulundu.

zmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (İZSİAD) 2003
yılından bu yana verdiği
“İzmir’e Katkı Ödülü”ne bu
yıl Petkim layık görüldü. Derneğin
geleneksel hâle getirdiği Atatürk’ü
Anma Konseri ve ödül töreni,
Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Ödülü İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nun elinden alan SOCAR
& TURCAS Enerji CEO’su ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
kentin en prestijli ödülleri arasında
yer alan “İzmir’e Katkı Ödülü”nü
çalışanları adına almaktan büyük
mutluluk duyduğunu söyledi.
Cumhuriyetin en önemli
sanayi kuruluşlarından Petkim’in,
Atatürk’ün çağdaş uygarlık
seviyesinin üzerine çıkma
ülküsüne istihdam sağlayarak,
üretim yaparak katkı sağladığını
vurgulayan Kenan Yavuz, “Petkim
Türkiye’nin tek noktaya yapılacak
en büyük özel sektör yatırımı
ile yine bu kente ve insanına

istihdam sağlamaya ve değer
yaratmaya devam edecek.
Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
entegrasyonunu tamamlayarak
Avrupa’nın en büyük üretim
merkezini İzmir’e kazandırmak
için çalışıyoruz. Aldığımız bu
ödül doğru yolda olduğumuzu
göstermenin yanında, çalışma
azmimizi de artırıyor. İZSİAD’a
ve Seçici Kurul’a teşekkürlerimi
sunuyorum.” dedi.
Kenan Yavuz’a ödülünü
takdim eden İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
da, Petkim’in yatırım hedeflerini
dikkatle izleyerek desteklediklerini
belirtti.
Törenin ardından İzmir Devlet
Senfoni Orkestrası, şef İbrahim
Yazıcı yönetiminde ‘Kahraman
Türk Kadınları Oratoryosu’nun
dünya prömiyerini gerçekleştirdi.
Ünlü besteci Sabri Tuluğ Tırpan’ın
yazdığı, Sertab Erener ve Zara’nın
da renk kattığı oratoryo, izleyenler
tarafından dakikalarca ayakta
alkışlandı.
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İZSİAD’ın “İzmir’e Katkı Büyük
Ödülü” Petkim’in oldu

ZİYARET

Petkim yöneticileri
Afyon, Konya ve Aksaray’daki
müşteriler ile buluştu
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk başkanlığındaki heyet; Konya, Karaman ve
Afyon’daki müşterilerle biraraya gelerek sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

(Soldan) Petkim Satış Planlama ve Müşteri Destek Müdürü Muammer Kaygın, Genel Müdür Bilim Danışmanı
Prof. Dr. Fuzuli Nasırov, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Satış ve Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt
Çetinkaya, Satış Lojistik Müdürü Celalettin Timuçin, Kalite Kontrol ve Teknik Servis Müdürü Dr. Rahim İşler

P

etkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk başkanlığındaki
heyet; Konya, Karaman
ve Afyon’daki müşterilerle
biraraya gelerek sorunlarını ve çözüm
önerilerini dinledi. Konya Sanayi
Odası’nda düzenlenen “Petrokimya
sektöründeki gelişmeler” konulu
toplantıda belge sanayicileri ile
biraraya gelen Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk, Türkiye’nin dünyanın
16’ncı büyük ekonomisi olduğunu,
ancak rekabet gücünün henüz
istenen düzeyde olmadığını söyledi.
Öztürk, Petkim’in Türkiye’nin
petrokimyasal hammadde ihtiyacının
dörtte birini karşıladığını belirterek,
“Şirketimiz müşterinin önemini
çok iyi biliyor ve müşteri odaklılık
kavramına büyük önem veriyor.” dedi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı
Ahmet Şekeroğlu da, Petkim’in
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plastik sektöründeki önemini anlattı.
Şekeroğlu, Petkim’in Türkiye’de
alternatifi olmadığını, özelleştirilmiş
olsa bile kamu yararı için çok
önemli bir kurum olduğunu ifade
ederek, “Petkim, Türkiye sanayisinin
gelişmesinde önemli mihenk
taşlarından birisidir” dedi. Toplantının
ardından KSO Meclis Başkanı Ahmet
Şekeroğlu, Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk’e teşekkür ederek,
şehri temsil eden Semazen biblosu
hediye etti. Konya Sanayi Odası’ndaki
toplanıtının ardından bölgedeki
sanayicileri işyerlerinde ziyaret ederek
sorunlarını dinleyen Petkim ekibi,
başta satış stratejileri olmak üzere,
lojistik, kalite kontrol ve teknik servis
alanlarında diye getirilen öneri ve
şikayetleri dinleyerek yerinde çözüm
üretme imkanı buldular.

HANGİ FİRMALAR
ZİYARET EDİLDİ?
Cağ Ambalaj Tekstil A.Ş.
PAKPEN A.Ş.
Petek Plastik A.Ş.
Sancak Ltd.Şti.
Kompen A.Ş ve Kombassan Holding
Akples A.Ş.
Eti Aluminyum A.Ş.
Palalı Plastik A.Ş.

Plastik sektörünün Türkiye’deki en büyük uluslararası buluşması olan Plasteurasia
2010, 2-5 Aralık 2010 tarihleri arasında 20. kez kapılarını açtı.

P

lastik sektörünün
Türkiye’deki en büyük
uluslararası buluşması
olan Plasteurasia 2010,
2-5 Aralık 2010 tarihleri arasında
20. kez kapılarını açtı. Türk
ekonomisinin en hızlı ve istikrarlı
büyüyen sektörlerinden biri olan
plastik sektörünun buluşmasında
yerini alan Petkim, müşteri ve
tadirikçileri ile buluşma şansı
yakaladı. Türkiye’nin en güçlü
ve önemli plastik hammadde
üreticisi konumu ile Petkim
fuarda en çok ilgi gören şirketler
arasındaydı. Petkim standı
mevcut ve potansiyel müşterilerin
akımına uğradı. Daha önceki
fuarlara göre bir farklılık olarak,
şirketin uygulamaya başladığı ve
önümüzdeki süreçte uygulamayı
öngördüğü satışa dönük yeni
finansal yöntemler konusunda
ziyaretçiler bilgilendirildi.
TÜYAP tarafından PAGEV (Türk
Plastik Sanayicileri, Araştırma,
Geliştirme ve Eğitim Vakfı) işbirliği
ile düzenlenen fuar; sektör

mensuplarının kalite, teknoloji,
verimlilik ve rekabet güçlerini
geliştirdikleri en önemli iletişim
ve pazarlama platformu olma
özelliği taşıyor. Fuara ilişkin
değerlendirmelerde bulunan
Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk, Türkiye’de kişi başına
plastik tüketiminin, potansiyelin
çok altında olduğunu belirterek,
“Gelecek beş yılda büyüme
performansının artarak devam
etmesini bekliyoruz. Türk plastik
sektörü, üretim kapasitesi
açısından Avrupa’da ilk 5 arasında
yer alıyor.” dedi. Sektörün en
temel sorunları arasında, başta
hammadde olmak üzere dışa
bağımlılığın yüksek olması,
haksız rekabet, bazı ürün
gruplarında kapasite fazlası,
kamuoyunda plastik sektörüne
yönelik yaratılmaya çalışılan
olumsuz imajın başı çektiğini
vurgulayan Öztürk, “Bu sorunların
köklü bir şekilde çözülmesi için
petrokimyasal üretim kapasitesinin
artması, özellikle uluslararası

(Soldan) Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk,
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı
Timur Erk ve Kültür Eski Bakanlarından
Ercan Karakaş..

ticarette haksız rekabetin
önlenmesi için girişimlerde
bulunulması, aşırı kapasite olan
ürün gruplarında yeni yatırımların
önlenmesi geliyor.” yorumunu
yaptı. Avrupa dördüncüsü Türk
plastik sektörünüm yeni, pazarlara
açılmasında stratejik rol oynayan
Plast Eurasia İstanbul için TÜYAP,
sektörün hedef pazarlarının yer
aldığı 50’nin üzerinde ülkede
tanıtım çalışmaları gerçekleştirdi.
İngiltere, İran, Çin, Tayvan, İtalya
ve Almanya’nın milli katılımıyla
gerçekleşen Plast Eurasia İstanbul
2010’a bu yıl 38 ülkeden 755
firma ve firma temsilciliği katıldı.
40 bin metrekare kapalı alanda
gerçekleştirilen fuarı yaklaşık 30
binin üzerinde sektör profesyoneli
ziyaret etti.
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Plasteurasia 2010, plastik
sektörünün buluşma noktası oldu

TEKNİK
GÜNCEL
ANALİZ

Çeviri ve Derleme:
Erol Erbay
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
Ar-Ge Yöneticisi (Proje Tasarım)
E-posta: eerbay@petkim.com.tr

Plastik endüstrisine
yeni bir meydan okuma:

Su Ayakizi

Yer altı sularının aşırı tüketimi ve suların kuruması sonucunda tatlı su
kaynaklarında yaşanan azalma; insan yaşamını sürdürmek için bu kıymetli
kaynağı korumaya hayati ve acil önem atfediyor.
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Y

Su tüketimi;

İşletme operasyonu için ihtiyaç
duyulan toplam su
n Elektroliz işlemlerinde bozunan su
n Yıkama işlemlerinde kirlenen su
n Kullanılmış su ve tatlı su olarak
işlenmiş su arasındaki farktan
sonuçlanan net tüketim gibi pek çok
adımın bütünü olarak varsayılabilir.
n

Su tüketimi sadece veri
kaynağı, enerji kaynağı ve tipi
değil birçok değişkene bağlı.
Sözgelimi;

üzde 80’i su ile kaplı olan
dünyanın üzerindeki su
çevrimi; buharlaşma,
yağış, toprak üstünde
birikme ve toprakta süzülme
yoluyla gerçekleşiyor. Tuzlu su,
çok bol bulunmasına karşın,
insanlarca tüketim ve pek çok
endüstriyel uygulama için en
elverişsiz konumda. Dünyada,
toplamda sadece %3 oranında
tatlı su bulunuyor. Artan ekonomik
gelişme ve nüfus sonucunda, son
50 yıl boyunca, dünya nüfusu ikiye
katlanırken, tatlı su talebinde üç
kat artış yaşandı. Yer altı sularının
aşırı tüketimi ve suların kuruması
sonucunda tatlı su kaynaklarında
yaşanan azalma; insan yaşamını
sürdürmek için bu kıymetli kaynağı
korumaya hayati ve acil önem
atfediyor. Endüstri, yeraltından
çekilen dünya tatlı su kaynaklarının
%20’sini tüketiyor. Bunun %6070’i enerji santrallarında, %30-40’ı

ise diğer endüstriyel proseslerde
kullanılıyor.
Yaşanan bu önemli sorunun
çözümünün nerelerde olabileceği
yönündeki araştırma ve çalışmalar
son yıllarda önemli bir sloganı
gündemimize taşıdı: “Su Ayakizi”
Bu deyim, yerel kaynaklardan
çıkarılan suyun hacmi ile suyun
işlemden geçtikten sonra veya
direkt olarak tekrar kullanılabilir
hale gelen hacminin farkı olarak
ifade ediliyor. Su baskısı altındaki
dünyada, yerel çevreler ve
toplumlar üzerindeki etkiyi daha
iyi değerlendirmek ve yönetmek
için anahtar bir kavram olarak öne
çıkıyor.
Plastikler de, diğer malzemeler
gibi; üretim, işleme, kullanma ve
geri kazanımı kapsayan yaşamının
çeşitli basamakları boyunca su
kullanıyor.

Polistiren ve ya polietilen gibi
geleneksel plastikler için, fabrika
yaşına, ülke ve üreticinin çevre bilincine
bağlı olarak, su tüketimi polimer
üretim miktarına göre iki veya üç katı
düzeyinde.
n Bazı firmalarda poliolefinlerin üretimi,
1.2-6.5 m3 tatlı su/ton ürün aralığında
değişen Su Ayakizi ile doğrudan
sınırlandırıldı. Fakat hammaddeden
ve kullanılan enerji kaynağından gelen
dolaylı Su Ayakizi çok daha kritik önem
taşıyor ve ürünün Su Ayakizini üçe
katlayabiliyor.
3
n 1 ton PVC için 3-4 m tatlı su
kullanılıyor. Farklı kaynaklarda ise 12 m3
gibi yüksek rakamlar da verilebiliyor.
Basit kıyaslama ile, çok farklı doğal ve
el yapımı malzemeler için su tüketim
değerleri;
3
n 1 ton mısır için 1.5 m su
3
n 1 ton çelik için 20 m su
3
n 1 ton kağıt için 40 m su
olarak kaydediliyor.
n
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Su tüketiminin çeşitli sonuçları da olabilir. Suyun proses yöntemine göre bozulmasına göre yüksek ve düşük seviyeli
ciddiyette fiziksel ve kimyasal kirlenme oluşabilir. Belli bir yere kadar, bazen ham sudan daha iyi, bu kirlilik “Atık Su
Arıtımı” ile azaltılabilir. Kirlilik; genel analizlerle derecelendirilir.
COD veya Kimyasal Oksijen İhtiyacı: Oksijen olarak ifade edilen ve 150°C’de atık sudaki kimyasal olarak
yükseltgenen maddeler için gereken potasyum dikromat miktarı.
n BOD veya Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı: Organik maddeyi bozundurmak için mikroorganizmalar tarafından ihtiyaç
duyulan çözünmüş oksijen miktarı. Ölçüm birimi mg O2/l’dir. Avrupa’da BOD genellikle 3 (BOD3), 5 (BOD5) veya
7 (BOD7) gün sonra ölçülür.
n Toplam askıda katılar.
n Toplam hidrokarbonlar.
n

Plastik Üretimi
Sentetik

Doğal

Yapay
Kimyasal Arıtım İçin
Su Tüketimi

Polimerlerizasyon İçin
Su Tüketimi

Yetiştirmek İçin
Su Tüketimi

İşleme
Çeşitli

Kullanım

Yararlı Uygulamalar
Su Tasarrufu

Geri Dönüşüm

Isıtma Soğutma Yıkama

Isıtma - Soğutma

Su Kirliliği

Çeşitli

Şekil - 1: Plastikler Su Ayakizi

Sulu akımlardaki Vinil Klorür Monomer (VCM) emisyonu, çinko miktarı gibi özel analizlerle de derecelendiriliyor.
Su ile ilgili sorunların uzun zamandır endişe konusu olması sonucunda Avrupa Komisyonu Genel Direktörlüğü Ekim
2006 tarihinde “Polimerlerin Üretiminde Mevcut En İyi Teknikler” olarak diğer kirliliklerin yanında su sorunlarını
da içeren bir referans doküman yayınladı.
Buna göre polimer üretim kimyası üç temel reaksiyon tipini içeriyor: Polimerizasyon, Polikondenzasyon ve
Poliadisyon (poliekleme). Bu prosesler, ürünlerin hazırlanmasını ve ayrılmasını içeriyor. Çoğu durumda, soğutma,
ısıtma, vakum veya basınç gerekli.. Kaçınılmaz atık akımları geri kazanma ve/veya azaltma sistemlerinde muamele
ediliyor veya atık olarak elden çıkarılabiliyor.
Polimer sektörünün anahtar çevresel sorunu; enerji talebi olduğu kadar, uçucu organik bileşiklerin emisyonu,
potansiyel yüksek organik bileşen dozu içeren atık su, nispeten büyük miktarlarda harcanmış çözücü ve geri
kazanılamayan atık olarak dikkat çekiyor. Günümüzde plastikler için su ayakizine yönelik yasal bir kısıtlama
getirilmemiş olsa da gelecek yıllarda, sektörün başını ağrıtacağa benziyor. Bu nedenle şimdiden çalışmalara
başlanılması gerekiyor.
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DOĞAL KAYNAKLI POLİMERLER
SU AÇISINDAN “YEŞİL” DEĞİL
Günümüzde ekolojik eğilimler, ekonomik koşullar ve jeopolitik nedenlerle doğal kaynaklardan polimerlerin üretimine yönelik ilgi
artıyor.
n Sürdürülebilirlik: Kaynakları hızlı büyüyen bitkilerdir. Hatta odun için bile yenilenebilir süre, plastik üretiminde kullanılan ham
petrol ve fosil enerjiye kıyasla oldukça kısadır.
n Jeopolitik motivasyonlar: Çoğu bitki gelişmekte olan ülkelerde yetişir ve endüstriyel altyapıdan ziyade tarımsal altyapıya
ihtiyaç duyar.
n Ekoloji dalgası bir aşırı pazarlama tartışması haline gelmektedir.
n Çevresel motivasyonlar: “Yeşil” polimerlerin üretimi enerji tasarrufu yapmakta ve bazı kirlilik çeşitlerini azaltmaktadır.
Ancak su açısından bakıldığında Tablo-1’de görüldüğü gibi fosfat ve nitrat seviyeleri açısından bazı kısıtlamalar vardır

SU KAYGILARINA ÖRNEKLER
Doğal kaynaklı polimerler 				
Sentetik ticari plastikler
Su tüketimi			
1.5				
1.2-4
Suya COD salınımı 		
(mg/kg) 2.27			
20-168
Suya fosfat salınımı 		
(mg/kg) 234			
n.a.
Suya nitrat salınımı 		
(mg/kg) 24481			
n.a
KAYNAKLAR
1. Michel Biron, SpecialChem,Jul 5, 2010.
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EPDK Başkanı Hasan Köktaş (soldan dördüncü) Seyir Tepesi’nden
Petkim Kompleksi hakkında bilgi aldı. Heyet, fotoğraf çekimi ile
ziyaretlerini ölümsüzleştirdi.

EPDK Başkanı ve kurul
üyelerinden Petkim’e ziyaret
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş ve EPDK
Kurul Üyeleri Petkim Aliağa Kompleksi’ni ziyaret ederek, şirketin rafineri ve
rüzgâr enerjisi yatırımları hakkında bilgi aldı

E

nerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) Başkanı
Hasan Köktaş ve EPDK
Kurul Üyeleri Petkim Aliağa
Kompleksi’ni ziyaret ederek, şirketin
rafineri ve rüzgâr enerjisi yatırımları
hakkında bilgi aldı.
Ankara’dan basın mensuplarının
da katıldığı heyete bilgi veren
SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, Petkim arazisinde kurulacak
SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi’nin
geçen temmuz ayında EPDK’dan
lisansının alındığını hatırlatarak,
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yıllık 10 milyon ton petrol işleme
kapasitesine sahip yatırımın temelini
2011 yılı ilk yarısında atacaklarını
söyledi. Petkim’in hammadde
tedariğinde bugün büyük ölçüde
dışa bağımlı olduğunu vurgulayan
Yavuz, bu rafineri ile dışa bağımlılığın
2014 yılında sıfır noktasına
ineceğinin altını çizdi. Rafineri
inşaatı sırasında 4 yıl boyunca
yaklaşık 10 bin kişinin çalışacağını,
işletme aşamasında ise 1000 kişiye
kalıcı istihdam yaratacağını sözlerine
ekleyen Kenan Yavuz, EPDK Başkanı
Hasan Köktaş ve kurul üyelerine

“RAFİNERİ-PETROKİMYA
ENTEGRASYONU BAŞLATACAK”
EPDK Başkanı Hasan Köktaş ve Kurul üyeleri, Petkim ziyaret ederek, yatırım planlarını yerinde incelemekten duyduğu
mutluluğu dile getirdi. Rafineri yapılacak sahayı Petkim Kompleksi içindeki seyir tepesinden izleyen Köktaş, EPDK
tarafından lisanslandırılan bu yatırımın 4 yıl sonra resim çektirdikleri sahanın arkasında yükseleceğini 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, “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.” dedi. Rüzgâr enerji santrallerinin büyük
kısmının Ege Bölgesi’nde yoğunlaştığına dikkat çeken Köktaş, Ege’yi hem yenilebilir hem de konvansiyonel enerji
bakımından çok ciddi bir bölge olarak gördüklerini vurguladı. Köktaş, Petkim’in kuracağı rafineri ve yeni yatırımlarla,
İzmir’in ekonomide kaybettiği iddia edilen sıralamasının yeniden yukarılara çıkacağını açıkladı.

Hasan Köktaş, EPDK tarafından verilen rafineri
lisans töreni sevincinin kapaktan verildiği Petkim
Yaşam dergisini inceledi.

lisans sürecinde verdikleri destekten
dolayı teşekkür etti. Vatandaşların
yıllardır enerji deyince Atatürk
Barajı ile övündüğünü kaydeden
Hasan Köktaş ise, “Özel sektör, sessiz
sedasız sistemimize her yıl Atatürk
Barajı’ndan daha büyük bir gücü
katıyor. Yüzlerce milyon dolarlık işlere
gözü kapalı giriyorlar. Bu yıl 3200
Megavat, yani Atatürk Barajı’nın bir

buçuk katı kadar ilave kurulu gücü
yine özel sektörümüz sessiz sedasız
yaptı. Bugün 3.200 MW’lık bir güce
ulaştık ve kendi rekorumuzu kırmış
olduk . İki yılda 15 milyar TL ‘ye yakın
sabit sermaye yatırımı gerçekleşti .
2011’ de bu yıldan az olmayacağını
ümit ediyorum . 2011’de daha çok
yenilenebilir içeren bir kompozisyon
ortaya çıkacak . İlk 9 ayda elektrik

tüketimindeki artış hızı yüzde 8.7,
enerji talebinin çok hızlı büyüdüğü
bir piyasadayız . Bundan sonra hız
kesmeden devam etmek zorundayız.
2030 yılında kurulu gücün 3.5 katı
ilave güce ihtiyacımız var.” dedi.
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Kariyer Günleri’nin
ev sahibi Petkim

Petkim uzmanları öğrencilere, öğrenim gördükleri bölüm çerçevesinde iş
hayatında neleri yapabilecekleri ve nelere öncelik vermeleri gerektiği konusunda
düşüncelerini anlatırken, geçmiş deneyimlerini paylaştılar.

“BİR İŞİN
DELİSİ
OLMADAN
VELİSİ
OLUNMAZ”
Petkim Satınalma Müdürlüğü Uzmanlarından
Ömür Şimşek

D

okuz Eylül Üniversitesi
İşletme Fakültesi aracılığıyla;
İşletme, İktisat, Uluslararası
İlişkiler ve Ticaret Bölümü
öğrencileri “Kariyer Günleri”
kapsamında Petkim’i ziyaret etti.
Petkim Kurumsal Gelişim Yöneticisi
Hasan Ulvi Süer’in moderatörlüğünde
düzenlenen toplantıya İzmir Satış
ve Pazarlama Müdürlüğü Yöneticisi
Seniha Keser, Finansman Müdürlüğü
Uzmanlarından Dr. Uğur Şenbük ve
Satın Alma Müdürlüğü’nden Ömür
Şimşek katıldı.
Petkim uzmanları öğrencilere,
öğrenim gördükleri bölüm
çerçevesinde iş hayatında neleri
yapabilecekleri ve nelere öncelik
vermeleri gerektiği konusunda

düşüncelerini anlatırken, geçmiş
deneyimlerini paylaştılar.
Hasan Ulvi Süer öğrencilerle
yaptığı söyleşide, şirketin
özelleştirilmesinin 30 Mayıs 2008
tarihinde gerçekleştirilmesine
rağmen, pek çok açıdan özel sektör
anlayışına 2004 yılında geçildiğini
ve şirkette çok önemli bir sinerji
yaratıldığını belirtti. Süer, işe alma
prosedürlerinin daha kurumsal ve
çağdaş teknikler kullanılmak suretiyle
bilimsel ve objektif olarak yeniden
yapılandırıldığına dikkat çekti.
Petkim’in satış ve pazanlama
stratejilerine değinen Seniha Keser
de, yurtiçi talebin %25’sini karşılayan
Petkim’in en önemli satış ilkeleri
arasında önceliğin yurt içi talebe
verilmesi olduğunu vurguladı.
Petkim’in, rafineri sonrası yapacağı
yeni yatırımlarla 2018 yılında pazar
payını yüzde 40 seviyesine çıkarmayı
hedeflediğini kaydeden Keser,
öğrencilere satış stratejileri hakkında
deneyimlerini aktardı.

Petkim Finansman Müdürlüğü
uzmanlarından Dr. Uğur Şenbük, kariyer Günleri’ne katılan
öğrencilere “Bir işin delisi olmadan velisi olmaz” uyarısı yaptı.
Türkiye’de işsizliğin en önemli
sorunların başında geldiğini hatırlatan Şenbük, iş hayatına yeni
atılan gençlere, “Kolay yoldan
para kazanma yolunu seçmeyin,
kendinize ve işinize emek verin,
basamakları sindire sindire çıkın,
çalıştığınız işyeri ve sektör ne
olursa olsun vazgeçilmez olmaya dikkat edin” dedi. Günümüz
iş yaşamında çalışanların çözüm
odaklı, yüksek iletişimli, katılımcı olması gerektiğini hatırlatan
Şenbük, bundan sonra başarıda
en yüksek payın fark yaratmadaki
üstünlüğün olacağını vurguladı.

HABER

Ulusal Enerji Forumu’nda
“verimlilik” vurgusu
Petkim’in de sponsorlerı arasında yer aldığı 2. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve
Fuarı, 3 bini aşkın profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Forumun sponsorlarından Petkim’in plaketini Genel
Müdür Hayati Öztürk (soldan ikinci), Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın elinden aldı.

3

0. Enerji Verimliliği Haftası
kapsamında gerçekleşen
2. Ulusal Enerji Verimliliği
Forumu ve Fuarı 13-15
Ocak tarihleri arasında İstanbul
WOW Convention Center’da
gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Elektrik
İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü M.
Kemal Büyükmıhcı, TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Nüket Yetiş ve çok sayıda
bürokrat ve işadamının katıldığı
forum 3 binin üzerinde ziyaretçiyi
ağırladı.
Forum ve Fuarın açılışında
konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız; Enerji Verimliliği
çabasının zihni dönüşümü yansıtan
bir kültür olduğuna dikkat çekerek,
“”Hiç kimse bu sürecin dışında
kalamaz. Çünkü enerjide verimliliğin
sağlanması herkesin sorumlu olduğu
bir konudur.
Üzerinde yaşadığımız toprağın
verimini, ülkemizin enerji
kaynaklarının bilinçli kullanımı tüm
insanları ilgilendiren bir konudur”
dedi. Gerekli düzenlemeler

yapılmadan ve sistematik bir düzen
içinde yürütülmeden, bu sürecin
içerisine girilmesinin karmaşa
yaratacağını ifade eden Bakan Yıldız,
son 3 yılda yapılan düzenlemeler
ile bu karmaşanın yaşanmasını
önlediklerini belirtti.
// BAKANDAN ÖZEL SEKTÖRE
VERİMLİLİK ÇAĞRISI
Her doğan insanın enerjide ek bir
tüketim oluşturduğunu, dolayısıyla
her doğan bireyi de hesaba katarak
sistematik bir düzen kurulması
gerektiğinin altını çizen Taner Yıldız,
enerji kaynaklarının verimli şekilde
kullanımıyla tüketime paylaştırılması
gerektiğini de sözlerine ekledi.
Taner Yıldız, şöyle devam etti: “Özel
sektörün sokak lambalarından,
yalıtıma, sanayi uygulamalarından
motorlarda verimliliğe kadar her
projede verimlilik temasını ele alarak
yeni çalışmalar yapması gerekiyor.
Çünkü bu projeler ile hem enerjimizi
verimli kullanacağız hem verimli
tüketerek aslında birlikte kazanmış
olacağız.”

“TÜRKİYE NÜKLERE
ENERJİDE ÇOK GEÇ
KALDI”
2. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’a
oturum yöneticisi olarak katılan SOCAR &
TURCAS Enerji A.Ş (STEAŞ) CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz da,
Türkiye’nin enerji kaynaklarını verimli kullanması ve çeşitlendirilmesi gereğine işaret
etti. Türkiye’nin nükleer enerji ile tanışmakta
çok geç kaldığını vurgulayan Kenan Yavuz,
Türkiye’nin 2023 için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ortaya koyduğunu hatırmatarak,
“Bu çok iyi. Ancak 500 milyar dolarlık ihracat
yapacak üretim için ne kadar enerjiye ihtiyacımız var. Bunu da düşünmeliyiz. 500 milyar dolarlık ihracat yapmak için 1 trilyon dolarlık ithalat yapacaksanız hiçbir anlamı yok. Ne kadar
ihracat yaptığımız önemli, ama cebimizde ne
kadar para kaldığı daha önemli. Dünyada 16.
büyük ekonomiyiz, ancak bu sıralama içinde
nükleer enerjisi olmayan tek ülkeyiz.” Yenilebilir enerji kaynaklarının hızla devreye alınması
gerektiğini söyleyen Yavuz, ancak bu enerji
türlerinin tek başına Türkiye’nin ihtiyacını karşılamasının mümkün olmadığına değindi.
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Ya kalite sizsiniz,
ya da kalitesizsiniz

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

68 -

MART’11

Türk
amanlar
z
ir
b
rafından
başlık
(TSE) ta
k
ü
ukarıdaki
s
tü
ti
ayabilme
rı Ens
al bazda y
s
er
lu
H
u
Standartla
i
.
tı
in
ış
c
yer alm
lite bilin
l
a
o
K
b
m
l
o
la
b
p
tesi”
e
To
“ürün kali
an afişlerd
e
ıl
c
n
e
a
d
ll
a
u
s
k
için
akla
“yaşam
denince
ın içeriği
ın
te
li
a
ım
k
ş
la
a
k
elim;
te ya
başlard
r sevmey
plam kali
te
is
to
ne kadar
e
d
m
z
li
ü
e
sev
ünya
günüm
müzde d
or. İster
ü
ıy
n
n
ü
a
gelse de,
z
g
u
i
in
r
) etkis
” kada
tırmış bir
kalitesine lite Yönetimi, (TKY
taya ulaş
k
o
n
ir
a
b
K
cak
k ülkeli
Toplam
sanamaya ızda duruyor. Ço
ım
z
a
a
d
son
rşım
çapın
olarak ka ncü dünyada fa
yaklaşım
ü
ç
ü
,
,
en
rikalara
şirketlerd
apan fab
üretim y

Y

kamu sektöründen devlet dışı örgütlere
kadar yüksek düzeyde uygulama alanı
bulan bu model, adeta çağın kendini
ifade etme biçimiyle bütünleşti.
Daha akılcı ve rahat anlaşılabilir
olacağını düşünerek TKY’yi de bir
ağaca benzetelim. Nasıl bir ağaç
doğada yetişirse, TKY de bir kurum
içinde öyle yetişmelidir. Öncelikle
ekileceği toprak iyi tanınmalı, doğru
yere ekilmeli, gerekirse uygun toprak
getirilmeli, daha sonra özenli bir
bakımla ağaç, toprağa derinlemesine
kökler salarak dallarına vitamin ve
mineralleri ulaştırmalı ve sağlıklı
meyveler vermelidir. O zaman
yapılması gereken şey bu ağacın ana
parçalarının (kök, gövde ve dallarının)
TKY açısından yorumlanmasıdır.
İşte bu gözle baktığımızda
bir takım kavramlar bizim için de
yerli yerini bulmaya başlar. Ağacın
kökleri, yönetimin öncelikle bu
kavramlara, felsefeye inandığını ve
tüm çalışanlara yayılan yoğun bir
eğitim programı ile de kalite, toplam
ve yönetim kavramları ile tanımları
konusunda dil birliği sağlamayı
hedefler. Gövde, kavramları hayata
geçirebilmek için gerekli olan
sistemleri; dallar ise, bu kavramları
sistemler içinde gerçekleştirebilmek
için kullanılabilecek teknikleri ve
araçları ifade eder. İşte bundan sonra
ağaç sağlıklı ve lezzetli meyveler
verebilecek; çalışan mutluluğu,
müşteri mutluluğu, karlılık, verimlilik,
kaliteli ürün/hizmet, yaşam kalitesini
sağlayabilecektir. TKY’de önemli olan
“herkesin tek, tek ve herkesin hep
birlikte ortak bir güdüyle” hareket
etmesidir. Çünkü tüm çalışanların
% 80-%90’ının işgören olduğu bir
yerde onları karşınıza alacağınıza,
yanınıza almanız daha akılcı bir yoldur.
Çalışanları yanınıza alabilmenin
yolu onların sizi sevmeleridir. Sizi
sevmeyenler size doğru bilgi
aktarmazlar. Son on yıl içinde
TKY’ye dayanan stratejiler belirleyen
şirketlerin, rakiplerine büyük oranda
fark attıkları görülüyor. Ancak artık
kalitenin lüks değil temel bir unsur
olduğu günümüzde, TKY bile yetersiz
kalmaya başladı.
Bu yüzden tamamen yaratıcılığa
ve sosyal sorumluluğa dayanan bu
yönetimin bir sonraki adımı olan yeni
bir yönetim felsefesi ortaya çıkıyor:
Stratejik Toplam Kalite Yönetimi.
Bu felsefe yeni bir çağ ile birlikte

değişen dünyanın yeni
ödüllendirilmesi,
felsefesi oldu. Güçlü bir
yöneticilerin
öngörüleme sistemi
çalışanlarına yönelik
gerektiren bu felsefede
takdirlerinin sık ve adil
temel amaç; yaratıcı
olması ve adil bir ücret
stratejiler ile hep bir adım
ve terfi sisteminin
önde olmak, iç ve dış
benimsenmesi,
müşterilerin var olan ve
çalışanların
potansiyel gereksinimlerini
“yaratıcı” olmasını
en iyi biçimde tespit
ve yüksek düzeyde
etmek ve oluşturulan
“motivasyona” sahip
ürün ve hizmetlerin
olmalarını sağlıyor.
müşteri-çevre sağlığını da
Tüm bunlara
dikkate alacak bir biçimde
rağmen bir işletme
üretebilmek olarak öne
için hedef sadece
çıkıyor. Bu yolla yapılacak
ürün kalitesi ise; bunu
tüm üretimlerde asıl amaç
sağlayabilmenin
kâr değil, gereksinimlerin
en etkili araçlardan
en iyi biçimde sağlıklı bir
biri çalışanların
ortamda üretilmesi ve
yüksek düzeyde
doğaya zarar verilmeden
motive edilmelerini
bunların tüketilmesi
sağlamaktır.
için gereken tüm
Geçenlerde akademik
çabaların firmalar tarafından toplum
bir araştırma çalışmasında, klasik
bilincinin aşılanması ile faaliyetlerin
yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi’nin
yapılandırılması olarak belirleniyor.
Türk tarzına olan yakınlığı kültürel
Yöneticilerin, çalışanlarının
araçlar kullanılarak ölçülmeye
tanınmasına fırsat verecek, ekip içinde
çalışılmış. Bu amaçla atasözlerinin
çalışabilecekleri ve yeteneklerini
belirlenen yönetim değerleri ile
ortaya koyabilecekleri bir iş ortamı
ilişkisi olumlu-olumsuz bakış ölçeği
yaratmaları ve başarılarını takdir
ile belirlenmiş. Elde edilen bulgular
ederek-ödüllendirerek motive etmeleri klasik yönetim anlayışının toplumsal
işletmelerin başarılarını artıran önemli
hafızada daha fazla yer ettiğine
unsurlar olarak görülüyor.
işaret ediyor. Bu da Toplam Kalite
Günümüzde iyi bir yönetici her
Yönetimi’ni yaygınlaştırmak için
yönüyle iyi düşünebilmelidir. Risk,
epey emek harcanması gerektiğini
sorumluluk ve ödüllendirme arasında
bilimsel olarak da kanıtlıyor. TKY, firma
denge kurabilmeli; içinde
sahiplerinin ya da üst
bulunduğu şartlar ve
düzey yöneticilerinin
rekabet ortamında uyanık
bunu birilerine
olabilmeli; mükemmele
delege ederek değil,
ulaşmak için çalışanlarıyla
öncü olarak, model
etkili bir iletişim
olarak uygulamaları
kurabilmeli; takdir pekliğini
gereken bir anlayış ve
Toplam Kalite
artırmalı; her seviyede
felsefe... Ancak TKY’yi
Yönetimi
motivasyon ve birlik ve
sadece bir felsefe
felsefesinde
çalışanların eğitim olmaktan çıkaran
beraberliğin olmasını
ve motivasyonu
gözlemleyebilmelidir.
pek çok yöntem
büyük önem
Ancak bu şartlarda
ve tekniğin olduğu
taşıyıor.
yönetim başarılı olabilir. Bu
da unutulmamalı.
nedenle işletmeler Toplam
TKY, günümüzün,
Kalite Yönetimi anlayışını
maddi değerlere çok
benimsemelidirler. Toplam
fazla önem veren
Kalite Yönetimi felsefesinde
dünyasında, insana
çalışanların eğitim ve
saygıyı ön plan çıkaran,
motivasyonu büyük önem
yaşam kalitesini sürekli
taşıyıor. Burada çalışanların kendi
iyileştirmeye çalışan bir yönetim
yeteneklerini rahatça kullanabileceği
anlayışı olarak umarım asla yönetim
bir ortamın yaratılması, daha fazla
anlayışları arasındaki yerini kaybetmez.
bilgilenme, daha etkin iletişim,
Ve yeni teknik ve metotları
başarıların rekabetçi bir ortamda
bünyesine katarak daha da gelişir.
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Petkim
“Açık Kapı Günleri”
Aliağalılar ile
bütünleşti
Kasım ve aralık aylarında cuma
günleri kapılarını Aliağa halkına açan
Petkim, 6 okulun veli, öğretmen ve
öğrencilerinden oluşan toplam 400
misafirini ağırladı.

T

ürkiye’nin beş şeffaf
şirketinden biri olan Petkim;
üretim süreçleri, iş sağlığı ve
güvenliğine yönelik çalışmaları
ile çevre duyarlılığına verdiği önemi
kapsayan tüm süreçlerini “Açık Kapı
Günleri” etkinliğinde Aliağa halkı
ile paylaştı. Son yedi yılda çevre
yatırımlarına 200 milyon dolar kaynak
aktaran Petkim, 2011 yılında da bu
alanda 12.2 milyon dolar yatırım
yapacak. Petkim, yapılan bu etkinlikle,
“sürdürülebilir üretimin sürdürülebilir
çevre ile mümkün olabildiğini” ve çevre
duyarlılığını Aliağa halkı ile paylaştı.
Kasım ve aralık aylarında cuma
günleri kapılarını Aliağa halkına açan
Petkim, 6 okulun veli, öğretmen ve
öğrencilerinden oluşan toplam 400
misafirini ağırladı.
Gelen konuklara; Genel Müdürlük
Brifing Salonu’nda Çevre ve Teknik
Emniyet Müdürü Ali Rıza Saklıca
tarafından yapılan sunum ve fuaye
alanındaki ikramların ardından Çevre
Mühendisleri Seçil Kırşen Doğan ve
Buket Erbil’in mihmandarlığında saha
gezisi yaptırıldı.
Ziyaretçilere, SOCAR & TURCAS
Grubu’nun Petkim sahasındaki
büyüme planları hakkında ayrıntılı
bilgiler verilirken, Petkim’in ürettiği
petrokimyasal ürünlerden yola çıkarak
üretilen nihai ürünlerin, yaşamın her
alanında insanlarla birlikte olduğu
örneklerlerle anlatıldı.
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Açık Kapı Günleri
katılımcılarına Petkim Çevre
ve Teknik Emniyet Müdürü
Ali Rıza Saklıca tarafından
sunum yapıldı.

AÇIK KAPI GÜNLERİ’NE
KATILANLAR NE DÜŞÜNÜYOR?
Nurcan Özer (37-Ev hanımı)

Bu etkinlikte gördüklerim ve
duyduklarımdan sonra Petkim’in gerek
emniyet, gerek insan sağlığı, gerekse
çevre konusunda ne kadar duyarlı
olduğunu anladım. Bir Aliağa sakini
olarak evime huzurla dönüyorum.

İlker Eroğlu
(38- Aliağa Lisesi Md. Yard.)

Sanayi kuruluşları insanlara iş
bulma olanakları açısından avantaj
sağlamaktadır. Sunumdan anlaşıldığı
kadarı ile Petkim sürdürülebilir
sanayileşmeyi ve sürdürülebilir
çevre ekonomisini ve politikasını
uygulamaktadır. Bu durum Petkim’in
kalitesini ve değerini arttırmaktadır.

Y. Safa Özyalvaç (16- Öğrenci)

İş imkanları açısından düşüncelerim
pozitif. Çevreyi kirletmemesi, kirli atık
atmaması çok güzel. Bence Petkim’in
Aliağa’da olması büyük bir şans.

Ayşe Acaroğlu (45-Öğretmen)

Hepimiz için büyük bir iş olanağı
sağlayan kuruluş. Petkim’i tanımak,
görmek benim için çok özel ve güzel bir
olay oldu. Bütün ekibinize teşekkürlerimi
sunarım.

Gülfem Karslı ( 16-Öğrenci)

Petkim, Aliağa’nın ve ülkemizin
kalkınması için kurulmuş, Aliağa’ya
modernlik sağlayan bir tesis.

Okay Büyükçonar (30-İşçi)

Kapılarınızı bizlere açtığınız için teşekkür
ederiz.

Onur Aslan (18-Öğrenci)

Petkim’in Aliağa’da olması büyük
bir şans; yörenin ve Türkiye’nin
kalkınmasında büyük rol oynuyor.
Petkim’in daha da gelişmesi, büyümesi
bizi çok mutlu eder.

Sibel Çelebi (42- Ev hanımı)

Bu toprakların insanı olarak Petkim ile
gurur duyuyorum.
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(Soldan) Özge Güvenir, Bilim Kahramanları Jüri
Danışmanı Hakan Habip, Ömer Özkan, Mehmet
Özel, Nur Karaşahin, Orhan Güzdüzalp

“Petkim Yenileşim Kulübü”
bilim kahramanlarının jürisi
Petkim Yenileşim Kulubü, Bilim Kahramanları etkinliğinde juri üyesi olarak katkı
koydu. Kulüp üyeleri Petkim dışında ise bölge ve ülke çapında yenileşim kültürünü
kitlelere yaymayı amaçlıyor.

P

etkim bünyesinde,
çalışanların yenilikçi ve
yaratıcı düşüncelerini
ortaya çıkarmak, çalışanları
bu konuda özendirmek ve
cesaretlendirmek amacıyla kurulan
Petkim Yenileşim Kulubü, Bilim
Kahramanları etkinliğinde juri
üyesi olarak katkı koydu. Kulüp
üyeleri Petkim dışında ise bölge ve
ülke çapında yenileşim kültürünü
kitlelere yaymayı amaçlıyor.
Petkim Yenileşim Kulübü kurucu
üyelerinden Ömer Özkan, kulübün
misyonuna paralel olarak 9-16
yaş çocukların sıradışı projelerini
değerlendirdiklerini belirtti. Özkan,
Petkim Yenileşim Kulübü’nden
Nur Karaşahin, Orhan Güzdüzalp,
Özge Güvenir, Mehmet Özel’den
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oluşan 5 kişilik ekiple
faydalı, katma değerli bir
gün geçirdiklerini ve kulüp
olarak bölgemizdeki bu tür
aktivitelere katkı koymaya
devam edeceklerini söyledi.
Özkan, Yenileşim Kulübü
konseptinin özel sektörde
bir çok kuruma da örnek
olabileceğini vurguladı.
// 50’DEN FAZLA
ÜLKEDE 170 BİN ÇOCUK AYNI
HEYECANDA
FIRST® LEGO® Ligi veya
Türkiye’deki adıyla “Bilim
Kahramanları” 9-16 yaş arası
çocuklara bilim ve teknolojiyi
sevdirmeyi, fikir üretimlerini
desteklemeyi ve takım çalışması

becerilerini
arttırmayı
amaçliyor.
Dünya çapında
gerçekleşen bir
etkinlik, 20102011 sezonunda
50’den fazla ülkede
170 bin çocuğun
heyecanını
paylaşıyor.
Türkiye’de ise “Bilim
Kahramanları” etkinlikleri; Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü,
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca
Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Teknokta firması ve
diğer gönüllülerin işbirliğiyle
düzenleniyor.

HABER

46 yıldır

“Yerli Üretim”

bilincini yansıtıyoruz
Petkim Yerli Malları Sergisi’nin sponsoru oldu...

P

etkim, İzmir İktisat
Kongresi’nin 88’inci
yıldönümü kapsamında
Atatürk Kültür Merkezi’nde
düzenlenen “İktisat Kongresi
Sempozyumu ve Yerli Malları
Sergisi”nin sponsoru oldu.
Sempozyum kapsamında düzenlenen
“Sanayi ve Ticaret” oturumunda
konuşan Petkim Satış ve Pazarlama
Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya, 1923
yılında belirlenen ilk sanayileşme
stratejisi ile, sanayi ve kalkınmanın
eşit tutulduğuna dikkat çekerek,
Cumhuriyetin ilk yıllarında yokluk
içinde sanayileşmenin yaratıldığını
dile getirdi. İthalâta dayalı
sanayileşme stratejisinin 1980 yılına
kadar sürdürüldüğünü, bu tarihten
sonra ise ihracata yönelik sanayileşme
stratejileri geliştirildiğini hatırlatan
Çetinkaya, Petkim’in Türkiye’de “yerli
sanayi” ve “yerli üretim” vurgularını
kurulduğu 1965 yılından bugüne
güçlü şekilde savunduğunu kaydetti.
Petkim’in iç talebin yüzde 25’lik
kısmını karşıladığını, sektörün

yüzde 75 oranında ithalâta bağımlı
olduğunun altını çizen Mevlüt
Çetinkaya, şu görüşleri dile getirdi:
“Yerli üretim olmadan bağımlılık
ortaya çıkıyor. İşsizlik artıyor. Ürün ithal
ederken, o ürünü aldığımız ülkenin
insanlarına istihdam sağlıyoruz.
Hâlbuki yerli üretim ile kendi
vatandaşlarımıza istihdam yaratırız.
Yerli üretim ağırlık verilmemesiyle
üretim kültüründe yoksulluğa sebep
olunuyor.”
Sanayiye uzun vadeli bakış açısı
gerektiğini belirten Çetinkaya, yerli
malı üretiminin azalarak, ihracatın
ithalâta daha çok bağımlı hâle
gelmesinin Türkiye’nin uluslararası
rekabet liginde geriye düşülmesine
yol açtığını vurguladı. Petkim’in
özelleştirme sonrasında yatırım
hedeflerini gerçekleştirmede yeni bir
ivme yakaladığını sözlerine ekleyen
Mevlüt Çetinkaya, Aliağa Kompleksi
sahasında kurulacak SOCAR & TURCAS
Ege Rafinerisi projesinin Türkiye’nin en
büyük yerlileştirme projesi olacağının
altını çizdi.

Sempozyumun organizatörleri
Sancar Maruflu (solda) ve
Prof. Dr. Funda Barbaros
(sağda), Petkim adına Mevlüt
Çetinkaya’ya Teşekkür Belgesi
verdi.
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SAĞLIK

Polikliniğin açılış kurdelasını (soldan) Petkim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Kaygın,
Petkim İşyeri Hekimlerinden Dr. Elgiz Ekmekçi ve Prof. Dr. Oğuz Kılınç kesti.

Hedef, Petkim’de
“Dumansız Hava Sahası”
2011’i “Sigarasız Yılı” olarak ilan eden Petkim, Sağlık Servisi bünyesindeki Sigarayı
Bırakma Polikliniği’ni törenle çalışanlarının hizmetine açtı.

DEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi ve İzmir İl Tütün Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç, Petkim çalışanlarına
sigaranın zararları ve nikotin bağımlılığından
kurtulma yollarını anlattı.
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P

etkim Türkiye’de bir ilke
imza atarak, bugüne kadar
yapılmış en kapsamlı sigarayı
bırakma projesini başlattı.
Sağlık Birimi’nde faaliyetine başlayan
Sigarayı Bırakma Polikliniği’nin açılışı
düzenlenen törenle yapıldı. Hedef
Petkim’de sigara kullanımını sıfır
noktasına indirmek. Açılış öncesinde
Petkim çalışanlarına sigaranın
zararları ve nikotin bağımlılığından

“HEDEF PETKİM’DE SİGARAYI
SIFIR NOKTASINA İNDİRMEK”
Prof. Dr. Oğuz Kılınç’a, polikliniğin faaliyete geçmesi için yaptığı katkılar nedeniyle
bir teşekkür plaketi veren Petkim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Kaygın, şirkette
2011 yılını “Sigarasız Yılı” ilan ettiklerini, çalışanların sağlığı için hiçbir fedakârlıktan
kaçınmadıklarını söyledi. Açılan poliklinikle çalışanların istedikleri her zaman görevli
hekimlerle buluşabileceklerini sözlerine ekleyen Kaygın, şöyle devam etti: “Sigarayı
bırakmaya ve tedavi sürecine girmeye karar veren arkadaşlarımızın, hastanelerde
bulunan polikliniklere gitmesi her zaman mümkün olmuyor. Biz bu hizmeti onların
ayağına getirmekle, çok daha rahat tedavi görmelerini sağlayacağız. Personelimizin ve ailelerinin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için Petkim’de sigara içimini sıfır noktasına indirmeyi amaçlıyoruz. Sigara kullanımının tedavisi olan bir hastalık olduğunu
biliyoruz. Polikliniğin açıldığı dakikalarda üç personelimizin bu tedaviye başlaması,
geleceğe yönelik umutlarımızı artırıyor. Tedavi olan arkadaşlarımız başarıya ulaştıkça, diğer çalışanlarımıza da örnek olacak.”

TEDAVİ SÜRECİNE
BAŞLAYAN
PETKİMLİLER NE
DÜŞÜNÜYOR?
Ali Hikmet Ünalan (Klor Akrilik Müdürü): Yaklaşık 35 yıldır sigara içiyorum. Sigarayı bırakma polikliniğinin yardımlarını da
alarak bu işe son vermeyi çok istiyorum.
Polikliniğin açılışının hemen ardından üç Petkim
çalışanı tedavi için başvurdu

kurtulma yollarını anlatan Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi ve İzmir İl
Tütün Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Oğuz Kılınç, Türkiye’de bu kadar
kapsamlı bir projenin ilk kez
uygulandığına dikkat çekerek,
“Bu projenin başarıya ulaşması,
Türkiye’nin yıldızı olması anlamına
gelecek. Petkim ölçeğindeki
şirketlerin benzer çalışmalarına
örnek teşkil edecek. Petkim
yönetimini ve hekim arkadaşlarımı
kutluyorum.” dedi. Şirketlerin ve
kamu kurumlarının bu yöndeki
çalışmaları ile sigara tüketiminin
ciddi oranda düşeceğini
öngördüğünü belirten Kılınç, ‘İçen
ölüyor da içmeyen ölmüyor mu’
ezberini bozarsak Türkiye’nin bu
önemli sorununu çözmemiz işten
bile değil” dedi.
// İLK TAKSİT PETKİM’DEN
Sigarayı Bırakma Polikliniği
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma
günleri olmak üzere haftada

3 gün hizmet verecek. Tedavi
sürecini başlatan çalışanların
sigara geçmişleri, sigarayı bırakma
girişimleri ve deneyimleri ve
bu süreçte karşılaşabilecekleri
güçlüklerle ilgili detaylı bir ön
çalışma yapılacak. Bu çalışmanın
ardından kişiye özel uygulanacak
program 3 ay sürecek. Yapılan
testlerle nikotin bağımlılık
düzeyleri ve depresyonanksiyete skorlarını tespit edilen
gönüllülerin ilk ay haftada bir,
daha sonra ayda bir görüşmeye
gelmeleri gerekecek. İlaç tedavisi
ile de desteklenecek olan tedavi,
devlet hastanelerinde 550,00
TL’ye mal oluyor. Petkim’in yaptığı
kurumsal anlaşma sonucunda
çalışanlara 350,00 TL’lik özel fiyat
uygulanacak. Belirlenen tutar 3
taksitle alınırken, Sigara Bırakma
Kampanyası’nın ilk taksitini de
Petkim karşılayacak. İki eşit taksitte
ödenecek 234,00 TL’lik katılım payı
ile gönüllü olan tüm çalışanların
bu kampanyadan yararlanması
sağlanacak.

Dr. Rahim İşler (Kalite Kontrol ve Teknik Servis Müdürü): Sigarayı bırakmaya
kararlıyım. Petkim Sigarayı Bırakma Polikliniği, uzun zamandır düşündüğüm eylemin
vakit kaybetmeden yerine getirilmesi konusunda kati etkisi oldu.
Yakup Doğan (Yatırım Uygulama Müdürlüğü Teknisyeni): Yediğim ekmeğin,
içtiğim suyun tadını yeniden almak istiyorum. Yaşam kalitemi yeniden kazanmak için
Petkim Sigarayı Bırakma Polikliniği bana
vesile oldu. Kararlıyım!
İsmail Belcik (Su Arıtım-Transfer Müdürlüğü Formeni): 44 yıldır sigara kullanıyorum ve bu bağımlılıktan profesyonel
yardım almadan kurtulamayacağımı düşünüyorum. Kendi müessesemizde, kendi
içimizde ve güven duyabileceğimiz bir polikliniğin Petkim’de olması büyük şans.
Mehmet Durak (Aromatikler Fabrikası Formen Yardımcısı): 30 yıldır sigara
içiyorum ve bugüne kadar hiç bir yararını
göremedim. Zararları ise anlatmakla bitmez. Şirketimiz, sigarayı bırakmak için çok
büyük bir imkanı ayağımıza kadar getirdi.
Bundan yararlanıp sağlıklı bir yaşama adım
atmak, çocuklarımıza örnek olmak istedim.
Sigara içen tüm çalışma arkadaşlarımı
2011 yılını “Sigarayı Bırakma Yılı” kabul
edip bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum.

www.petkim.com.tr - 75

Feride ablamızı
kaybettik...
Petkim dostu, çok değerli Azeri bilim kadını Feride Novruzova, yakalandığı amansız
hastalıktan kurtulamadı, aramızdan ayrılarak sonsuzluğa göç etti...

P

etkim dostu, çok değerli
Azeri bilim kadını Feride
Novruzova, yakalandığı
amansız hastalığın
pençesinden kurtulamayarak vefat
etti. Genel Müdür Bilim Danışmanı
Prof. Dr. Fuzuli Nasirov’un 35 yıllık
dostu ve iş arkadaşı olan Feride
Novnuzova’nın Petkim ile tanışıklığı
Yarımca Kompleksi’nde 1996 yılında
başladı. Petkim’e pek çok kez gelerek
bilimsel çalışmalara eşlik eden Feride
Novnuzova, çok tecrübeli bir kimya
mühendisiydi.
Ülkesi Azerbaycan’da çok önemli
bilimsel çalışmalara imza atan
Novruzova, Petkim’in son iki yıldır
Bakü’de katıldığı Caspian Oil & Gaz
Fuarlarında doktora öğrencileri
ile birlikte Petkim’in personeli gibi
çalışır, kusursuz Rusçası ile gelen
ziyaretçilere iletişimimizi sağlardı.
Feride Novruzova, destek olduğu
her projede Petkim’li gibi hissetti,
bizlerde onu hep içimizden biri gibi
gördük.
Feride Novnuzova, almaktan
çok vererek mutlu olmasını bilen,
hepimizin örnek alması gereken özel
bir kişiliğe sahipti.
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(Soldan) Feride Novruzova, Petkim Genel Müdür Bilim Danışmanı ve Feride Novruzova’nın çok
yakın dostu Prof. Dr. Fuzuli Nasirov, SOCAR & TURCAS Enerji CEO Teknik Danışmanı Nilüfer
Yalçın, Büşra Giriş ve Petkim Satınalma Müdürü Natig Damirov 2009 yılı Caspian Oiel & Gaz
Fuarı’nda Petkim standında..

Geç bulup, çabuk yitirdiğimiz
Feride Ablamıza Allah’tan rahmet,
kederli ailesine ve sevenlerine bir kez
daha başsağlığı diliyoruz.

ZİYARET

Üniversitelilerin

ziyaretçi akını sürüyor
Yapılan ziyaretlerde, Petkim’in yapısı, tarihi gelişimi ve 2004 yılından sonra
yaşamaya başladığı dönüşüm anlatılıyor. Şirketin vizyon, misyonu
ve değerleri, fabrikaları, ürettiği ürünleri ve kullanım alanları da katılımcılara
örneklerle aktarılırken, ayrıntılı sunumlar yapılıyor.

Yapılan ziyaretlerde, Kurumsal Gelişim
Yöneticisi Hasan Ulvi Süer tarafından ayrıntılı
bilgilendirme yapılıyor.

2
Üretim Planlama
ve laboratuar
çalışmaları
ziyaretçilerin yoğun
ilgisini çekerken,
fabrikaların
yerlerinde gezilerek
görülmesi,
katılımcılar için bir
eğitim çalışması
işlevi görüyor.

010 yılında Petkim’e
akademik kurumlar ve
üniversite öğrencilerinin
ilgisi artarak devam
etti. İstanbul Sanayi Odası’nın
“İlk 500 büyük Sanayi
Kuruluşu” sıralamasında 14.
sırada yer alan Petkim’i görmek,
büyüklüğünü daha iyi kavramak
ve uygulamalarını yerinde
görebilmek için Türkiye’nin dört
bir yanından teknik gezi talepleri
geliyor. Sadece 2010 yılının Aralık
ayında Açık Kapı Günleri de dahil
olmak üzere teknik ziyaret imkanı
yaratılan kurum sayısı 10’u aştı.
Yapılan ziyaretlerde, Petkim’in
yapısı, tarihi gelişimi, 2004
yılından sonra yaşamaya başladığı
dönüşüm anlatılıyor.

Şirketin vizyon, misyonu ve
değerleri, fabrikaları, ürettiği
ürünleri ve kullanım alanları
da katılımcılara örneklerle
aktarılırken, ayrıntılı sunumlar
yapılıyor.
Üretim Planlama ve
laboratuvar çalışmaları
ziyaretçilerin yoğun ilgisini
çekerken, fabrikaların yerlerinde
gezilerek görülmesi, katılımcılar
için bir eğitim çalışması işlevi
görüyor. Katılımcılar, ziyaretten
duydukları memnuniyeti yapılan
anketlerde ifade ederken,
kurumsal yayınlarda ve yazılı
basında ayrıntılarıyla işledikleri
görülüyor.
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TED Aliağalı öğrencilerin
robotları milli sınavda
TED Aliağa Koleji’nin Robot Takımı “ROBOTED”,
Uluslararası First Lego Ligi’nin İzmir Turnuvasında
“En İyi Mekanik Tasarım” ödülünü kazandı.

P

etkim Aliağa Kompleksi
içinde eğitim çalışmalarını
sürderen TED Aliağa
Koleji’nin Robot Takımı
“ROBOTED”, Uluslararası First Lego
Ligi’nin İzmir Turnuvasında “En İyi
Mekanik Tasarım” ödülünü kazandı.
Robot Performansta da Ege Bölgesi
ikincisi olan “ROBOTED” turnuvayı
iki kupa ile kapatarak 5 Mart’ta
İstanbul’da gerçekleşecek Ulusal
Turnuvada Ege Bölgesi’ni temsil
etme hakkını kazandı.
Yarışmada dereceye giren
öğrenci ve öğretmenlerini kabul
eden Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk, bilim ve teknoloji
üretiminin yetersiz olmasıyla
Türkiye’nin uluslararası rekabet
sıralamasında geri kaldığına dikkat
çekerek, “TED Aliağa Koleji her
zaman olduğu gibi yine yüzümüzü
ağartıyor. Öğrencilerimizin derece
almasından çok, bu yarışmalara
katılmasını ve öğrenmelerini daha
çok önemsiyorum. Önce İstanbul’da
yapılacak yarışmada daha sonra
uluslararası alanda yapılacak
turnuvada başarılar diliyorum” dedi.
Türkiye’de nüfusun yarısından
çoğunun 28 yaşın altında olduğunu
hatırlatan Öztürk, genç nüfusun iyi
eğitim alması için başta anne ve
babalar olmak üzere herkese büyük
görev düştüğünü kaydetti.
// ALİAĞA TED KOLEJİ ÜÇ
TAKIMLA YARIŞTI
Dünyada 2010-2011 First Lego
Ligi etkinliklerine 50’den fazla
ülkeden 170 bin çocuk, Türkiye’de ise
24 ilden bine yakın öğrenci katıldı.
TED Aliağa Koleji öğretmenleri
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Muhammet Çoruh, Serkan Beceren
ve Özgür Güvercin’in rehberlik ettiği
takımlardan “KUTUP YILDIZI” Buğra
Dal, Derin Kızılkaya, Ozan Karapostal,
Deniz Yılmaz ve Enes Yanar’dan;
“I ROBOT” takımı Berkay Tarım,
Doğukan Karakurt, Ağacan Kayhan,
Simge Avunduk ve Sevgi Melis
Taşdemir’den; “ROBOTED” takımı
ise Efecan Akdal, Gökberk Şahin,
Ayçanur Şahin, Alp Dönmez ve Başak
Kızıltuğ’dan oluştu.
Işıkkent Eğitim kampusünde
gerçekleşen Uluslararası First
Lego Ligi’nin İzmir Turnuvasına
Ege Bölgesi’nden 30 okul takımı
katıldı. 19 Şubat’ta Ankara ve 26
Şubat’ta İstanbul Yerel turnuvaları
ardından gerçekleştirilecek
Ulusal Turnuvada başarı gösteren
takımlar 27-30 Nisan’da ABD St.
Louis’te gerçekleştirilecek Dünya
Festivali’nde ve 2-4 Haziran’da Delft
Teknoloji Üniversitesinin Hollanda’da
düzenleyeceği Avrupa Açık
Turnuvasında ülkemizi temsil etme
hakkını kazanacak.

OKUL ÖNCESİ
BÖLÜMÜ’NDE
BEŞ YAŞINDA
İNGİLİZCE
TED Aliağa Koleji okul öncesi bölümü ve
çok amaçlı spor tesisi düzenlenen bir
törenle açıldı. 5-6 yaş arası çocuklara hizmet verecek okul öncesi bölümde
çocuklara İngilizce eğitimi de verilecek.
Düzenlenen törende konuşan TED Genel
Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, genel merkez olarak İzmir’e büyük önem verdiklerini anlatarak, 2012-2013 eğitim öğretim
yılında İzmir’e yeni bir okul kazandırmak
için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Derslerin yanında çocukların sosyal gelişimini de önemsediklerini vurgulayan
Pehlivanoğlu, “En az matematik kadar
İngilizce kadar çocuklarımızın sosyal gelişimine de önem veriyoruz. Eğitimin erken
yaşlarda başlaması gerektiği bilinen bir
gerçek. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için
her bireyin en az bir spor dalı ile ilgilenmesi de kaçınılmaz. Okulumuza kazandırdığımız okul öncesi bölümü ve çok amaçlı
spor tesisimiz bu anlamda son derece
önemli” dedi.
İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Kemalettin Dikici ise son 4-5 yılda bütçeden en büyük payın eğitime ayrıldığını
söyleyerek, Türk eğitim sistemi içinde
özel okullara ayrı bir önem verdiklerini
dile getirdi.

SANAT

“Bu şehr-i İstanbul”a
Shell & Turcas desteği
Her köşesi ayrı bir dönemin renkli hikayesini anlatan İstanbul’un, fotoğraf sanatçısı
Tahsin Aydoğmuş’un objektifinden 105 adet siyah-beyaz kareyle anlatıldığı
‘Bu Şehr-i İstanbul’ kitabı hem Türkçe hem de “Istanbul: A Timeless Journey” isimli
İngilizce bölümleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

(Soldan) Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Aksoy, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Shell & Turcas İcra Kurulu Başkanı George
Spanoudis, fotoğraf sanatçısı Tahsin Aydoğmuş ve Burhan Doğançay

S

hell & Turcas, dünyanın
gözbebeği şehirlerinden
İstanbul’a, hediye niteliğinde
bir projeye daha destek verdi.
Fotoğraf sanatçısı Tahsin Aydoğmuş’un
objektifinden; 8000 yıllık tarihinde
birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış
olan İstanbul’a ait 105 siyah-beyaz
fotoğraf, “Bu Şehr-i İstanbul” adıyla
kitaplaştırılarak sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.
Shell Türkiye Ülke Başkanı
Ahmet Erdem Pera Palas Oteli’nde
düzenlenen tanıtım toplantısında
yaptığı konuşmada, sadece kendi
yatırım alanlarındaki faaliyetlere değil;
tarihi, kültürel sanatsal çalışmalara
destek vererek İstanbul’un değerlerini
daha çok insanla buluşturmayı

amaçladıklarını söyledi. Shell &
Turcas Petrol A.Ş İcra Kurulu Başkanı
George Spanoudis ise projeye ilişkin
yaptığı değerlendirmede, birçok farklı
kültürün buluştuğu bir coğrafya olan
Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasını
Türk halkına ve tüm dünyaya tanıtmayı
bir kurumsal vatandaşlık görevi
olarak benimsediklerini vurguladı. Bu
yaklaşımın örneği olarak 2003 yılından
bu yana Çatalhöyük kazılarına ve 2008
yılında yine Tahsin Aydoğmuş’un
gözünden Ayasofya fotoğraflarının
derlendiği “Ayasofya” kitabına destek
olduklarını anımsatan Spanoudis,
“Şirket kuruluş öykümüzün başladığı
İstanbul bizim için özel bir anlam
taşıyor ve ‘Bu Şehr-i İstanbul’ kitabıyla
imparatorlukların başkenti İstanbul’un

güzelliğini ortaya koymayı ve yeni
nesillere aktarmayı amaçlıyoruz.”
dedi. Kokteylin ardından gezilen
ve kitaptan 40 fotoğrafın yer aldığı
tanıtıcı sergi de katılımcılar tarafından
büyük ilgi gördü. Her köşesi ayrı bir
dönemin renkli hikayesini anlatan
İstanbul’un, fotoğraf sanatçısı Tahsin
Aydoğmuş’un objektifinden 105 adet
siyah-beyaz kareyle anlatıldığı ‘Bu
Şehr-i İstanbul’ kitabı hem Türkçe hem
de “Istanbul: A Timeless Journey” isimli
İngilizce bölümleriyle sanatseverlerin
beğenisine sunuluyor.
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Aliağa limanları
2010’da 4558

gemiyi ağırladı
Aliağa Nemrut
Körfezi’nde aralarında
Petkim’in de
bulunduğu 12 iskele ve
limana, küresel krizin
etkilerinin azaldığı
2010 yılında 4558
gemi girişi yapıldı.
Elleçleme miktarı 37.3
milyon tona ulaştı.

T

ürkiye’nin en büyük sanayi
bölgelerinden Aliağa,
özellikle deniz ticaretindeki
yeni yatırımlar, kapasite
artışları ve gemi trafiğiyle sektörde
zirveye koşuyor. 2008’de başlayan
global krizin etkilerini 2008 ve
2009’da derinden hisseden sektör,
2010 performansıyla eski günlere
döndüğünü gösterdi.
Aliağa’da bulunan 12 iskele
ve limana 2008’de 4.125, 2009’da
3.836 gemi gelirken, küresel krizin
etkilerinin giderek azaldığı 2010
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yılında bu rakamlar geride bırakıldı.
2010 yılında Aliağa’ya 4558 gemi
girişi oldu. Aliağa Ticaret Odası
Başkanı Adnan Saka, Aliağa’nın deniz
ticareti ve buna bağlı sektörlerde
büyük gelişme kaydettiğini ifade
ederek, ”Aliağa’nın 2010 yılında deniz
ticaretinde gösterdiği performans
bölgemiz ve ülkemizi için son
derece sevindiricidir. 2009 yılında
Aliağa’daki 12 iskele ve limana 3.836
gemi girişi olmuştu. 2010 yılında
ise bir önceki yıla göre tam 722
gemi daha fazla gelerek 2010’u

4558 gemi trafiği ile kapattık. Yine
2009’da 31 Milyon 990 bin 914
ton elleçleme olurken bu rakam
2010’da 37 Milyon 330 bin 271
ton olarak gerçekleşti” dedi. Gemi
trafiğinin artışında, 2009 yılında
Aliağa Nemrut Körfezinde hizmete
giren Konteyner terminallerinin
büyük etkisi olduğunu kaydeden
Saka, ”2009 yılında TCEEGE ve
Nemport terminalleri hizmete girdi.
Bu kuruluşlarımız yatırımlarını ve
altyapılarını 2010 yılındaki yeni
yatırımlarla geliştirerek uluslar arası

PETKİM YENİ BİR
LİMAN ŞİRKETİ KURDU

ALİAĞA’DAKİ
LİMANLAR
ÜÇ BÖLGEDE
BULUNUYOR
Aliağa’daki iskele ve terminaller Nemrut
Körfezi, Enerji Bölgesi ve kent merkezinin
bulunduğu iç körfez olmak üzere üç
farklı bölgede faaliyet gösteriyor. Nemrut
Körfezi’nde; Batıçim, Ege Çelik, Ege
Gübre, Tceege, HABAŞ, İDÇ, Nemport,
Petkim, POAŞ’ın iskeleleri bulunuyor. Aynı
bölgede Milangaz’ın da Şamandralı tesisi
bulunuyor.
Enerji Bölgesi olarak da bilinen Gemi
Söküm bölgesinde Egegaz ve Total Oil
İskeleleri ile Alpet’in Şamandralı tesisi
bulunuyor.
Aliağa iç körfezde ise TÜPRAŞ Rafinerisine
ait iskeleler bulunuyor. Aliağa’daki
Liman ve iskelelere gemilerle Petrol
Ürünleri, Ham Petrol, Akaryakıt, Genel
Kargo ürünleri Dökme Katı ve Sıvı Yükler,
Konteyner, Ro-Ro, Kimyasal Ürünler, LPG,
LNG gibi çok sayıda ürün girişi oluyor.

Aliağa Ticaret Odası Başkanı
Adnan Saka

Petkim, Aliağa Kompleksi’ndeki limanının varlıklarını
kısmi bölünme yolu ile devralmak ve liman
faaliyetlerini yürütmek üzere Petlim Limancılık Ticaret
Anonim Şirketi unvanlı bir liman şirketi kurdu. Petkim
Limanı’nın konteynır yükü için Alsancak Limanı’ndan
daha fazla potansiyeli bulunuyor.
Limanı büyütmek için hazırlanan projeler hızla
devam ederken, limanda geri alan olarak 1 milyon
metrekarelik bir lojistik destek alanı ayrıldı. Yapılan
açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Uzun vadeli
hedefimiz bölgenin en hızlı çalışan, en geniş depolama
alanına sahip bir projeyi hayata geçirmek. Petkim
Limanı ve lojistik destek sahaları büyük genişleme
olanaklarına sahiptir. Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı
göz önünde tutularak liman ve lojistik alanının
desteklenmesine yönelik yatırımlar planlanmaktadır.
Petkim limanını; gerek konteyner, gerek kuru yük
ve sıvı yük elleçmesinde, Lojistik destek alanında,
elleçleme kapasitesi açısından da Türkiye’nin önemli
limanlarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Aliağa limanlarına gelen gemi
sayısı 2010 yılında bir önceki yıla
göre 722 artışla 4558’e yükseldi

standartlarda hizmet vermeye
başladılar. Büyük tonajlı gemilerin
de bu terminallere gelebiliyor. Bu da
Aliağa’nın Türkiye Deniz Ticaretinin
önemli bir yükünü sırtladığını
gösteriyor. 2010 yılının 10 aylık
verilerine göre de iki terminalde
163.103 TEU konteyner elleçlendi”
dedi.
// ”ALİAĞA STRATEJİK
ÜSTÜNLÜĞE KAVUŞUYOR”
Alsancak Limanı’nın kent
merkezinde kalması ve limanda

uzun süreli beklemeler nedeniyle
çok uluslu deniz ticaret şirketlerinin
hızla Aliağa Nemrut Körfezine
yöneldiğini ifade eden Saka,
”Aliağa’nın deniz ticaretinde yaşadığı
büyük gelişme sektörün ulusal ve
küresel aktörleri tarafından ilgi ile
izleniyor. 400 Sanayi kuruluşunun
kurulmakta olduğu Aliağa
Organize Sanayi Bölgesi’nin tam
kapasiteyle ekonomiye katılmasıyla
bölgede denizcilik, lojistik gibi
sektörlerde büyük bir gelişme
yaşanacak. Nemrut’ta yeni terminal

yatırımlarının da yakın gelecekte
yapımına başlanacağı göz önüne
alınırsa, Aliağa Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’de Pire limanını geride
bırakacak bir stratejik üstünlüğe
doğru yol aldığı açıkça görülecektir.
Bu tarihi fırsatı kaçırmamak için
liman geri bölgelerinin, lojistik
olanakların ve ulaşımın bugünden
planlanması gerekiyor.” dedi.
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ZİYARET
Ön sıra: (Soldan) SOCAR & TURCAS Enerji CEO Teknik Danışmanı Nilüfer Yalçın,
ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Gündüz, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, ESİAD Başkanı Sıtkı Şükürer,
ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Sivri.
Arka Sıra: (Soldan) Petkim Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürk, ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Kora,
Petkim Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Tuncer, ESİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar,
Petkim Stratejik Planlama Müdürü İsmail Hakkı Metecan, Petkim Kurumsal İletişim Yöneticisi Serkan Aksüyek

ESİAD yönetiminden
Petkim’e yatırım
övgüsü

İ

zmir iş dünyasının en önemli
kuruluşlarından Ege Sanayicileri ve
İşadamları Derneği (ESİAD) yönetimi,
Petkim’i ziyaret ederek şirketin
yatırım projeksiyonları hakkında Genel
Müdür Hayati Öztürk’ten bilgi aldı. ESİAD
Başkanı Sıtkı Şükürer’in başkanlığındaki
heyetin ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Öztürk, 2010
yılı mart ayında ESİAD Merkezi’nde
üyelerle tanışma imkânı bulduğunu,
özellikle yerli tedarikçilere verdikleri
önemi paylaştığını hatırlattı.
Petkim Yarımadası’nın Avrupa’nın
en büyük üretim merkezlerinden biri
haline getirmeyi planladıklarını söyleyen
Genel Müdür Öztürk, Türkiye’nin
petrokimyasal ürünlerde yüzde 75
oranında dışa bağımlı olmasının
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getirdiği risklere dikkat çekti. “Türkiye
sanayi üretimini sürdürmek ve üretmek
istiyorsa, petrokimyada mutlaka olmak
ve büyümek zorunda” diyen Hayati
Öztürk, Türkiye’nin tamamıyla dışa
bağımlı olduğu petrole, kimya ve
petrokimya sanayisi ile değer katmak
zorunda olduğuna dikkat çekti. Petkim’in
yerli üretici olarak dünyadaki çok keskin
rekabet şartlarıyla mücadele verdiğini
kaydeden Öztürk, “Petrokimyasal
ürünlerde oluşan fiyat dengesi
tamamıyla küresel serbest piyasa
koşulları ile belirleniyor. Maliyetimizin
yüzde 75-80’ini hammadde ve enerji
oluşturuyor. Doğalgazı bizim onda
birimiz fiyata mal eden ülkelerin
ürünleri ile kıran kırana rekabet etmek
zorundayız. Verimliliğimizi yüksek tutmak

ve lojistik avantajlarımızı kullanmanın
dışında bir şansımız kalmıyor” dedi.
// “PETKİM BİR CAMİA ŞİRKETİ”
ESİAD Başkanı Sıtkı Şükürer ise,
Petkim’in İzmir ve kent sanayisi ile
özdeşleşen markaların başında geldiğini
belirterek, “Ben Petkim’i bir camia şirketi
olarak görüyorum. Kendi kültürü ve
disiplini olan, uzun yıllara dayanan
deneyimi ile sanayici olarak bizlerin hep
yanında yakınında olmuş bir kurum
olarak algılıyorum. Yönetim kadrosunun
tecrübesi ile 2010 yılında rekorlar
kıran Petkim’in daha büyük başarılara
ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bizlere
de Petkim’e her zaman destek olmak
ve mutluluğunu paylaşmak düşüyor”
yorumunu yaptı.

Petkim’de yapılacak yatırımların “yerlileştirme” anlayışı üzerine inşa edilmesinden
ayrıca mutluluk duyduğunu kaydeden Dr. Türkegül Kocaoğlu, “Türkiye’nin ve
İzmir’imizin en güzide kuruluşları en ön sıralarda yer alan Petkim’de bulunmaktan,
şirketi ve yöneticilerini daha yakından tanımaktan mutluluk duydum.”dedi.

ZİYARETE KİMLER KATILDI?

İ

zmir’in merkez ve çevre
ilçelerinde görev yapan belediye
başkanlarının eşleri Petkim’e
özel bir ziyaret gerçekleştirerek,
şirketin yatırım hedefleri hakkında
bilgi aldı. İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr.
Türkegül Kocaoğlu Başkanlığındaki
heyete bilgi veren Petkim Çevre
ve Teknik Emniyet Müdürü Ali
Rıza Saklıca, Petkim’in ve SOCAR
& TURCAS Grubu’nun yapacağı
yatırımlarla 2020 yılında 10 bin kişilik
istihdam rakamına ulaşacaklarını
vurguladı.
“Açık Kapı Günleri” adını
verdikleri etkinlikle, Aliağa halkıyla
daha sıkı ilişki içine girme şansı
yakaladıklarına değinen Saklıca,
“İki ay boyunca her cuma günü bir
okulumuzun öğrenci, öğretmen
ve velilerini Petkim’de ağırladık.
Konuklarımız, Petkim’in Türk
ekonomisi için ne kadar önemli
bir şirket olduğunu bir kez daha
anladılar. Çevre yatırımlarına
verdiğimiz önemi gören halkımız,
evlerine daha mutlu ve huzur

içinde döndüler” dedi. Heyete
başkanlık eden İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun
eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu ise,
Türkiye’nin en önemli sorununun
işsizlik olduğunu belirterek, tüm
başkan eşlerine halktan iş isteği
geldiğini hatırlattı. Petkim’de
yapılacak yatırımların “yerlileştirme”
anlayışı üzerine inşa edilmesinden
ayrıca mutluluk duyduğunu
kaydeden Dr. Kocaoğlu, “Türkiye’nin
ve İzmir’imizin en güzide
kuruluşları en ön sıralarda yer alan
Petkim’de bulunmaktan, şirketi
ve yöneticilerini daha yakından
tanımaktan mutluluk duydum. Yerli
sanayimizin önemini her geçen
gün daha iyi anlıyoruz. Bizlere
de halkımızdan sürekli iş istekleri
geliyor. Türkiye’nin bu en önemli
sorununa Petkim gibi şirketlerimizin
yerli üretim ile bir nebze olsun
merhemk olmasına çok seviniyoruz”
diye konuştu.
Başkanların eşleri daha
sonra hatıra fotoğrafı çektirerek,
ziyaretlerini ölümsüzleştirdi.

Dr. Türkegül Kocaoğlu
(İBB Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi)

Emine Oğuz

(Aliağa Belediye Başkanı Turgut Oğuz’un eşi)

Fatma Çalkaya

(Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın eşi)

Meltem Gönenç

(Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in eşi)

Halide Şentürk

(Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk’ün eşi)

Oya Tatı

(Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı’nın eşi)

Ayfer Solak

(Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak’ın eşi)

Gülfer Keskin

(Ödemiş Belediye Başkanı Bekin Keskin’in eşi)

Nüptün Soyer

(Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi)

Zeliha Şener

(Birgi Belediye Başkanı Cumhur Şener’in eşi)

Afet Uygur

(Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un eşi)

Feyza Karaosmanoğlu

(Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu’nun eşi)

Nilüfer İnce

(Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin eşi)

Fatma Kürüm

(Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm’ün eşi)

Lütfiye Karakayalı

(Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın eşi)

Nurdan Şahin

(Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’in eşi)

Mukadder Yasa

(Karaburun Belediye Başkanı Serdar Yasa’nın eşi)
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ZİYARET

First Lady’lerden
“yerli sanayi” övgüsü

ZİYARET

Bursalı mimar ve mühendisler
Petkim’e hayran kaldı

M

imar ve Mühendisler
Grubu (MMG) Bursa Şubesi
üyeleri, Petkim’e özel bir
ziyaret gerçekleştirek,
Genel Müdür Hayati Öztürk’ten şirketin
gelecek vizyonu ve yatırım projelerine
ilişkin ayrıntılı bilgi aldılar. MMG Bursa
Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar,
aralarında mühendis ve mimar adayı
öğrencilerinin bulunduğu grubun
Petkim’e gelme nedenini “Türkiye’nin
bu yüzakı sanayi kuruluşunu daha
yakından tanımak istedik” sözleri ile
açıkladı. SOCAR & TURCAS Enerji CEO’su
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz’un uzun yıllar Bursa’da görev
yaptığını hatırlatan Başkan Bayraktar,
“Başta plastik sektörümüz olmak üzere
pek çok sektöre hammadde sağlayan
Petkim’i ziyaret etmekten son derece
mutluyuz. Bu geziye mühendis adayı
öğrencilerin de katılmasını özellikle
istedik. Yerli sanayinin, yerli üretimin
önemini bugünden kavramaları halinde,
gelecekte çalışacakları şirketlerde daha
verimli projeler üreteceklerine, ülkemizin
insanına iş ve istihdam sağlayacaklarına
inanıyoruz” dedi.
Mustafa Bayraktar 1993 yılından
itibaren aktif faaliyet gösteren Mimar
ve Mühendisler Grubu’nun, çoğunluğu
akademisyen, işadamı, sanayici ve
bürokratlardan oluştuğunu belirterek;
binlerce gönüllüsü ile Türkiye’nin önemli
bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini
hatırlattı.
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// “KRİZİN ETKİLERİNİ SİLMEYİ
BAŞARDIK”
Yaklaşık 50 mühendis ve mimarın yer
aldığı heyete sunum yapan ve sorularını
yanıtlayan Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk ise, şirketin pazar payını
bugünkü yüzde 25 seviyesinden 2018
yılında yüzde 40’a çıkarma hedefine
doğru koşar adım ilerlediğini kaydetti.
21 yıl süren ve 2008 yılında tamamlanan
özelleştirme sürecinin sonunda SOCAR
& TURCAS Grubu’nun Petkim’e 2015,
2020 ve 2040 vizyonları belirlediğine
dikkat çeken Öztürk, şu değerlendirmeyi
yaptı: “2008 yılında başlayan küresel kriz
dünyanın dev petrokimya şirketlerini
adeta yerle bir etti. Petrol 30 dolar
seviyesine inerken, mevsimlik üretimler
durduruldu ve on binlerce çalışan
işsiz kaldı. Petkim, krize en hazırlıklı
yakalanan firmaların başında geliyordu.
Kapasitemizi yüzde 70 seviyesine
düşürdük. Personelimizin gösterdiği
büyük özveri ile, hiç tensikat yapmadan
krizin etkilerini silmeyi başardık.
Şu an yüzde 96 kapasite ile
çalışıyoruz ve 2010 yılında 560 milyon
dolar ile tarihimizin en büyük ihracat
rakamına ulaşmayı hedefliyoruz”
Bursa MMG Şubesi üyeleri daha
sonra Petkim üretim sahasında
incelemelerde bulunarak üretim
prosesleri hakkında bilgi aldılar.

“PETROKİMYA,
REKABETİN
EN KESKİN
YAŞANDIĞI SEKTÖR”
Petrokimya sektörünün bilgi ve teknoloji yoğun olmakla birlikte, dünyada
rekabetin en keskin yaşandığı sektör
olduğuna dikkat çeken Petkim Genel
Müdürü Öztürk; Suudi Arabistan, İran,
Katar gibi ülkelerde dev petrokimya
tesislerinin birbiri ardına açıldığına
işaret etti. Petkim’in rekabet gücüne
en olumsuz etkinin enerji maliyetlerinde yaşandığını vurgulayan Öztürk,
şu dikkat çekici örneği verdi: “Petkim
yılda enerjiye 350 milyon Dolar ödüyor. Eğer biz bu tesisi Ortadoğu’da
işletseydik bu maliyet- milyon Dolara,
Amerika’da üretim yapsaydık 160-170
milyar Dolara inecekti. Aynı şekilde biz
doğalgazı 330-340 Dolara kullanırken,
Ortadoğu’da bu rakam 40 Dolar. Tüm bu
olumsuz rekabet koşullarına rağmen,
potansiyel ihraç pazarlarına ve dünyanın en canlı iç pazarlarından birine
sahip olmamız ayakta kalmamızı sağlıyor. Bunun dışında kendi bünyemizde
çok sayıda enerji tasarrufu ve verimlilik
artışı projesi yürütüyoruz”

ALİAĞA PETKİMSPOR

İLK HEDEFİMİZ PLAY OFF				

Petkim yönetiminden

basketbolculara moral yemeği
Aliağa Petkim Basketbol Takımı oyuncuları, Petkim yönetiminin verdiği moral
yemeğinde buluştu.

B

eko Basketbol Ligi’nde
ilk hedefi Play-Off
sıralamasına girmek olarak
belirleyen Aliağa Petkim
Basketbol Takımı oyuncuları,
Petkim yönetiminin verdiği moral
yemeğinde buluştu.
Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk, Aliağa Belediye Başkanı
Turgut Oğuz, Aliağa Spor Kulübü
Başkanı Metin Timurhan ve
sporcuların tam kadro katıldığı

yemekte “İlk Hedef Play Off” sözü
verildi. Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk, şirket olarak basketbol
takımına verdikleri desteğin
karşılığını artık şampiyonluk olarak
görmek istediklerini söyledi.
Aliağa Petkim Basketbol Takımı’nın
ilçenin sosyal yaşamında önemli
bir yeri olduğunu kaydeden
Öztürk, “Petkim Aliağa’da 25 yılı
geride bıraktı. Yarattığımız katma
değer ve istihdamla ilçemize ciddi

PETKİMLİLER’DEN
MORAL BAKLAVASI
Petkim çalışanları, basketbolculara bir moral
ziyareti gerçekleştirek Kaptan Hüseyin Beşok
ve takım arkadaşlarına baklava ikram etti.
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katkılarda bulunuyoruz. Takımın
Beko Basketbol Ligi’ne yükseldiği
2009-2010 sezonunda ana sponsor
olarak destek olma kararı aldık. Bu
yıl da desteğimizi sürdürüyoruz.
Verdiğimiz destek, sadece sponsor
olma anlamı taşımıyor. İlçemizdeki
gençlerin spora yönelmesini, kötü
alışkanlıklardan kurtularak sporun
yarattığı dostluk ve rekabet ortamını
duyumsamalarını istiyoruz” dedi.
Hayati Öztürk’e takımın 35 numaralı
formasını hediye eden Kulüp Başkanı

Metin Timurhan da, Petkim’in takıma
verdiği desteğe teşekkür etti. Bu
sezon ilk olarak Play Off’a kalabilmeyi
hedeflediklerini sözlerine ekleyen
Timurhan, “Türkiye’nin en güzide
şirketlerinden Petkim’in, Aliağa için
büyük önem taşıyan basketbol
takımına verdiği destek için
minnettarız.
Benzer desteklerin, ilçemizde
üretimlerini sürdüren diğer sanayi
kuruluşlarına da örnek olmasını
diliyoruz.” dedi.

Basketçilerimiz

engelli öğrencilerle bir araya geldi
Aliağaspor yöneticileri ve basketbolcular bu kez Çaltılıdere Köyü’nde bulunan Aliağa
Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nde eğitim öğretim gören engelli
öğrencileri ziyaret etti.

A

liağaspor Kulübü geçen
sezon başlattığı okulları
ziyaret programlarına
bu sezonda devam
ediyor. Aliağaspor yöneticileri ve
basketbolcular bu kez Çaltılıdere
Köyü’nde bulunan Aliağa Eğitim
Uygulama Okulu ve İş Eğitim
Merkezi’nde eğitim öğretim gören
engelli öğrencileri ziyaret etti.
Ziyarete Aliağaspor Kulübü Basın
Sözcüsü Turgay Ceylan, Aliağa Petkim
Basketbol Takımı Genel Menajeri
Birtan Saka, Takımın Antrenörü Halil
Üner, Basketbol Takımı Kaptanı
Hüseyin Beşok ve oyunculardan Barış
Güney’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim
Müdürü Kazım Sayın ve Şube Müdürü
Nasuh Gökdemir de katıldı.
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// AMAÇ ÖĞRENCİLERE SPORU
ERKEN YAŞTA SEVDİRMEK
Bu sezon içinde toplam
10 okulu ziyaret ederek panel
düzenleyeceklerini belirten Aliağaspor
Kulübü Basın Sözcüsü Turgay Ceylan
“İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
yapılan görüşmeler sonucunda
Aliağa’da kura ile belirlenen 10 okulu
ziyaret ederek panel düzenleyeceğiz.
Amacımız öğrencilere sporu küçük
yaşta sevdirmek.” dedi. Sporun insanlar
arasında iletişim kurulmasında çok
büyük etken olduğunu belirten Aliağa
Petkim Basketbol Takımı Antrenörü
Halil Üner ise “Okullara yapacağımız
ziyaret ve panellerde amacımız spor
aracılığı ile öğrencilerimizin vizyonunu
geliştirmek. Spor ile halkımızı

bütünleştirme adına etkinliklerimiz
devam edecek.” dedi.

ALİAĞA PETKİMSPOR

Okul ziyaretleri sürüyor
Aliağa Petkim Basketbol Takımı’nın okulları ziyareti,
yönetim ve oyuncuların öğrencilerle söyleşisi devam ediyor.
Son olarak Fatih İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Kulübün Başkanı Metin
Timurhan, Basın Sözcüsü Turgay Ceylan, Takımın Menajeri Birtan Saka
oyunculardan Polat, İlkay ve Mert öğrencilerin
yoğun ilgisiyle karşılaştı.

A

liağa Petkim Basketbol
Takımı’nın okulları
ziyareti, yönetim ve
oyuncuların öğrencilerle
söyleşisi devam ediyor. Son olarak
Fatih İlköğretim Okulu’nu ziyaret
eden Kulübün Başkanı Metin
Timurhan, Basın Sözcüsü Turgay
Ceylan, Takımın Menajeri Birtan
Saka oyunculardan Polat, İlkay ve
Mert öğrencilerin yoğun ilgisiyle
karşılaştı. Basketbol sporunu
sevdirmek, seyirci ile sporcuları
buluşturmak, kaynaştırmak amacıyla

düzenledikleri etkinliklere gösterilen
ilgiden memnun olduklarını
belirten Timurhan öğrencilere
önce derslerinde başarılı olmalarını
öğütledi. Timurhan; “Hangi alana
ilginiz varsa eğitimizi o aslanla ilgili
alın ve yoğunlaşın. Sevdiğiniz alanda
başarılı olmanız daha kolay”dedi.
Oyuncuları ve yönetimi
okullarında ağırlamaktan son
çok memnun olduklarını belirten
Fatih İlköğretim Okulu Müdürü
Erdal Ulusoy ise, özellikle son
transfer Kambala’nın Aliağa’ya

gelmesinden son derece mutlu
olduğunu söyledi. Ulusoy, kendisinin
de sıkı bir Aliağa Petkim taraftarı
olduğunu anımsatarak, “Transferi ilk
duyduğumda çok mutlu oldum, çok
kaliteli bir oyuncu. Böyle oyuncuların
Aliağa’ya gelmesi salonların daha
çabuk dolmasını sağlar.” dedi.
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Pek çok hastalık için
yeni bir tedavi umudu:

Dr. Çağrı Ekmekçi
Petkim Sağlık Servisi Başhekimi
E-posta: cekmekci@petkim.com.tr
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Kök hücreler neden bu kadar
önemli?
Çünkü kök hücreler
vücuttaki diğer tüm dokuları,
organları, sistemleri oluşturan
ana hücrelerdir. Çok sayıda
bölünebilme ve kendilerini
yenileyebilme yeteneğine
sahiptirler. Özelleşmemiş,
yani vücutta herhangi bir
özel fonksiyonu (kan hücresi
gibi O2 taşımak, kas hücresi
gibi kasılabilmek vb.) yerine
getirme özelliği olmayan,
ancak özelleşmiş hücrelere
(kan hücresi, kas hücresi, sinir
hücresi vb.) kaynaklık edebilen
ve bu yapısıyla tekrardan
çoğalıp hasarlanmış olan
dokuya eski fonksiyonunu geri
kazandırabilme yeteneğine
sahiptir. Yani bir anlamda tıpta
pek çok hastalık için yeni bir
tedavi umududur.

Kordon Kanı Bankacılığı‘nda
hangi çalışmalar yapılıyor?
Son yıllarda yapılmış
bilimsel çalışmaların; Kordon
kanındaki kök hücrelerin bazı
hastalıkların tedavisinde çözüm
olabileceğini göstermesi; bilim
adamlarını bu kanı toplayıp,
kullanılacağı an gelene kadar
uzun süre canlılıklarını koruyarak
saklayabilmeye yönelik
metotlar arayışına itmiştir.
Son yıllarda kordon kanı; tüm
dünyada kordon kanı bankaları
aracılığıyla belli bir ücret karşılığı
kişilerin kendi adına (otolog /
özel); veya ailelerin bağışlamaları
sonrası diğer hastalar için
(allojenik / bağış) ileride
kullanılması muhtemel hücre
tedavilerinde yararlanılacak bir
potansiyel olarak saklanmaya
başlamıştır.
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Bebeğin Kordon Kanı Kök hücreleri nasıl elde ediliyor?
İki aşamalı olan doğum
olayında; önce bebek, kısa bir
süre sonra da plasenta ve ekleri
rahim dışına atılır. Biyolojik çöp
olarak nitelendirilen plasenta ve
damarları içinde kalan ve miktarı
yaklaşık olarak 100-150 cc olan
kordon kanı atılmayıp, doğumdan
hemen sonra (5-10 dakika
içerisinde) özel setler yardımı ile
toplanarak, en kısa sürede Kordon
Kanı Bankasına ulaştırılır. Gerekli
bir dizi kalite kontrol testlerinin
ardından kök hücre ayrıştırma
işlemi gerçekleştirilir ve yeterli
sayı ve kalitede kök hücre elde
edilmesi durumunda sıvı azot dolu
tanklarda (-196 derece sıcaklıkta)
ihtiyaç duyulacağı ana kadar
saklamaya alınır.

Ege Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Ege Üniversitesi Kordon Kanı Bankası (EUKKB) Sorumlu
Hekimi Doç.Dr. Utku Ateş

Kordon kanı toplanmasının
bebeğe veya anneye herhangi
bir zararı var mı?
Hayır. Hiçbir zararı yoktur.
Doğum şekli Kordon Kanı‘nın
toplanmasında önemli midir?
Hayır. Yapılan bilimsel
çalışmalar ortaya koymuştur ki;
doğumun normal (vaginal) veya
sezaryen yoluyla olması; ne
toplanacak kan miktarında
ne de kalitesinde bir fark
yaratmaz.
Alınan her kan saklamaya uygun mudur?
Bunun için belli
şartlar bulunmaktadır.
Bu şartları aileler Ege
Üniversitesi Kordon
Kanı Bankası (EUTFKKB)
ile temasa geçtiklerinde;
kendilerine yazılı ve sözlü
olarak belirtilmektedir.
Ayrıca aile bilgi formlarında
ve sözleşmelerde ayrıntılı
olarak yer almaktadır.
Gebeliğin 35 haftayı
tamamlamış olması;
bebeğin 2000 gr‘ın
üzerinde olması;
alınacak kanın 60
ml‘nin üzerinde olması;
kanın 36 saatten önce
EUTFKKB‘ye ulaşması
vb gibi.. Ayrıca kanın;
EUTFKKB‘ye geldiğinde
ve işlem esnasında
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yapılacak uygunluk testlerinden
de geçmesi gerekmektedir. Bütün
bu ölçütler kanın saklamaya değer
olup olmadığını ortaya koymak
için yapılmaktadır. Aileler ister
kendi adlarına isterse bağış olarak
bu kanları versinler, sonuçta bu
işlemin tek amacı vardır; ihtiyaç
olduğunda sağlıklı saklanmış ve
canlılıkları mümkün olan en iyi
şekilde korunmuş hücrelerin var
olmasıdır.
Kordon kanı; toplanması ve
saklanması durumunda sadece kanı alınan kişiye mi yararı
oluyor?
Hücre nakillerinde de doku
ve organ nakillerinde olduğu
gibi, doku uyumluğu büyük
önem taşımaktadır. Eğer doku
tiplendirmesi uygun bir birey
varsa, bu hücreler o kişide de
rahatlıkla kullanılabilinir. Yasal
olarak kordon kanı saklanan
bebek 18 yaşına gelene kadar bu
hücrelerin kime kullanılabileceği
hakkında karar vericiler
ebeveynlerdir. Ayrıca bu kan,
kanın sahibi olan kişi veya kişilerce
başka hastaların kullanımına
da açılabilir. Veya kişiler kendi
adlarına bu kanı saklatmak
istemez ise çöpe atılacağına
bu kanı herkesin kullanımına
açılmak üzere en başından da
bağışlayabilirler. Dolayısıyla bu kök
hücreler başkaları tarafından da
kullanılabilinir.
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PwC uzmanlarından
kurumsal yönetim eğitimi
Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers
uzmanlarından Adnan Akan ve Mehmet Ali Demirkaya; Petkim personeline
kapsamlı bir eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Mehmet Ali
Demirkaya
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U

luslararası denetim
ve danışmanlık şirketi
PricewaterhouseCoopers
uzmanlarından Adnan Akan
ve Mehmet Ali Demirkaya; Petkim
personeline kapsamlı bir eğitim
çalışması gerçekleştirdi. Kurumsal
Yönetim, Sürdürülebilirlik, Risk Yönetimi
ve Kurumsal Raporlama başlıklarında
verilen eğitimin açılışında konuşan PwC
Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı
Adnan Akan, 2000’li yıllarda yaşanan
Enron, Worldcom, Parmalat gibi şirket
standartlarının; denetim ve gözetim
standartlarında yepyeni bir dönemin
kapısını araladığına dikkat çekti.
Halka açık bir şirket olan Petkim’in
Uluslararası Finansal Raporlama
Stanrdartları’na (UFRS) tam uyum
sağladığına dikkat çeken Adnan Akan,
piyasaların halka açık şirketlerden
beklentilerini şöyle sıraladı:
“Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’na uygun finansal bilgilerin
karşılaştırılabilir ve kapsamlı şekilde
verilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca
gerçekleri ve riskleri tam olarak yansıtan,
ekonomik gerçekleri gösteren, kurumsal
yönetim ve denetimde güvenilir
olunması gerekiyor..”

PwC Türkiye Kıdemli Müdürlerinden
Mehmet Ali Demirkaya ise; Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan
Özel Durum Açıklamalarının içeriğine
yönelik bilgi verdi. Şirketlerin, hangi
kararın açıklama yapılmasına uygun olup
olmadığı yönünde çoğu kez kararsız
kaldığına dikkat çeken Demirkaya,
TBMM’de görüşülmeyi bekleyen 1537
maddelik Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)
hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yeni TTK’nun denetim alanında
reform niteliğinde değişiklikler
getirdiğini anımsatan Demirkaya,
“Finansal tabloların denetimi, artık
Türkiye Denetim Standartları’na
uygun olarak yapılacak. Faaliyet
raporlarındaki bilgilerin finansal tablo
verileri ile tutarlılığı ve gerçeği yansıtıp
yansıtmadığı da yeni TTK’da gelen
reform düzeyinde gelişmelerden birkaçı”
değerlendirmesinde bulundu.

ZİYARET

İzmir Kent Konseyleri
Petkim’de bir araya geldi
6 ilçe belediyesi bünyesinde oluşturulan İzmir Kent Konseyleri Birliği Ocak
ayı toplantısını Petkim’de gerçekleştirdi.

İ

zmir Büyükşehir Belediyesi’nin de
dahil olduğu 16 ilçe belediyesi
bünyesinde oluşturulan İzmir
Kent Konseyleri Birliği Ocak ayı
toplantısını Petkim’de gerçekleştirdi.
Aliağa Kent Konseyi Başkanı Yakup
Öztürk, ilçede önemli çalışmalar
yaptıklarını belirterek “Düzenli olarak
yaptığımız etkinliklere katılımlar
her geçen gün artarak devam
ediyor. Güçlenerek çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Konuklarımızı
Aliağa’da ağırlamaktan mutlu olduk.”
dedi. Misyonları gereği Aliağa’nın
değerlerini tüm İzmir tarafından
görülmesi ve bilinmesi amacıyla
bir dizi ziyaret yaptıklarını belirten
Öztürk; şu değerlendirmeyi yaptı:
“İlçemizde Petkim kurulacak Ege
Rafinerisi hakkında bilgi almayı
ve şirketin çalışma düzeninin tüm
Kent Konseyleri tarafından yerinde
görülmesini istedik. Ayrıca Gemi
sökümcüler Derneği ve Gemi söküm
firmalarını yerinde inceleyelim istedik.

Belediyemizin Sosyal Marketini
ziyaret ettik. Ayrıca Belediyenin Kadın
Emeğini Değerlendirme (ALKED)
Proje Evi’nde kadınların ürettikleri
ürünlerden konuklarımıza hediye ettik.
Ayrıca ALKED’in sadece İzmir’de değil
tüm ülkede örnek bir proje olması
ilçemizin de ayrı bir gururudur” dedi.

www.petkim.com.tr - 93

ETKİNLİKLER

HABER

5. “Kaliteli Endüstri Mühendisliği
Günleri” düzenlendi
Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan Petkim Stratejik Planlama
Müdürü Dr. İsmail Hakkı Metecan, şirketlerde organizasyonel değişimlerin
kaçınılmaz olduğunu ve bu değişimleri gerçekleştirmek için de endüstri
mühendislerine çok iş düştüğünü belirtti.

Petkim Stratejik
Planlama Müdürü
Dr. İsmail Hakkı
Metecan’a (sağda)
günün anısına bir
plaket verildi.
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E

skişehir Osmangazi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Öğrenci
Topluluğu (EMÖT) tarafından
düzenlenen “Kaliteli Endüstri
Mühendisliği Günleri (KAL-EM)”nin
beşincisi, ESOGÜ Kongre ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti.
Etkinliğe konuk konuşmacı olarak
katılan Petkim Stratejik Planlama
Müdürü Dr. İsmail Hakkı Metecan,
şirketlerde organizasyonel değişimlerin
kaçınılmaz olduğunu ve bu değişimleri
gerçekleştirmek için de endüstri
mühendislerine çok iş düştüğünü
belirtti. Metecan, kimya ve özellikle
petrokimya sektörünün acımasız bir
rekabet ortamında üretim yaptığını
vurgularken, global değişimlere çok
hassas olan bu iki sektörün, ancak
verimlilik yaratarak ayakta kalarak
büyüyebileceğini kaydetti. Petkim’de
2004 yılında başlayan yapısal dönüşüm

yolculuğunun ayrıntıları hakkında bilgi
veren Metecan’ın, enerji verimliliği
açısından yakalanan başarılar, iş
gücü verimliliğinde alınan sonuçlar
ve Petkim’in gelecek projeksiyonları
hakkında yaptığı sunum öğrenciler
tarafından ilgi ile izlendi. Metecan
öğrencilere seslenerek, iş yaşamları
öncesinde dikkat etmeleri gereken
unsurları şöyle açıkladı: “Bugün öğrenci
olarak sizin en önemli görevinizin
kendinize yatırım yapmanız ve
donanımlı olarak endüstriyel hayata
girmenizdir. Unutmayınız ki dünya
çapındaki bu projeler ancak eğitilmiş
insan gücü ile hayata geçirilip
sürdürülebilir”

HABER

Çevre ve Teknik Emniyet
Toplantıları 2011’de de sürecek

2

010 yılını “Çevre ve Emniyet Yılı” ilan eden
ve bu kapsamda tüm çalışanlara eğitim
veren Petkim, bu çalışmayı 2011 yılında
da sürdürme kararı aldı. Her hafta farklı
bir ünitede yapılan “Çevre ve Teknik Emniyet
Toplantıları” 22 üniteyi kapsayacak ve 25 Mayıs
2011 tarihinde tamamlanacak. Petkim Çevre ve
Teknik Emniyet Müdürü Ali Rıza Saklıca, yaptıkmları
toplantıların temel amacını, “oluşabilecek hataları
ve iş kazalarını sıfırlamak, çevresel performansını
arttırmak ve Petkim bünyesinde Sağlık-EmniyetÇevre (SEÇ) kültürünü tabana yaymak” olarak
açıklandı. Saklıca, Petkim ve PVC ünitesinin SEÇ
performans sonuçlarını aktararak alınacak tedbirler
hakkında bilgi verirken; Çevresel Risk Uzman
Mühendisi Seçil Kırşen Doğan çevresel faaliyetlerin
iyileştirilmesi konusunda değerlendirmelerde
bulundu. PVC Fabrikası çalışanları, ÇTEM, İşyeri Reviri
ve Petrol-İş yetkililerinin katıldığı toplantıya olan
ilginin yüksekliği dikkat çekti.

Azerbaycan’ın yeni Başkonsolosu
Başkan Kocaoğlu’nu ziyaret etti

A

zerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu görevine
atanan Hasan Zeynalov ile Konsolos Perziv
Mehmetzade, İzmir temasları kapsamında
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu
makamında ziyaret etti. Ziyarette iki kardeş ülke arsındaki
ilişkilerin ve işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi dilek
ve istekleri dile getirilirken, Türkiye ile Azerbaycan’ın
karşılıklı olarak birbirleri için çok büyük anlam ve önem
taşıdığı ifade edildi. Başkonsolos Zeynalov, Bakü ile
İzmir’in kardeş kent olmasından dolayı büyük onur
duyduklarını söyleyerek, “Bizim için İzmir’in ayrı bir yeri
var” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
ise bu ziyaretten mutluluk duyduğunu dile getirerek
kardeş kentler arasındaki var olan sıcak ilişkilerin daha da
arttırılması dileğinde bulundu.
Hasan Zeynalov (solda) ziyareti anısına Aziz Kocaoğlu’na el
yapımı Azeri halısı hediye etti
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Petkim’de “İş Değerlendirmesi
çalışması” start aldı
Yaklaşık beş ay sürmesi beklenen projenin bundan sonraki aşamalarında,
oluşturulan Çalışma Grubu, proje planına göre faaliyetine devam edecek.

P

etkim’de yapılmakta
olan iş süreçlerinin
bilimsel bir metot
ile değerlendirilmesi
amacıyla “İş Değerlendirmesi”
çalışması başlatıldı. Projenin
yapılan ilk toplantısında Danışman
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu,
Danışman Gökhan Toğrul, Petrolİş Sendikası yetkilileri ve Petkim
yöneticileri katılırken, proje
çalışma grubu oluşturuldu.
Yapılan ilk toplantıda
Hay Group Danışmanı
Gökhan Toğrul tarafından iş
değerlendirmesi metodolojisi,

proje aşamaları, proje planı
ve proje organizasyonun nasıl
olması gerektiği konularında bilgi
verilirken, toplantı sonunda proje
planı hazırlandı.

Yaklaşık beş ay sürmesi
beklenen projenin bundan
sonraki aşamalarında, oluşturulan
Çalışma Grubu, proje planına göre
faaliyetine devam edecek.

Petkim Satış ve Pazarlama birimleri
7 gün 24 saat müşteriler ile temasta
Kenan Yavuz ve Hayati Öztürk’ün de katıldığı çalıştayda, satış ve
pazarlama faaliyetlerinde müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla
iş yapış şekilleri sorgulandı.

Y

üzlerce müşteri ile 7 gün
24 saat temas halinde
olan Petkim Satış ve
Pazarlama birimleri, 2010
yılı Özdeğerlendirme Çalıştayı’nı
tamamladı. Şirketin Satış ve
Pazarlamada 2011 yılı Aksiyon
Planı’nın belirlendiği çalıştaya,
Satış Planlama ve Müşteri Destek
Müdürlüğü, İzmir Satış Pazarlama
Müdürlüğü, İstanbul Satış
Pazarlama Müdürlüğü ve Satış
Lojistik Müdürlüklerinin çalışanları
katıldı.
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SOCAR & TURCAS
Enerji CEO’su Kenan Yavuz
ve Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk’ün de katıldığı
çalıştayda, satış ve pazarlama
faaliyetlerinde müşterilere daha
iyi hizmet verebilmek amacıyla
iş yapış şekilleri sorgulandı.
Müşterilerden gelen önerilerin
de değerlendirildiği çalıştayda,
çalışma grupları oluşturularak,
şirketin 2011 yılı aksiyon planı
hazırlandı.

KURUMSAL YAYINLAR

SOCAR & TURCAS Enerji’nin kurumsal yayını

“STEAŞ Dergi”

yayın hayatına merhaba dedi
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etkim’in amiral gemisi olduğu SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş şirketinin kurumsal yayın organı
“STEAŞ Dergi” yayın hayatına merhaba dedi.
İlk sayısı aralık ayında okurlara ulaşan ve 4
ayda bir yayınlanacak derginin ilk sayısında Kapak Konusu
olarak Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinin bugünü
ve gelecek vizyonu ele alındı. Dergide ayrıca Azerbaycan
Sanayi ve Enerji Bakanı Natig Aliyev, merhum Azeri şair
Bahtiyar Vahabzade’nin Azerbaycan Büyükelçiliği’nde
Maslahatgüzar olan oğlu Reşat Vahabzade ve İstanbul
Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr.
Kerem Alkin ile yapılan söyleşiler yer alıyor. Küresel ısınma
ve çevreye etkilerinin ayrı bir dosya konusu yapıldığı
dergide İngilizce ve Azerice özet bölüm yer alıyor. STEAŞ
CEO’su Kenan Yavuz, derginin ilk sayısında kaleme aldığı
Başyazısında, Petkim özelleştirmesinin “Bir Millet-İki Devlet”
ülküsüne dayanan Türk-Azeri dostluğunu ekonomik akıl ile
donatarak daha güçlü hale getirdiğini söyledi. STEAŞ’ın bu
ilişkiyi güçlendirerek yeni işbirliklerinin yolunu açacağını
sözlerine ekleyen Kenan Yavuz, STEAŞ Dergi’nin Enerji,
Petrokimya, Rafineri gibi sektörlerde yaşanan son gelişmeleri
okurlarına yansıtacağını vurguladı. STEAS Dergi’ye,
www.socarturcas.com.tr internet adresinden
ulaşabilirsiniz.

Petkim ailesi
Petkim Ailem’de buluştu

S

adece Petkim
çalışanlarına yönelik
tasarlanan Petkim
Ailem Gazetesi
yayın hayatına başladı. Ocak
ayında ilk sayısı yayınlanan
gazetede, şirkette yapılan
eğitim ve iş değerlendirme
çalışmaları, personelin mutlu
günleri ve yaşadıkları acılar
paylaşılıyor. Petkim bünyesinde

faaliyetine başlayan Sigarayı
Bırakma Polikliniği’ne başvuran
personele ilişkin haberlerin de
bulunduğu Petkim Ailem’in ilk
sayısında Hava-Azot Fabrikası
uzman mühendisi ve Ressam
Hüseyin Erdağ ile yapılan bir
söyleşi de yer alıyor.

ŞENB ÜK
DR. UĞUR

havayolları
anlatıyor..

Alaş Vadisi

t nala gelip
YA ŞAİR: “Dör
kısrak başı gibi
Akdeniz’e; bir İşte o Uzak
.”
Uzak Asya’dan
ın
memleket bizim
uzanan bu
kısrak başın
niz’e uzanan
Akde
ile
l İzmir ’i iç içe
Asya
n noktası, güze bir yer Kımız
en uç buru
çok enteresan
harman eden
mı, SF. 8-9
Çiftliği.. » deva

RDU
HANİ DİYO
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Kurumsal TV, çalışanların buluşma
noktası oldu
Kurumsal TV yayını kapsamında çalışanlara yönelik bilgilendirme ve
iletişim ekranlarını tek merkezden verilen yayın ile sağlanacak.

P

etkim bünyesinde
teknik hazırlıkları bir
yıla yaklaşık süredir
devam eden Kurumsal
TV Projesi, 6 Aralık 2010 günü
yayın hayatına başladı. Aliağa
Kompleksi’ndeki fabrikalar, ofisler
ve yemekhanelerde toplam 42
ekranda yayın yapan Kurumsal TV,
kısa sürede çalışanların buluşma
noktası oldu.
Proje ile şirket bünyesindeki
tüm çalışanların birbirleri ile
etkileşimini artırmak, kurumsal
gelişmelerden haberdar
olmalarını sağlamak, doğru ve
güvenilir bilgiye erişimlerini
kolaylaştırmak amaçlanıyor. Ayrıca
personelin gereksinim duyduğu
bazı eğitim çalışmalarının da bu
mecra üzerinden karşılanması

planlanıyor. Kurumsal TV
yayını kapsamında çalışanlara
yönelik bilgilendirme ve iletişim
ekranlarını tek merkezden
verilen yayın ile sağlanacak.
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
ve Bilgi İşlem Müdürlüğü
bünyesinde görevli personellerin
operatörlüğünde; şirket

bünyesinde gerçekleştirilen
etkinlikler, duyurular, mutlu ve
acı günler kısa sürede çalışanlara
aktarılacak. TV yayınının kurumsal
proje tanıma, takdir, onurlandırma
aracı olarak da kullanılması
planlandı.

Petkim çalışanları bu yıl da
Kızılay’ın en büyük destekçisi

K

ızılay’ın her yıl geleneksel
olarak düzenlediği “Kan Bağışı
Kampanyası”na Petkim çalışanları
bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.
Dört gün süren kampanyanın sonuçlarının
memnuniyet verici olduğunu belirten Kızılay
yetkilileri, Türkiye’de kan bağışının son yıllarda
artış gösterse de hala istenilen seviyede
olmadığını belirttiler. Bir kişiden alınan kanın
üç hastada kullanılabileceğini hatırlatan
yetkililer ne kadar çok kan bağışı olursa o kadar
çok insanın hayata tutunacağını sözlerine
eklediler.
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ChemOrbis ekibi Genel Müdür Hayati
Öztürk ile söyleşi yaptı

D

ünyada kimya
sektöründeki tüm
gelişmeleri ve fiyat
analizlerini yansıtan
www.chemorbis.com internet sitesi,
Petkim’e bir ziyaret gerçekleştirerek
Genel Müdür Hayati Öztürk ile bir
söyleşi yaptı. ChemOrbis Türkiye
Genel Müdürü Alp Özdenler’in
yaptığı söyleşide, Türkiye’de
petrokimyasal ürünlerde yaşanan
fiyet dengesizliğine dikkat çeken
Genel Müdür Öztürk, küresel fiyat
gelişmelerini izlerken ChemOrbis’in
kendileri için önemli bir referans
kaynağı olduğunu söyledi.
2001 yılında yayına geçen
ChemOrbis, Çin ve İtalya pazarından

sonra dünyanın en büyük üçüncü
spot plastik hammadde ithalatçısı
olması nedeni ile Türkiye’de
faaliyetine başladı. Türk plastik
pazarında referans konumuna
geldikten sonra 2005 yılından
itibaren dünyadaki diğer kilit
pazarlarda ofisler açmaya başlayan
ChemOrbis bugün sektör için global
bir platform haline geldi.
ChemOrbis, halihazırda Doğu
Akdeniz bölgesini İstanbul ofisiden,
Kuzey ve Batı Afrika pazarlarını
Kahire ofisinden,İtalya pazarını
Milano ifisinden ve Uzakdoğu
ve Güneydoğu Asya pazarlarını
da Şanghay ve Kuala Lumpur
ofislerinden izleyerek raporluyor.

Petkim, bu yıl da EMD’nin
‘Altın Kalemler’ine destek

P

etkim’in de sponsorları
arasında yer aldığı
Ekonomi Muhabirleri
Derneği (EMD) Altın
Kalem Başarı Ödülleri sahiplerini
buldu. Ankara Hilton Oteli’nde
düzenlenen törene, Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, Devlet Bakanı Zafer
Çağlayan, DSP Genel Başkanı
Masum Türker, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı
Nurettin Özdebir, Türk-İş Başkanı
Mustafa Kumlu, TESK Başkanı
Bendevi Palandöken, Türkiye
Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı
İbrahim Yetkin ve kamu bankaları
yöneticileri katıldı. Törende,
Ajans Haber dalında “Türkiye’nin
‘Altın’daki Servet” haberiyle ödüle
layık görülen Anadolu Ajansı (AA)
muhabiri Bülent Karaaslan’a ödülü

Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek tarafından verildi.
Yerel Medya dalında “Hem
Zengin, Hem Hayırsever,
Hem Mütevazı” haberiyle
AA’dan Mehmet Çakmak
da ödüle layık görülürken,
Çakmak’a ödülünü Halk
Bankası Genel Müdürü
Hüseyin Aydın verdi.
Özden Alpdağ Özel
Ödülü’ne 31 yılı geride
bırakan Dünya Gazetesi
layık görülürken, bu
ödülü Didem Demirkent adına
Genel Yayın Yönetmeni Hakan
Güldağ aldı. Televizyon Haber/
Röportaj dalında “Sosyal Yardım”
haberiyle NTV muhabiri Ahmet
Ergen, İnternet Ekonomi Haberi
dalında “Dikkat.! Çetelerin Yeni
Adresi İnternet Üzerinden Ev Araba
Arayan Vatandaşlar” haberiyle

hurriyet.com.tr’den Aysel Alp,
Gazete Haber/Söyleşi dalında
Habertürk’ten “10 Milyarlık Türk”
haberiyle Aslı Işık, Dergi Haber/
Söyleşi dalında, “61 Pervane
Askeriyenin Radarına Yakalandı”
haberiyle Erkan Kızılocak, Radyo
Ekonomi Programı dalında TRT
Radyo 1’den Falih Akıcı ödüle layık
görüldü.
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PETKÝM 'VALUE SITE'
2020

Dünyaya Güçlü Açýlýmýn Yeni Adresi
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PETKÝM 2011

www.socar.az

www.socarturcas.com.tr

www.turcas.com.tr

