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Petkim’in
yatırım hedeflerini
dikkatle izliyor ve
destekliyorum

EDİTÖR’DEN

Çevre duyarlılığımız, bizler için bir samimiyet testi
Son yıllarda kamuoyunda da ilgi ile takip edilen “Çevre” duyarlılığı, Türkiye’nin sanayileşme ve
Avrupa Birliği müzakere sürecinde en kritik konu başlıklarının başında geliyor.
Üretim ve tüketim süreçlerinin her adımında çevreye az ya da çok etkiniz oluyor. Maharet,
doğadan aldığınızdan daha fazlasını iade etme bilincine ve erdemine ulaşmakta.
Petkim’in çevre duyarlılığını önceki sayılarımızda pek çok kez işlemiştik. 5 Haziran Dünya
Çevre Günü ve sonrasındaki etkinliklerimizde de bu vurguyu hep yaptık. Son 10 yılda çevre
yatırımlarına 210 milyon Dolar kaynak aktaran bir şirketin çalışanları olarak, bu haklı kıvancımızı
sizlerle bir kez daha paylaşalım istedik.
Petkim’in “Çevre” algısı, özellikle plastik atıkların geri kazanımı ve enerjiye dönüşümü
sürecinde de öne çıkıyor. Bu amaçla Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) ve Türkiye Enerji
Verimliliği Meclisi’nin (TEVEM) yurt çapında düzenlediği “Plastik Atıklar Geleceğimizi
Aydınlatıyor” başlıklı projeye Ana Sponsor olduk. Projenin ilk tanıtım toplantısını da Petkim
bünyesindeki Gazi İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirdik. Bu proje, çocuklarımızdan ve ev
hanımlarından başlayarak plastiklerin dünyanın en çevreci malzemeleri olduğunu, yaşamın her
alanında kullanılan ve “vazgeçilmez” özelliklerini vurgulamayı amaçlıyor. “Çevre” başlığını tüm
yönleriyle ortaya koyduğumuz bu sayımızda, Petkim’in insan kaynağının kalitesine ve dünyadaki
gelişmeleri nasıl an be an izlediklerine de tanık olacaksınız.
Ve belki de bugüne kadar hiç duymadığınız kavramlarla tanışacaksınız…
***
Bu sayımızda, geçen yıl olduğu gibi, Bakü’de düzenlenen Caspian Oil & Gas Fuarı’ndaki
sevindirici gelişmeler de kapak konumuz olarak sizlerle buluşuyor. SOCAR & Turcas Grup
Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan Yavuz, SOCAR & Turcas
Grubu’nun Petkim için belirlediği 2015, 2020 ve 2040 vizyonlarının ayrıntılarını Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile paylaştı. Heyecanımızın Azerbaycan devlet yetkilileri ve
basın-yayın organları tarafından da aynı duygularla paylaşıldığını görmekten de büyük mutluluk
duyduk..
Başta SOCAR & Turcas Ege Rafinerisi projesi olmak üzere, Türkiye için hayati önem
taşıyan yeni yatırımların haberlerinin müjdelerini de gelecek sayılarımızda siz okurlarımızla
paylaşacağız…
Serkan Aksüyek
Kurumsal İletişim Yöneticisi
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
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Yayın Kurulu
Mehmet Hayati Öztürk,
Hatice Kaygın, Nilüfer Yalçın,
Prof. Dr. Fuzuli Nasirov,
Hasan Kocaciğer, Dr. Ayhan Ezdeşir,
Dr. İsmail Hakkı Metecan,
Dr. Rahim İşler, Nurgül Biçer,
Serkan Aksüyek, Ömer Özkan
Grafik Tasarım ve Baskı
Tükelmat A.Ş.
1571 Sokak No:16 Çınarlı/İZMİR
Tel: (232) 461 96 42
Tasarım Koordinatörü
Nefise YILDIZ TORUN
Yönetim Yeri
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
PK 12. 35800
Aliağa- İzmir
Tel: 0.232. 616 12 40
Fax: 0.232. 616 12 48
Web: www.petkim.com.tr
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
Yayın türü
Yaygın, süreli, ücretsiz yayın
Baskı Tarihi:
1 Ağustos 2011
Dergimiz 3 ayda bir yayımlanır.
Petkim Yaşam dergisinde yayınlanan her
türlü reklam, yazı ve fotoğrafların telif hakkı,
Petkim Petrokimya Holding A.Ş’ye aittir.
Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

www.petkim.com.tr - 5

VİZYONUMUZ
Petrokimya sektöründe
• Türkiye pazarında liderliğini
büyüyerek sürdürmek
• Bölgesel bir güç olmak

MİSYONUMUZ
Petkim;
• Entegre ve modern teknolojiye sahip
tesislerinde, uluslararası standartlara
uygun petrokimyasal ürünler üretir,
ithal eder.
• Yurtiçi ve fırsat yurtdışı pazarlarda
ürünlerinin satışını müşteri odaklı bir
yaklaşımla gerçekleştirir.
• Yenileşimi önemser, kaliteyi yaşam
felsefesi olarak benimser.
• İşbirlikleri ile şirket değerini artırarak
karlı bir şekilde büyür.
• Yenilikçi insan kaynakları uygulamaları
ile çalışanlarının yetkinliğini,
mutluluğunu ve bağlılığını en üst
seviyede tutar, onları gözetir.
• Sürdürülebilirlik bilinci ile çevreyi
korur, evrensel değerlere uyar, iş
sağlığı ve güvenliğini sağlar, topluma
destek verir ve değer katar.

DEĞERLERİMİZ
• Müşteriye değer katmak
• Çalışan odaklılık
• Yaratıcılık ve yenileşim
• İş sağlığı ve güvenliği
• Sürdürülebilir gelecek için
sorumluluk almak
• Ürün kalitesi ve sürekliliği
• İşbirlikleri ile değer yaratmak
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Petkim

ÜRÜN KALİTESİ VE SÜREKLİLİĞİ
Uyguladığımız ileri kontrol teknikleri ile
proseslerimizi ve ürünlerimizi kontrol
altında tutarak müşterilerimize uluslararası
standartlarda ürün kalitesi sunarız.
Teknolojik yenilikleri takip eder,
Ar-Ge çalışmaları yapar, ürünlerimizi ve
proseslerimizi sürekli iyileştiririz.
Üretimin güvenilirliği için kontrol cihazlarının
kalibrasyonlarını yapar, ekipmanların
güvenilirliği için önleyici ve planlı bakım
yöntemlerini uygularız.
SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN
SORUMLULUK ALMAK
Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin
kaynaklarını koruma bilinciyle karşılarız.
Tüm çevresel, toplumsal ve ekonomik
operasyonlarımızda “Sürdürülebilirlik”
kavramını uygulamayı ve yaşatmayı kendimize
görev ediniriz.
Alternatif enerji kaynaklarına yatırım yaparak,
çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunuruz.
Uygulamalarımızı; çevre, iş sağlığı ve
güvenliği, topluma katkı, kurumsal yönetişim
ve paydaşlarımızla iletişimin yönetilmesi
başlıkları altında etik değerleri dikkate alarak
takip ederiz.
MÜŞTERİYE DEĞER KATMAK
Yüksek kalitedeki ürünlerimizi uygun
fiyatla, zamanında ve yeterli miktarda
sunmak için tüm iş süreçlerimizi müşteri
odaklı olarak yönetiriz. Müşteri ihtiyaç ve
beklentilerini alır, bunları karşılamak için
çözüm üretiriz. Müşteriye katılan değerin,
müşteri tarafından nasıl algılandığını ölçer,
değerlendirir ve iyileştirmeler yaparız.
Lojistik avantajımız ile müşterilerimizin
rekabet gücünü artırırız.
Müşterilerimizin satış sonrası hizmet ve
teknik destek taleplerini etkin bir şekilde
karşılarız.

arttırırız. Sağlık-Emniyet-Çevre kültürünü,
tüm çalışanlarımızın benimseyip özümsemesi
için eğitim programlarımız ile bilinç düzeyimizi
sürekli geliştiririz.
YARATICILIK VE YENİLEŞİM
Rekabet gücümüzü sürdürülebilir kılmak
adına yaratıcılık ve yenileşimi önemser, tüm
süreçlerimizde etkin bir şekilde uygularız.
Sürekli geliştirdiğimiz iletişim kanalları
ile hissedarlarımızın, çalışanlarımızın,
müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve
toplumun yaratıcı fikirlerini alırız.
Bu fikirleri ürünlerimizde ve süreçlerimizde
gerçekleştirdiğimiz yenileşim çalışmalarında
kullanırız.
ÇALIŞAN ODAKLILIK
Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda yetkin
insan kaynağını istihdam eder, gelişimlerine
yatırım yapar, geleceğin liderleri ile
sürdürülebilir büyümeyi güvence altına
alırız. Çalışanlarımızın yönetime katılımını
cesaretlendirir, fikirlerini önemser ve
değerlendiririz. Başarılı ve iyi uygulamaları
ödüllendirirken; çalışanlarımızı iş ve
yaşam dengesi içinde aileleri ile birlikte
bir bütün olarak görür ve gözetiriz.
Takım arkadaşlarımızın Petkim kültürünü
benimsemiş, geleceğine güvenle bakan;
motivasyonu, aidiyet duygusu ve verimliliği
yüksek çalışanlar olmasına özen gösteririz.
İŞBİRLİKLERİ İLE DEĞER YARATMAK
Üretim yaparken gereksinim duyduğumuz mal
ve hizmetleri temin ettiğimiz tedarikçilerimiz
ile karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ve
uyum içinde çalışmayı hedefleriz.
Birlikte değer yaratmak için tedarikçilerimiz,
müşterilerimiz, sivil toplum kuruluşları,
eğitim kurumları ve diğer tüm paydaşlar ile
işbirlikleri kurar ve geliştiririz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Tüm faaliyetlerimizde insana değer vermeyi
kendimize görev ediniriz. Bu alandaki
uluslararası çalışmaları takip ederek İş
Sağlığı ve Güvenliği performansımızı sürekli
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Küresel Rekabet Endeksi’nde
139 ülke arasında
61. sıradayız
Endekste bir önceki yıl da aynı sırada bulunan Türkiye, son bir yılda rekabet
gücünde herhangi bir ilerleme kaydedemedi. Buna göre “işgücü piyasasının etkin
olmaması, Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün zayıflığına yol açan en önemli
faktör” olarak dikkat çekiyor.
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D

ünya Ekonomik
Forumu'nun "Küresel
Rekabetçilik Endeksi 20102011" verileri yayınlandı.
Her yıl açıklanan Endeksin son verileri,
Türkiye'nin rekabet gücü açısından
139 ülke içinde ancak 61. sırada yer
alabildiğini gösteriyor. Bir önceki yıl
da aynı sırada bulunan Türkiye, son
bir yılda rekabet gücünde herhangi
bir ilerleme kaydedemedi.
Buna göre "işgücü piyasasının etkin
olmaması, Türkiye'nin uluslararası
rekabet gücünün zayıflığına yol
açan en önemli faktör" olarak dikkat
çekiyor. Endeksi oluşturan başlık ve
alt başlıklardan her birinin uluslararası
sıralamadaki yeri, Türkiye'nin rekabet
gücünü hangi faktörlerin olumlu,
hangilerinin olumsuz etkilediğine ışık
tutuyor.
Türkiye'yi uluslararası rekabet gücünü aşağı çeken en önemli faktör, işgücü piyasasının etkinliğini belirleyen
alt değişkenler. Bu faktör açısından
Türkiye 139 ülke arasında 127. sırada
yer aldı. Üstelik Türkiye genel ortalamada rekabet gücünü bir önceki
yıla göre korurken, işgücü piyasasının
etkinliği açısından 7 basamak geriledi.
İşgücü piyasasında etkinliği
azaltan en önemli alt değişken ise,
"kadınların işgücüne katılma oranı".
Türkiye bu açıdan 139 ülke arasında
ancak sondan 9. sırada yer bulabildi.
Rekabet gücü yüksek ekonomiler,
üretim faktörlerini bugünkü ve
gelecekteki refahı sağlayan verimliliğe yönlendiren ülkeler olarak dikkat
çekiyor. Veriler, Türkiye'nin uluslararası
rekabet gücünün en zayıf halkasının
işgücü piyasası ve yetersiz kadın
istihdamı olduğunu belirlediğinden,
reformların öncelikle bu alanlara yönlendirilmesi gerektiği öneriliyor.

Tablo: Seçilmiş Ülkelerde Küresel Rekabetçilik Endeksi (KRE) 2010-2011
Sonuçları ve 2009-2010 Kıyaslaması
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Türkiye’de
saatlik işgücü maliyeti
yüzde 8.3 arttı
Endeksi ile ücretli çalışan istihdam etmenin, işverene saat başına maliyetindeki
değişim nominal olarak ölçülüyor. İşgücü maliyetinin temel bileşenleri, kazanç ve
kazanç dışı (işverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri)
işgücü maliyeti olarak belirleniyor.

T

ürkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) Avrupa Birliği uyum
çalışmaları kapsamında, üçer
aylık dönemler itibariyle
yayımladığı 2008 temel yıllı ‘’İşgücü
Maliyeti Endeksi’’ 2011 yılı 1. dönem
sonuçları yayımlandı.
Endeksi ile ücretli çalışan istihdam
etmenin, işverene saat başına
maliyetindeki değişim nominal olarak
ölçülüyor. İşgücü maliyetinin temel
bileşenleri, kazanç ve kazanç dışı
(işverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar
ve kıdem tazminatı ödemeleri) işgücü
maliyeti olarak belirleniyor.
Buna göre, kazanç ve kazanç
dışı işgücü maliyeti kalemlerinin
tümündeki saatlik değişimi gösteren
2008 temel yıllı saatlik işgücü maliyeti
endeksi, 2011 yılının ilk çeyreğinde
tüm sektörlerde, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 8. 3 artış
gösterdi. Endeks böylece 114. 1

değerinden 123. 6 değerine çıktı.
Sektörel ayrıma bakıldığında ise,
endeks değerlerindeki yıllık artış
oranlarının sanayi sektöründe yüzde
8,5, inşaat sektöründe yüzde 9,4 ve
hizmet sektöründe ise yüzde 8,3
olarak gerçekleştiği gözlendi. Saatlik
işgücü maliyeti endeksinde 2011
yılı I. döneminde bir önceki yılın
aynı dönemine göre en yüksek artış
yüzde 13,7 ile D (elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı)
sektöründe gerçekleşti.
// SAATLİK KAZANÇ
ENDEKSİNDE ARTIŞ % 8.5
Ücretli çalışana yapılan düzenli
ve düzensiz ödemelerdeki saatlik
değişimin göstergesi olan saatlik
kazanç endeksi 2011 yılı I. döneminde,
kapsanan tüm sektörlerde bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5
arttı.

Saatlik kazanç endeksinde 2011
yılı I. döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre en yüksek artış yüzde
12,4 ile M (mesleki, bilimsel ve teknik
faaliyetler) sektöründe oldu. İşverenin
yaptığı sosyal güvenlik, ihbar ve kıdem
tazminatı ödemelerindeki saat başı
değişimin göstergesi olan saatlik
kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi
ise 2011 yılı I. döneminde kapsanan
tüm sektörlerde, bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 7,2 arttı.
Endeks değerleri sektörel ayrımda
incelendiğinde, sanayi sektöründe
yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde
9,3 ve hizmet sektöründe yüzde 6,4
oranlarında yıllık artış gözlendi.
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti
endeksinde, 2011 yılı I. döneminde bir
önceki yılın aynı dönemine göre en
yüksek artış yüzde 37 ile D (elektrik,
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı) sektöründe oldu.

(*) Çalışmanın kapsamı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına (NACE Rev.2) göre L (gayrimenkul
faaliyetleri) hariç B-N (sanayi, inşaat ve hizmet) sektörlerinde bir ve daha fazla ücretli çalışanı olan işyerleridir. Toplam (B-N), sanayi
(B-E) ve hizmet (G-N) toplulaştırmaları Ağırlıklı Zincirleme Laspeyres Yöntemi ile hesaplanmıştır.
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Türkiye “Çalışma Mevzuatı’nda”
OECD’nin en katı ülkeleri
arasında
OECD verilerine göre Türkiye, istihdamın katılığı sıralamasında 34, OECD ülkesi ile 6
aday ülkenin de içinde bulunduğu 40 ülke arasında ilk sırada geliyor. Bir başka ifadeyle
istihdam artışını gözetmeyen, en katı çalışma mevzuatına sahip ülke durumunda.
AB’ye ve OECD’ye göre bir ülkede istihdam ne denli katı ise işsizlikle bir o kadar
zorlaşıyor.

E

konomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) “Büyümeye Doğru
2011” Raporu, çalışma mevzuatındaki katılıkları Türkiye’nin
büyümesinin önündeki en önemli
engellerden biri olarak belirlenirken,
çalışma esnekliğin artırılması konusunda
önemli tavsiyelerde bulundu.
Rapora göre Türk ekonomisinin
büyüme potansiyelinin artırılması için
işgücü piyasasında katılıkların azaltılması, işgücü maliyetlerinin düşürülmesi ve
eğitime katılımın artırılması özel önem
taşıyor. Diğer önemli reform alanlarını
ise mal piyasalarına ilişkin düzenlemelerin basitleştirilmesi ve erken emeklilik

teşviklerinin azaltılması oluşturuyor.
Raporda özellikle geçici işçiler olmak
üzere hem geçici hem sürekli işçiler
açısından istihdamın katılığının yüksek
olduğu, bu durumun da kayıtdışı ve
yarı-kayıtdışı işlerde kaynakların heba
edilmesine yol açtığı tespiti yapılıyor.
Rapor, bu alanda iyileştirme yapmak
üzere herhangi bir adım atılmadığının
da altını çiziyor.
OECD verilerine göre Türkiye,
istihdamın katılığı sıralamasında 34,
OECD ülkesi ile 6 aday ülkenin de içinde
bulunduğu 40 ülke arasında ilk sırada
geliyor. Bir başka ifadeyle istihdam
artışını gözetmeyen, en katı çalışma

mevzuatına sahip ülke durumunda.
AB’ye ve OECD’ye göre bir ülkede
istihdam ne denli katı ise işsizlikle bir o
kadar zorlaşıyor.Bu konuda daha çarpıcı
sonuç ise 2000 ve 2008 yılları arasındaki
farklılık kıyaslandığı zaman ortaya çıkıyor. Türkiye’de 8 yıllık dönemde katılığın
daha da arttığı görülüyor (Tablo 1). Aynı
dönemde 14 OECD ülkesi katı uygulamalarını esnetme yoluna giderken, 6
OECD ülkesinde uygulamalar değişmiyor. 2000 yılında Türkiye’den daha katı
uygulamalara sahip olan Portekiz ve
Yunanistan’ın yaptıkları düzenlemelerle
Türkiye’yi geride bıraktıkları da dikkat
çekiyor.

Kaynak: OECD, Going for Growth 2011

Türkiye’de istihdamın katılığını en fazla
artıran uygulamalar, geçici istihdam biçimlerine
ilişkin düzenlemelerde ortaya çıkıyor. Belirli süreli sözleşme yapma ve yenileme serbestisi ile
özel istihdam büroları aracılığıyla geçici istihdam sistemini kapsayan gösterge 4,88 endeks puanı ile Türkiye’nin OECD ülkelerinden 2,8 kat, AB ülkelerinden 2,7 kat daha
katı uygulamalara sahip olduğunu ortaya
koyuyor (Tablo 2). İşgücü piyasasındaki
bu sorunlar Türkiye’nin büyümesinin
önünde engel teşkil ediyor. Nitekim
OECD de söz konusu Raporda kıdem
tazminatının azaltılması ve özel
istihdam büroları aracılığıyla geçici
istihdam sisteminin yasalaştırılması yoluyla istihdamdaki katılıkların
azaltılmasını, isteğe bağlı olarak
daha esnek biçimlerdeki iş akitlerine izin verilmesini öneriyor.

Tablo 1: İstihdamın
Katılığı Endaksi,
(2000 ve 2008)
n 2000

n 2008

Kaynak: OECD, Legislation, collective bargaining and enforcement: Updating
the OECD employment protection indicators, 2009, www.oecd.org/
employment/protection
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AB ülkeleri arasında sanayide
en yüksek işgücü maliyeti
Türkiye’de
AB üyesi ülkeler içinde en yüksek artış %7.6 ile Bulgaristan’da omurken; birlik üyesi
ülkelerden İrlanda (%-1,2), Macaristan (%-2,3) ve Yunanistan’da (%-6,5) saat başına
nominal işgücü maliyetinin gerilediği görülüyor.

A
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vrupa Birliği ülkelerinde 2010
yılı sonu itibarıyla işgücü
maliyetlerinde kaydedilen gelişmeler, Avrupa Birliği İstatistik
Kurumu (Eurostat) tarafından yayınlandı. Buna göre Avrupa Birliği'nde çalışılan
saat başına nominal işgücü maliyeti
2010 yılının 4. Çeyreğinde bir önceki
yılın aynı dönemine göre %2,0 oranında
arttı. Euro Bölgesi'nde ise işgücü maliyeti artışı %1,6 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ’11

AB üyesi ülkeler içinde en yüksek artış
%7.6 ile Bulgaristan'da omurken; birlik
üyesi ülkelerden İrlanda (%-1,2), Macaristan (%-2,3) ve Yunanistan'da (%-6,5)
saat başına nominal işgücü maliyetinin
gerilediği görülüyor. Aynı dönemde
Türkiye'de çalışılan saat başına nominal
işgücü maliyeti artışı %10,3 oranında
gerçekleşerek AB ülkelerinin hepsinin
üzerinde gerçekleşti. Sanayi sektöründe saat başına nominal işgücü maliyeti

artışı AB'de %1,9; Euro Bölgesi'nde ise
%1.7 olurken; Malta, Yunanistan ve
İrlanda'da geriledi. Bu parametrede AB
ülkeleri içinde en yüksek artış ise %7,9
ile Bulgaristan'da gerçekleşti.
Türkiye, AB ülkeleri ile kıyaslandığında
saat başına nominal işgücü maliyetinin
en fazla arttığı ülke durumunda. İnşaat
ve Hizmetler sektörlerinde ise Türkiye
ile AB ülkeleri arasındaki artış farkının
daha da büyük olduğu görülüyor.

Türkiye’de ve AB’de Çalışılan Saat Başına Nominal İşgücü
Maliyeti Değişimi
2010’un 4’üncü Çeyreğinde Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine
Göre Yüzde Değişim

Sanayide Çalışılan
Saat Başına Nominal İşgücü
Maliyeti Değişimi
2010’un 4’üncü Çeyreğinde Bir Önceki
Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişim

Euro Bölgesi 16: Belçika, Almanya, İrlanda,
Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Kıbrıs Rum
Kesimi, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya,
Portekiz, Slovenya, Slovak Cumh., Finlandiya. (*)
Çalışılan günlere uyarlanmamış veriler
Kaynak: Eurostat Haber Bülteni : Türkiye için TÜİK

Euro Bölgesi 16: Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan,
İspanya, Fransa, İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya,
Slovak Cumh., Finlandiya. (*) Çalışılan günlere
uyarlanmamış veriler
Kaynak: Eurostat Haber Bülteni :
Türkiye için TÜİK
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DEVLET BAKANI ÇAĞLAYAN AZERBAYCAN-TÜRKİYE
İŞ FORUMU’NDA KONUŞTU:

STA ile iki kardeş ülke arasında ticaret
hacmi 5 milyar dolara çıkar
Ankara Hilton Oteli’nde düzenlenen Azerbaycan-Türkiye İş Forumu iki ülkede yatırımları
bulunan işadamlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti.
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(Soldan) Azerbaycan İhracat ve Yatırımları Destek Fonu (Azpromo) Başkanı Adil Memmedov,
DEİK Türk-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Cengiz Gül, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Azerbaycan Cumhuriyeti
Ekonomik Kalkınma Bakanı Şahin Mustafayev TOBB Başkan Vekili Faik Yavuz.

İ

ki kardeş ülke Türkiye ve
Azerbaycan arasındaki
ekonomik ilişkiler
memnuniyet verici
seviyesini sürdürüyor. Ankara’da
düzenlenen Türkiye-Azerbaycan İş
Forumu toplantısı, işadamlarının
buluşma noktası olurken,

forumda bir konuşma yapan
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan,
Azerbaycan ile Serbest Ticaret
Anlaşması (STA) imzalanması
halinde yıl sonuna kadar ticaret
hacminin beş milyar dolara
çıkmasının mümkün olduğunu
söyledi. “Gelin işadamlarımızın
önündeki engelleri kaldırmak için
aramızdaki gümrükleri kaldıralım”
çağrısı yapan Çağlayan, Türk
işadamlarının Azerbaycan’a vizesiz
girebilmelerinin Azerbaycan

yetkilileri tarafından ele alınması
gereken bir konu olduğunu ifade
etti. “Tek millet iki devlet” ülküsüne
dayanan ilişkilerin ticari ilişkilerin
çok daha artırılması gereken bir
dönemden geçtiğini kaydeden
Çağlayan, Azerbaycan’ın yüzde
9’dan fazla büyümesinin ülke
ekonomisinin ne kadar dinamik
ve güçlü olduğunu gösterdiğini
belirtti. İşadamı örgütlerinin ziyaret
edilerek kendilerini anlatmalarını,
neler yapacaklarını, ne imkanlar

“Tek millet iki devlet” ülküsüne dayanan ilişkilerin ticari ilişkilerin çok
daha artırılması gereken bir dönemden geçtiğini kaydeden Çağlayan,
Azerbaycan’ın yüzde 9’dan fazla büyümesinin ülke ekonomisinin ne
kadar dinamik ve güçlü olduğunu gösterdiğini belirtti.
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“KARS-TİFLİS-BAKÜ
DEMİRYOLU HATTI
HAYATİ ÖNEMDE “
Türk-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Cengiz Gül, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki
ticaret hacminin 2008 yılında 3 milyar
doları aştığını söyleyerek, kriz sebebiyle
ticaret hacminin gerilediğini ancak, geçen yıl tekrar eski seviyesini yakaladığını dile getirdi. Bu rakamların daha da
yüksek seviyeye ulaşmasını istediklerini
kaydeden Gül, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının hayata geçirilmesiyle iki ülkenin
ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine
geldiğini vurguladı. Gül, “Bir diğer önemli
konu, Kars Tiflis Bakü Demiryolu hattının
açılması. Ülkelerin arasındaki ilişkilerinin
gelişmesi açısından çok önemli bir adım
olacaktır” dedi.
sağlayacaklarını anlatmalarını
isteyen Çağlayan “Geçmişte
olduğu gibi Türk firmalarının
Azerbaycan’a olan yatırım iştahı,
hevesi çok daha fazla artacaktır”
diye konuştu.
// TÜRKİYE’NİN YATIRIM
TUTARI 6 MİLYAR DOLAR
Türk firmalarının
Azerbaycan’da yaptığı yatırımların
değerinin 6 milyar doları
geçtiğini dile getiren Çağlayan,
Azerbaycan’dan Türkiye’ye
yapılan yatırımların bu rakama eş
değer olduğunu kaydederek “Ben
inanıyorum ki, iki ülke olarak ticari
hacmimize baktığımız zaman ve
ekonomik değerlerimizi üst üste
koyduğumuz zaman bugünkü
rakamlar bizim dostluğumuzu
kardeşliğimizi yansıtmaktan
uzaktır. İki ülke arasındaki ticaret

hacmi geçen yıl 2,5 milyar
dolardır. Bunu rahatça 10 milyar
dolarlar seviyesine getirebiliriz”
dedi. Bunun yanı sıra, 2011
yılının ilk 2 ayında yapılan
ticarete bakıldığında Türkiye’den
Azerbaycan’a 240 milyon dolarlık,
Azerbaycan’dan Türkiye’ye de 210
milyon dolarlık ihracat yapıldığı
bilgisini veren Bakan Çağlayan, şu
değerlendirmeyi yaptı: “Yaklaşık
450 milyon dolarlık ticaret hacmi
elde etmişiz. Bu gösteriyor ki,
bu yılki ticaretimiz üç milyar
doları rahatça geçecektir.
Karşılıklı ilişkiler kuvvetlenirse
ve STA imzalanırsa bu rakamın
yıl sonuna kadar beş milyar
dolara çıkacağından endişem
yok. Gelin işadamlarımızın
önündeki engelleri kaldırmak
için aramızdaki gümrükleri
kaldıralım” Gürcistan dahil 17

Türk-Azerbaycan
İş Konseyi Başkanı
Cengiz Gül

MEMMEDOV’DAN TURİZM YATIRIMI ÇAĞRISI GELDİ
Azerbaycan İhracat ve Yatırımları Destek Fonu (Azpromo) Başkanı Adil Memmedov, katılımcılara Azpromo’yu tanıttı. Azerbaycan hakkında da
detaylı bilgi veren Memmedov, bu senenin Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Turizm Yılı olarak ilan edildiğini kaydederek Türkiye’nin bu sektördeki
tecrübelerini bildiklerini söyledi. Memmedov, “Buyurun geliniz, turizm sektöründe yatırımlar yapınız. Oteller yapınız. Beraber kardeşçesine
büyüyelim” dedi. Azerbaycan Devlet Yatırım Şirketi (AIF) Başkan Yardımcısı Rövşen Necef ise, AIF’in faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Necef,
“Sizinle işbirliği yapılmasına hazırız. Ümit ediyorum, birlikte güzel projeler hayata geçireceğiz” dedi.
www.petkim.com.tr - 19

HABER
(Soldan) Petkim Satınalma Müdürlüğü Yöneticisi Şhovgi İsmayilov,
Genel Müdür Bilim Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli Nasırov, Stratejik Planlama
Müdürü Dr. İsmail Hakkı Metecan

ülkeyle STA imzalandığını dile
getiren Çağlayan, bu kapsamda
tüm ülkelerle ticaretin karşılıklı
olarak arttığını, Türk işadamlarının
da Azerbaycan’a vizesiz
gidebilmelerini ümit ettiğini
vurguladı. 60’a yakın ülkeyle
vizeleri kaldırdıklarını ifade eden
Çağlayan, bunun kısa zamanda
Azeri yetkililerin çözülecek bir
konu olarak ele alınmasını ümit
ettiklerini dile getirdi.
“HER ALANDA İŞBİRLİĞİNE
HAZIRIZ”
TOBB Başkan Yardımcısı Faik
Yavuz ise, Türk müteahhitlik
firmalarının Azerbaycan’da
4,5 milyar dolar değerinde
proje üstlendiğini kaydederek,
Azerbaycan’ın Türkiye’deki
yatırımlarının 3 milyar dolar
üzerinde olduğunu kaydetti.
Azerbaycan’dan daha fazla yatırımı
Türkiye’de görmek istediklerinin
altını çizen Yavuz, Azerbaycan
ile dış ticaret hacminin 2010
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yılında 2,5 milyar doyara ulaştığını
dile getirdi. Bu rakamı iki katına
çıkarmayı hedeflediklerini
vurgulayan Yavuz, “Her alanda
işbirliği yapmaya hazırız” dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti
Ekonomik Kalkınma Bakanı
Şahin Mustafayev de, bugün
bin 300’den fazla Türk şirketinin
Azerbaycan’da faaliyet
gösterdiğini belirterek 2 milyar
dolara yakın sermaye yatırıldığını
söyledi. Azerbaycan iş adamlarının
da Türkiye’de birçok alanda faaliyet
gösterdiğini belirten Mustafayev,
Türkiye’de Çalışan Azerbaycanlı
İşadamları Birliğinin yaratıldığını
söyleyerek bu birlikle Türk iş
adamlarının bilgilenebileceğini
ve işbirliği yaratabileceğini
kaydetti. Bugünkü iş forumunun
iyi bir imkan yarattığını söyleyen
Mustafayev, “Türk işadamlarını
Azerbaycan’a davet ediyorum”
diyerek iki ülke işadamlarının
birlikte üçüncü ülkelerde faaliyet
gösterebileceğini kaydetti.

PETKİM DE İŞ
FORUMU’NDA
SOCAR & Turcas ortaklığı ile Azerbaycan’ın
Türkiye’deki en büyük yatırımı olan Petkim de,
Türkiye-Azerbaycan İş Forumu’nda temsil edildi.
Petkim Satınalma Müdürlüğü Yöneticisi Şhovgi
İsmayilov, Genel Müdür Bilim Danışmanı Prof.
Dr. Fuzuli Nasırov ve Stratejik Planlama Müdürü Dr. İsmail Hakkı Metecan’ın yer aldığı forumda SOCAR & Turcas Grubu’nun Petkim’de
yapacağı yatırımlar da ele alındı.

Petkim’in başarılı tedarikçi firmaları
törenle ödüllendirildi
Petkim, Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları çerçevesinde tüm tedarikçilerinin
performanslarını değerlendirerek, dereceye giren firmaları ödüllendirdi.

(Soldan) Şahinler Palet Ltd. Şti Genel Müdürü Mehmet Şahin,
Ayazlar Ambalaj Ltd. Şti Genel Müdürü Tahsin Cesur Ayaz,
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Eagle Burgman Endüstri
Sızdırmazlık Ltd. Şti Genel Müdürü Ziya Şeftalioğlu,
Hidrokim Su Kimyasalları Sanayi Ltd. Şti Genel Müdürü Tufan Abacı
ve Petkim Genel Müdür Yardımcısı Natig Damirov

P

etkim, Kalite Yönetim Sistemi
uygulamaları çerçevesinde
tüm tedarikçilerinin
performanslarını
değerlendirerek, dereceye giren
firmaları ödüllendirdi. Düzenlenen
törende konuşan Genel Müdür
Hayati Öztürk, Toplam Kalite yönetimi
anlayışı içinde Petkim’e mal ve hizmet
sağlayan tedarikçi firmalara büyük
önem verdiklerini belirterek, “Onları
özde iş ortağımız olarak görüyor ve
önemsiyoruz.
Üretim yaptığımız sektör çok yüksek
maliyetler içeriyor. Yardımcı kimyasallar,
yedek parçalar ve diğer tedariklerde
rekabetçi, adil bir yapıyla kazan-kazan
prensibine uygun olarak çalışıyoruz”
dedi. Tadarikçi firmalarla ortak değer

yaratma anlayışına sahip olduklarına
dikkat çeken Öztürk, küresel rekabet
ortamında “İşinizi iyi yapamıyorsanız,
neden bu işi yapıyorsunuz” algısının
yerleştiğini kaydetti. Ödül alan
firmalara seslenen Petkim tedarikten
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Natig
Damirov da, Petkim’in özelleştirme
sonrasında satınalma süreçlerinde ihale
mantığından hızla uzaklaşarak, FiyatKalite-Teslimat dengesini benimsediğine
dikkat çekti. Firmalarla uzun dönemli
işbirlikleri kurmak istediklerini kaydeden
Damirov, tedarikçi firmaları Petkim’in
ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak
gördüklerini sözlerine ekledi.
Düzenlenen törende “Ambalaj
Malzemesi”, “Kimyasal Malzeme”
ve “Mekanik Fabrika Yedekleri”

kategorilerinde performansı en yüksek
firmalara ödülleri Genel Müdür hayati
Öztürk tarafından verildi. “Ambalaj
Malzemeleri” kategorisinde Şahinler
Palet Ltd.şirketini temsilen Genel Müdür
Mehmet Şahin ve Ayazlar Ambalaj Ltd.
şirketini temsilen Genel Müdür Tahsin
Cesur Ayaz ödül aldı.
“Kimyasal Malzeme” katogorisinde
Hidrokim Su Kimyasalları Sanayi Ltd.
adına Genel Müdür Tufan Abacı ödül
alırken, “Mekanik Fabrika Yedekleri”
kategorisinde en yüksek performans
gösteren Eagle Burgman Endüstri
Sızdırmazlık Ltd. şirketinin ödülünü
Genel Müdür Ziya Şeftalioğlu aldı. Tören
sonrasında Petkim pastası kesilerek,
tedarikçi firmalarla işbirliğinin sürmesi
dileği ifade edildi.
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Haydar Aliyev Lisesi’nin

temelini Başbakan Erdoğan attı
Kars’ın Yenişehir semtinde, çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu merhum Haydar
Aliyev’in adını taşıyacak 32 derslikli okul, 22 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek...

A

zerbaycan Devlet Petrol
çok daha farklı bir nişane olacaktır.
Şirketi (SOCAR) tarafından
Türkiye’deki mevcut okullarımız
Kars’ta inşa edilecek Haydar
arasında da Kars Merkez Haydar Aliyev
Aliyev Endüstri Meslek
Endüstri Meslek Lisesi aynı zamanda
Lisesi’nin temeli, Başbakan Tayyip
bir örnek teşkil edecek. 32 dersliği ile,
Erdoğan’ın katıldığı muhteşem bir
yemekhanesiyle, konferans salonuyla,
törenle atıldı. Yenişehir semtinde,
kapalı spor salonuyla bir farklılığı
çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu
ortaya koyacak. Kaldı ki bunun yanında
merhum Haydar
yine Sayın Rövnag
Aliyev’in adını
Abdullayev’in ifade
taşıyacak 32 derslikli
ettiği gibi burada
okul, 22 dönüm arazi
üretime yönelik
üzerinde inşa edilecek.
özellikle kimyasal
Temel atma
alanda üretime yönelik
töreninde konuşan
atılacak adımlarda
Başbakan
Erdoğan’a
Başbakan Erdoğan,
da bu okul, belki de
SOCAR’ın özel
Türkiye-Azerbaycan
oranın elemanlarını
madalyasını
ilişkilerinin giderek
yetiştirecek okul
takdim eden
güçlendiğini
konumuna gelecektir’’
Abdullayev, okulda
belirterek, ‘’Aramızda
diye konuştu.
eğitim görecek
Merhum Aliyev’in
gençlerin Haydar
ifade ettiği gibi ‘Tek
// KARS, BÜYÜK
Aliyev’in Türk
millet iki devlet’
BİR DEĞİŞİM VE
dünyasına bıraktığı
anlayışı, kurumlarıyla
DÖNÜŞÜM İÇİNDE
mirası geleceğe
beraber güçlenerek
Erdoğan, Kars’ın
taşıyacaklarını
geleceğe yürüyor’’
büyük bir değişim
sözlerine ekledi.
dedi. SOCAR Başkanı
ve dönüşümün
Rövnag Abdullayev’in
eşiğinde olduğunu
Kars’a okul yaptırma
ifade ederek, şunları
projesini kendisine getirdiği zaman çok kaydetti: ‘’Önümüzdeki 4 yıl içerisinde
heyecanlandığını ve gurur duyduğunu çok ciddi yatırımlar planladığımız
hatırlatan Başbakan Erdoğan, ‘’Bu
Kars’ta, tabii Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
Endüstri Meslek Lisesi’nin merhum
ile Kars farklı bir sürecin içine giriyor.
Haydar Aliyev adına yapılacak olması
Aynı zamanda Nahçıvan ile bağlantı
özellikle Türkiye-Azerbaycan arasındaki çok farklı bir zenginlik katıyor. Bütün
kardeşliğin geleceğe taşınmasında
bunlarla birlikte Türkiye-Azerbaycan
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ilişkileri de zirve yapıyor. Aramızda
merhum Aliyev’in ifade ettiği gibi ‘Tek
millet iki devlet’ anlayışı, kurumlarıyla
beraber güçlenerek geleceğe yürüyor.
Zaten bu kurumsallaşma olmadığı
sürece lafın hiçbir anlamı yok. Ama
kurumsallaşması halinde güçlenerek,
geleceğe yürümek var. 1 yıl içerisinde
inşallah bu tesisler bitecek. Sizler
1 yıl içerisinde bunları bitirirken,
belediyemiz ve hükümet olarak
buradaki yolların üst yapısını bitirmek
üzere buraya geliş ve gidişlerde çok
farklı hale gelecek. Başta İlham Aliyev
olmak üzere tüm emeği geçenlere
şahsım ve milletim adına şükranlarımı
sunuyorum ve hayırlı olmasını
diliyorum.’’
// SOCAR, KARS’TA KİMYA
FABRİKASI KURACAK
Kars’ta yaptıracakları okulun
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini çok
daha ileri bir düzeye taşıyacağını
ifade eden SOCAR Başkanı Rövnag
Abdullayev de, “Ulu önder Haydar
Aliyev’in adına Kars’a yapılacak okulun
temel atma töreni için buradayız.
Ulu önder Haydar Aliyev Kars’a
birçok kez gelmiş ve 2002 yılında
Azerbaycan önderliğindeyken Kars’ta
bulunmuş ve Kars’lı vatandaşlarla
yakın temasta bulunmuştur. Bugün
Haydar Aliyev adına açılacak bu
okulda yeni nesil yetişecek ve Kars
gençleri okuyacak. Bu vesileyle Ulu

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev (solda), temel atma töreninin
anısına Başbakan Erdoğan’a SOCAR’ın özel madalyasını takdim etti.

önder Haydar Aliyev’in Türk okuluna
verdiği önem bir kez daha ortaya
çıkacaktır.” dedi. Azerbaycan olarak
Kars’ta kimya ürünlerini işletme
fabrikaları kuracaklarını ifade eden
SOCAR Başkanı Abdullayev, “Sayın
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a
verdiğimiz söz üzerine Kars’ta kimya
üzerine işleyen fabrikalar olacaktır.
Bütün Kars cemaatini tebrik ediyor,
Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev
tarafından sizlere kucak dolusu
sevgi ve selamlarımı getiriyorum.
Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev
Türkiye-Azerbaycan dostluğuna
sadıktır. Cumhurbaşkanımız Kars’ın,

Türkiye’nin güzelliğine güzellik
katılması için elinden gelen her imkânı
sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
Başbakan Erdoğan’a SOCAR’ın özel
madalyasını takdim eden Abdullayev,
okulda eğitim görecek gençlerin
Haydar Aliyev’in Türk dünyasına
bıraktığı mirası geleceğe taşıyacaklarını
sözlerine ekledi. Törene Erdoğan
ile birlikte Devlet Bakanı Cevdet
Yılmaz, Sağlık Bakanı Recep Akdağ,
Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Ali Ahmedov, Vali Ahmet
Kara ile SOCAR ve SOCAR & Turcas
Enerji A.Ş (STEAŞ) şirketlerinin yetkilileri
katıldı.

KAPAK KONUSU

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI
İLHAM ALİYEV’DEN TAM DESTEK:

Petkim’in yatırım hedeflerini
dikkatle izliyor ve destekliyorum
Bakü’de düzenlenen 18. Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’nda
(18. Caspian Oil & Gas Exhibition) ziyaretçilerin ilgi odağı
olan Petkim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de
takdirlerini kazandı. Şirketin yatırım hedeflerini SOCAR & Turcas
Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz’dan dinleyen Aliyev, şirketin “İki Devlet Tek Millet”
ülküsünü yatırım boyutuyla temsil ettiğini vurguladı.
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Dünyanın en önemli petrol ve gaz fuarları arasında yer alan Hazar Petrol ve Gaz Fuarı, Azerbaycan
başkenti Bakü’deki EXPO Merkezi’nde gerçekleştirildi. 1-4 Haziran tarihleri arasında 18. kez
düzenlenen fuarda, dünyanın en önemli petrol ve gaz şirketleri standlarıyla yer aldı. Azerbaycan
Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) ana sponsoru olduğu fuara bu yıl üçüncü kez katılan Petkim,
yatırım projeksiyonunu fuarın ziyaretçileri ile paylaştı.
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SOCAR & Turcas Grup
Şirketleri Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz

H

er yıl olduğu gibi eşi
Mihriban Aliyev ile birlikte
Petkim’in standını ziyaret
eden ve yatırımların ilerleyişi hakkında bilgi alan Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, SOCAR
& Turcas Grubu’nun yönetimindeki
şirketin, bir dünya devi olma yolunda
hızla ilerlediğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. SOCAR &
Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz’dan yatırımlar hakkında
kapsamlı bir brifing alan Aliyev, çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu merhum
Haydar Aliyev’in “İki Devlet, Tek Millet”
ülküsünün yeni yatırımlarla pekişme-
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sinin, Türk-Azeri kardeşliği için hayati
önemde olduğunu söyledi. Ziyarette
SOCAR ve STEAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, Türkiye’nin
Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç ve
SOCAR üst düzey yöneticileri de hazır
bulundu. Cumhurbaşkanı Aliyev’e
bilgi veren Kenan Yavuz da, Petkim’in
Türkiye’nin tek petrokimya üreticisi
olarak SOCAR & Turcas Grubu’nun
çizdiği 2020 ve 2040 vizyonlarıyla
geleceğine güvenle baktığını belirtti.
Petkim yatırımıyla SOCAR’ın
Azerbaycan’ı Türkiye’de en büyük
yatırımcı konumuna getirdiğinin
altını çizen Kenan Yavuz “Projelerimiz
gerçekleştiğinde SOCAR Türk ekono-

misinin en büyük oyuncularından biri
olacak. Doğal gaz ve petrolden başlayan ve üretim zinciri ile tamamlanan
entegrasyon sayesinde Azerbaycan
ve Türkiye sektörün süper liginde yer
alacak. Bu entegrasyon aynı zamanda
her iki kardeş ülke ekonomilerine
rekabet gücü kazandıracak ve ihracata
dayalı bir sanayileşme ve istihdam yaratma stratejisini hayata geçirecektir.
Halen yürümekte olan projelerimizin
temsil ettiği ekonomik büyüklük tutarı
ise 2011-2015 dönemi için 6 milyar
dolardır. Bu tutarın 5.7 milyar dolarını
STEAŞ olarak gerçekleştireceğiz, 300
milyon dolar yatırım ise Petkim tarafından yapılacak.” dedi.

AZERBAYCAN BASININDAN
PETKİM’E YOĞUN İLGİ
Petkim’in 18. Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’ndaki standı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanında Azerbaycan basın kuruluşlarının da yoğun
ilgisini topladı. Fuar standında yazılı ve görsel medya temsilcileri için bir basın toplantısı düzenleyen SOCAR & Turcas Grup Şirketleri
Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Petkim’in gelecek “Value-Site” vizyonuna ulaşmada, temeli birkaç ay içinde atılacak Ege Rafinerisi’nin (STAR) hayati önemde olduğuna
işaret Kenan Yavuz, bu projenin Türkiye’de tek noktaya yapılacak en büyük özel sektör yatırımı ve en kapsamlı yerlileştirme projesi olma
özelliği taşıdığını kaydetti. Lisansı 2010 yılı haziran ayında alınan 10 milyon ton/yıl kapasiteli projenin, Petkim Aliağa Kompleksi’ndeki
yaklaşık 1400 dönüm sahada inşa edileceğini, hatırlatan Yavuz, şu bilgileri verdi:
“Value-Site projemizin en temel adımı olan rafineri projemizde önemli adımlar kaydettik. Petkim’in, hammaddede dışa bağımlılığına
bütünüyle son verecek olan proje için temel mühendislik çalışmaları bitmek üzere. Bu yılın ikinci yarısında temelini görkemli bir törenle
atmayı hedefliyoruz. Rafineride Petkim’in ana hammaddesinin yanı sıra Türkiye’nin net ithalâtçı olduğu jet yakıtı, ultra düşük kükürtlü
motorin, LPG, petrokok ve ksilen gibi mamuller üreteceğiz. Grubumuzun Petkim yarımadası üzerindeki 2020 ve 2040 vizyon ve
hedeflerine ulaşmak rafinerimizin devreye alınmasının ardından çok daha kolay ve hızlı gerçekleşecektir.”
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// 2015 YILINDA KATMA DEĞER
15 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK
2015 yılında tamamlanacak olan
rafineri, liman ve enerji yatırımlarından
oluşan yatırım portföyü ile STEAŞ’ın
yarattığı katma değerin 15 milyar
dolara ulaşacağı bilgisini veren Yavuz,
Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerinin
son yıllarda dünyada en yüksek düzeyde ekonomik büyüme performansı
gösterdiğine dikkat çekti.
İki kardeş ülkenin, sahip oldukları siyasi
istikrar ve güven ortamı sayesinde
yabancı yatırımcılar için de birer cazibe
merkezi olduğunu anımsatan Yavuz,
şu değerlendirmeyi yaptı: “BaküTiflis-Ceyhan boru hattı ile başlayıp
Bakü-Erzurum doğal gaz hattı ile
devam eden ve Bakü-Kars demiryolu
ile tamamlanacak olan lojistik entegrasyon, gerçekleştireceğimiz rafineri,
petrokimya ve enerji yatırımları ile
sanayi entegrasyonuna dönüşecek ve
iki ülke birbirine çok daha güçlü bir
şekilde bağlanacaktır.”

// “PETKİM, “VALUE SITE” 		
VİZYONUYLA DÜNYA LİGİNDE SINIF
ATLAYACAK”
Petkim’in Türkiye’nin tek petrokimya
üreticisi olmasının yanında, Hazar’dan
Ege’ye köprü oluşturan ilk büyük
proje olduğunun altını çizen Kenan
Yavuz, aynı zamanda SOCAR’ın petrolpetrokimya-enerji üçgeninde dünyaya
açılımının en temel basamağı olduğunu söyledi. SOCAR & Turcas Grubu’nun
Petkim Yarımadası üzerinde 3 aşamalı
gelecek projeksiyonu belirlediğini kaydeden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“STEAŞ olarak ham petrol ile başlayan
ve nihai ürünle biten katma değer zincirini hayata geçirmeye kararlıyız. Biz
bu çerçevede 2023 yılına kadar Petkim
yarımadasını hammadde güvenilirliği
sağlayacak rafineriye sahip, 6 milyon
ton petrokimyasal üretebilen, en az
1.2 milyon TEU kapasiteli konteynır
terminali ve entegre liman ve lojistik
alana sahip, yarımadanın enerji ihtiyacının fazlasını üretebilen, yerli-yabancı

yatırımcıların yer aldığı kümelenme
modelini hayata geçirmiş, Avrupa’nın
en önemli üretim merkezlerinden biri
haline dönüştürmeyi hedefliyoruz.
Biz bugün Petkim yarımadasının 2040
yılını konuşabilen bir grubuz. 2040
vizyonumuzu oluştururken, kümelenme konseptinin dünyadaki en başarılı
uygulamaları arasında Singapur’daki
Jurong Adası’nın yaratıcısı, 40’ı aşkın
ülkede Kimyasal kümelenme modeli
uygulamasını gerçekleştiren, Jurong
International firmasından danışmanlık
hizmeti aldık. Rafineri-PetrokimyaEnerji-Lojistik zincirinin tamamlanması
ile yerli üretim ve rekabet gücümüzü
artırırken, Petkim “Value-Site” projesini
hayata geçirerek Türkiye Petrokimya ve
Kimya sanayilerine dünya liginde sınıf
atlatmayı hedefliyoruz”.

STEAŞ’DA SOCAR’IN PAYI
%74.97’YE YÜKSELDİ
Petkim Petrokimya Holding A.Ş’nin %51 oranında dolaylı ana hissedarı olan SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.’nin (STEAŞ) sermaye
yapısında değişiklik oldu. Buna göre Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Aksoy Holding A.Ş. arasında; Aksoy Holding
A.Ş.’nin şirket sermayesindeki hisselerinin tamamına yakın bir kısmını SOCAR’a devrine ilişkin bir hisse devir sözleşmesi imzalandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) müracaatın yapılıp gerekli iznin alınmasının ardından, hisse devri gerçekleşecek.
Hisse devir işlemi STEAŞ nezdinde herhangi bir kontrol değişikliği yaratmayacak. Hisse devri sonrasında STEAŞ’ın hissedarlık yapısı
aşağıdaki şekilde oluşacak:

SOCAR & Turcas Enerji A.Ş. Ortaklık Yapısı
Adı-Soyadı
Unvanı

Sermaye Miktarı (TL)

Oran (%)

STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC

102.000.000

%51,00

TURCAS PETROL A.Ş.

50.000.000

%25,00

AKSOY HOLDING A.Ş.

47.960.000

%23,98

ERDAL AKSOY

20.000

% 0,01

SAFFET BATU AKSOY

20.000

% 0,01

STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC

149.959.999

%74,97

TURCAS PETROL A.Ş.

50.000.000

%25,00

AKSOY HOLDING A.Ş.

1

%0,0000005

ERDAL AKSOY

20.000

% 0,01

SAFFET BATU AKSOY

20.000

% 0,01

DEVİR ÖNCESİ

DEVİR SONRASI
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(Soldan) SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Birinci Başkan Yardımcısı Samir Kerimli, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Azerbaycan Maliye Bakanı Samir
Şerifov, SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, SOCAR Başkan Yardımcısı Süleyman Gassimov,
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu Başkanı Shahmar Movsumov

MALİYE BAKANI ŞERİFOV’DAN,
PETKİM STANDINI ZİYARET
Petkim’in 18. Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’ndaki standını ziyaret eden Azerbaycan Maliye Bakanı Samir Şerifov da, iki ülke arasındaki
kardeşliğin yeni yatırımlarla pekişmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. SOCAR’ın ülke dışındaki en büyük yatırımını, Petkim projesi ile
Türkiye’de gerçekleştirdiğini hatırlatan Şerifov, SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz’dan yatırım hedefleri hakkında bilgi aldı.

HAZAR PETROL VE GAZ
FUARI’NIN EN İYİ STANDI
PETKİM’İN OLDU
Petkim’in fuardaki standı, organizatör firma ITECA
tarafından “En İyi Stand” ödülüne layık görüldü. Yüksek
teknoloji ürünü malzemelerin Türk motifleri ile birlikte
bütünleştiği fuar standı, Azerbaycanlı ziyaretçiler
tarafından da büyük beğeni topladı.
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Geleceğimiz, plastik atıkların
enerjiye dönüşümü ile aydınlanacak
Petkim’in ana sponsoru olduğu “Plastik Atıklar Geleceğimizi Aydınlatıyor”
kampanyası, plastik atıkların enerjiye dönüşümü konusunda farkındalık ve
bilinçlendirme yapmayı hedefliyor. İlk adım olarak çocuklar ve ev hanımlarının
bilinçlenmesini hedefleyen kampanya, adım adım yurt sathına yayılıyor.

Kampanyanın tanıtım toplantısında katılan
öğrenciler ve velileri, plastik atıkları özel
toplama konteynerine attılar.

K

uruluş amacı “Enerji Verimliliği” konusunda toplumun her
kesiminde farkındalık yaratmak ve bilinçlendirmek olan
Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER)
ve Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi’nin
(TEVEM) “Plastik Atıkların Enerjiye
Dönüşümü” kampanyası, muhteşem
bir törenle start aldı. 5 Haziran Dünya
Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilen ilk tanıtım
toplantısının, Petkim bünyesindeki
Gazi İlköğretim Okulu’nda yapılmasının da özel bir anlamı bulunuyor-
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du.. Kampanya kapsamında, sera
gazı emisyonlarının artışında ilk iki
sırada “Enerji Üretimi” ve “Atıklar”ın yer
alması nedeniyle, “Atıklar”ın enerjiye
dönüştürülmesine vurgu yapılırken,
kampanyanın kadınlar ve çocuklar
aracılığı ile tüm bireylere bugüne
kadar verilen mesajlardan farklı
bir şekilde günlük hayatta sürekli
kullanılan objeler üzerinden anlatılacağı belirtildi. Atıklardan enerji elde
edilmesinin 2012 yılı ve sonrasında
dünyada iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon ekonomilerine ge-

KAMPANYAYA HANGİ
KURULUŞLAR DESTEK
VERDİ?
** Sponsor firmalar:
Petkim (Ana Sponsor)
Advansa
Aksa
Artenius
Akdeniz Kimya
Bak Ambalaj
Bil Plastik
Boytek
Meltem Kimya
Naksan
Süper Film
Zorlu Holding

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı
ve TEVEM İcra Kurulu Başkanı
Erkan Gürkan

çişin hızlandığı, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının yanı sıra
atığın enerji olarak değerlendirildiği
bir dönem olarak nitelendirildiğinde büyük önem taşıdığı belirtilirken,
Türkiye’deki enerji tüketimindeki
artış ve “Atık Yönetim Sisteminin
Yetersizliği”nin sera gazı emisyonlarının iki önemli sebebi olduğu belirtildi. Projenin ilk tanıtım toplantıda
konuşan Enerji Verimliliği Derneği
Başkanı ve TEVEM İcra Kurulu Başkanı Erkan Gürkan, Türkiye’de toplamı
350.000 tonlara ulaşan plastik

SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz

atıkların enerjiye dönüştürülmesi
halinde 3.4 milyar kWh enerji elde
edilmesi ve 1.5 milyon kişinin yıllık
enerji ihtiyacının karşılanmasının
mümkün olduğuna dikkat çekerek,
”Türkiye’nin 2010 yılı enerji tüketim
miktarı ise 208 milyar kWh’tir.
Enerji verimliliği sağlayacak
söz konusu projemiz kapsamında
atıklardan elde edilmesi planlanan
enerjinin basit bir yaklaşımla ülkemizin elektrik tüketiminin yaklaşık
%2’ sini karşılamasının mümkün
olduğu görülmektedir.” dedi.

Destek veren kuruluşlar
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve
Eğitim Vakfı (PAGEV)
Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)

Gönüllü Destek Veren
Sanatçılar
Oya Başar
Nilgün Belgün
Nilgün Kasapbaşoğlu
Neşe Erberk
Ayşe Tüter
Mehmet Ali Erbil

ÇEVRE
Koç Holding Yönetim Kurulu
Üyesi ve ENVERDER Başkan
Vekili Ali Y. Koç

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk
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İŞTE PLASTİK ATIKLARIN ENERJİYE
DÖNÜŞÜMÜNDE ÇARPICI RAKAMLAR
Yapılan araştırmalara göre;
l 1 lt. Şeffaf Bulaşık Deterjanı = 20 gr > 1.000.000 Adet Şeffaf Bulaşık Deterjanı 120 kişinin 1 yıllık elektrik ihtiyacını
karşılayacak enerji sağlıyor.

1 lt. Çamaşır Suyu Şişesi = 109 gr > 1.000.000 Adet Çamaşır Suyu Şişesi 654 kişinin 1 yıllık elektrik ihtiyacını
karşılayacak enerji sağlıyor.

l

750 ml. Sıvı Sabun Şişesi = 86 gr > 1.000.000 Adet Sıvı Sabun Şişesi 516 kişinin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak
enerji sağlıyor..

l

750 ml. Yer Temizleyicisi Şişesi = 66 gr > 1.000.000 Adet Yer Temizleyicisi Şişesi 396 kişinin 1 yıllık elektrik ihtiyacını
karşılayacak enerji sağlıyor..

l

1 ton deterjan kutu kapağı > 11030 kcal enerji > 73 kişinin bir aylık elektrik enerjisi ihtiyacına eşdeğer enerji elde
edildiği tespit edildi.

l

Yapılan araştırmalarda son 10 yılda Türkiye’deki hane sayısının yüzde 20’lik bir artışla 18 milyonlara çıktığı belirlendi.
Bu da 18 milyon haneye bu ürünlerden en az birinin girdiği anlamına geliyor.

NOT: Yukarıda verilen bilgilere göre hane bazında yapılan her hesaplamalarda bir evde 4 kişinin yaşadığı öngörülmektedir. Enerji
hesaplamaları yapılırken kullanılan plastik ambalajların malzeme türleri, ağırlıkları ve kalorifik değerleri baz alınmıştır.

// “KAMPANYAYA ÖNCELİKLE EV
HANIMLARI KULAK VERMELİ”
SOCAR & Turcas Grup Şirketleri
Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz tarafından paylaşılan kampanya sunumunda ise, ülke genelinde yaygın
olarak kullanılan ve “Evimizdeki
Tehlikeli Atıklar El Kitabı”nda belirtilen plastik atıkların toplanması
ve geri dönüştürülmesi mümkün
olmayan atıkların enerjiye dönüşümünün nasıl işleyeceği anlatıldı.
Kampanyanın, enerji verimliliğinin artırılması konusundaki diğer
çalışmalarda öncü rol oynaması ve
enerji verimliliği çalışmalarına faydalı olmasını dileyen Kenan Yavuz,
ülke çapında gerek kamu, gerek
özel sektör, gerekse sivil toplum
kuruluşlarının desteği ile kartopu
şeklinde büyüyerek ülke genelinde
ses getireceğine inanılan kampanyaya öncelikle ev hanımlarının
kulak vermesi gerektiğini kaydetti.
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve ENVERDER Başkan
Vekili Ali Y. Koç da, plastik atıkların
toplanması ve enerjiye dönüşümüne yönelik ulusal bir hedef
belirlenmesi gerektiğini söyledi.
“Türkiye bu işi dünyada en iyi yapan ülkelerden biri olmalıdır” diyen
Koç, kampanyanın ulusal ölçekte

başarılı olması için toplumun tüm
kesimlerini göreve çağırdı. Ali Y.
Koç, şu görüşleri dile getirdi: “Kampanyanın bir ilkokuldan başlaması
benim için en az kampanya kadar
önemli. Bir gelişmişlik göstergesi
olan plastik atıkların ayrıştırılması
ve enerjiye dönüşümü bilincinin,
ulusal ölçekte başarılı olabilmesi,
daha bilinçli bir jenerasyonun
çocuklarımız eliyle güçlendirilmesi
büyük önem taşıyor. Plastiklerin
çevreci özelliğinin öne çıkmasında
ve yanlış önyargıların kırılmasında
bu kampanyanın çok önemli etkisinin olacağını düşünüyorum.”

Enerji Verimliliğini günlük yaşamda
7’den 70’e herkesin tanıyarak
kullandığı “Plastik” üzerinden
anlatmayı hedefleyen kampanya ile
bu alanda ilk kapsamlı toplumsal
bilinçlendirme çalışmasına da imza
atıldı. Petkim ve Enerji kelimelerinden
oluşan PEJİ maskotunun kullanıldığı
kampanya kapsamında www.
gelecekaydinlaniyor.com web sitesi,
toplumun bilinçlenmesinde önemli rol
oynayacak.
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ENVERDER, TEVEM VE CNR HOLDİNG
ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN KOLLARI SIVADI:

Gelecek yıl “Yeşil Ekonomi”de
dünyanın gözü Türkiye’de olacak
Tüm dünyanın dikkatini çekecek ve alanında ilk kez gerçekleşecek ‘Uluslararası Yeşil
Ekonomi Zirvesi, Konferansı ve Fuarı’ hakkında bilgi veren ENVERDER Başkanı Erkan
Gürkan, Türkiye’nin 2023 hedefi için yeşil enerjinin önemini vurgulayarak, “Çevre algısı
için etkinliğimizi sürdürebilir kılacağız. Uluslararası bir platform haline getireceğiz” dedi.

ENVERDER
Başkanvekili Ali Koç
da yeşil enerjiye her
alanda desteklenmesi
gerektiğini
kaydederek,
“Çocukların daha
verimli enerji
kullanmasından
Türkiye’nin dünyada
daha rekabetçi
olabilmesine kadar
enerji verimliliğinin
üzerinde durmalıyız”
şeklinde konuştu.
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B

üyük bir çevre sorunuyla
karşı karşıya gelen dünyada
verimli ve yeşil enerji
algısını kamuoyunun
gündemine taşımak ve bu alanda
duyarlı olmalarını sağlamak için el
ele veren Enerji Verimliliği Derneği
(ENVERDER), Türkiye Enerji Verimliliği
Meclisi (TEVEM) ve CNR Holding,
26-29 Mayıs 2012’de Uluslararası Yeşil
Ekonomi Zirvesi, Konferansı ve Fuarı’nı
organize edecek. Tüm dünyanın
dikkatini çekecek ve alanında ilk
kez gerçekleşecek ‘Uluslararası Yeşil
Ekonomi Zirvesi, Konferansı ve Fuarı’
hakkında bilgi veren ENVERDER
Başkanı Erkan Gürkan, Türkiye’nin
2023 hedefi için yeşil enerjinin
önemini vurgulayarak, “Çevre algısı
için etkinliğimizi sürdürebilir kılacağız.
Uluslararası bir platform haline
getireceğiz” dedi.
Fuarı sürdürebilir kılmak
istediklerini aktaran Gürkan, etkinliği
her yıl tekrarlamak istediklerini
vurguladı. “Yeşil enerji raporu
hazırladık, Bunun ulusal ve uluslar arası
birçok başlığı var. Bunun gerçekleşmesi
için çalışacağız” diyen Gürkan, şöyle
devam etti:
“Dünyada son yıllarda çevreye karşı
duyarlılığın artması ‘Yeşil Ekonomi’
anlayışını yaşamın bir parçası haline
getirdi. Teknolojiden istihdama,

üretimden enerji verimliliğine yönelik
bilinen tüm olguları değiştirecek
bir ekonomi dalgası yaratacak olan
‘Yeşil Ekonomi’ anlayışına dikkat
çekmek isteyen ve kamuoyunu
enerji verimliliği konusunda daha
duyarlı olmaya çağıran ENVERDER,
TEVEM ve CNR Fuarcılık, dünyada ilk
kez gerçekleşecek fuarla, dünyanın
gözünü Türkiye’ye yönlendirecek.”

// ENERJİ VERİMLİLİĞİ,
OKULLARDA DERS OLARAK
OKUTULMALI
SOCAR & Turcas Grup Şirketleri
Başkanı (CEO), Petkim ve ENVERDER
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz da, yeşil enerjinin önemine
dikkat çekerek, sanayi ile çevrenin
yaşamın bir parçası, olmazsa
olmazı olduğuna vurgu yaptı. Bu

çerçevede sanayide üretimden,
binaların yalıtımına, atıkların geri
dönüşümünden enerjinin tasarruflu
kullanımına kadar birçok unsurun
bulunduğunu anımsatan Yavuz,
özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın
enerji verimliliği ve yeşil enerji
konusunda eğitim müfredatına
almasıyla ileriki yıllarda Türkiye’nin
bu alanda önde gelen dünya
ülkeleri arasına girebileceğinin
altını çizdi. ENVERDER Başkanvekili
Ali Koç da yeşil enerjiye her
alanda desteklenmesi gerektiğini
kaydederek, “Çocukların daha
verimli enerji kullanmasından
Türkiye’nin dünyada daha
rekabetçi olabilmesine kadar enerji
verimliliğinin üzerinde durmalıyız”
şeklinde konuştu.
TEVEM Yönetim Kurulu Üyesi
ve Ekonomi Gazetecileri Derneği
Başkanı Celal Toprak ise dünyanın
ısınma sorunun pençesinde yer
aldığını hatırlatarak, “Yeşil enerji
işine herkes yeni başladı. Dolayısıyla
bu fuar nedeniyle dünyanın gözü
üzerimizde olacak. En iyi üretim
çevreye az zarar veren üretimdir.
Tüketici de pozitif ayırımcılık
yaparak böyle ürünleri tercih etmeli.
Medya olarak farkındalık yaratmak
için çalışıyoruz” dedi.

SANAYİ KURULUŞLARI
VE KOBİ’LERİN
ÇEVREYE BAKIŞI
MASAYA
YATIRILACAK
2012 yılında 26-29 Mayıs tarihleri
arasında CNR Holding kuruluşlarından
Sine Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek
‘Uluslararası Yeşil Ekonomi Zirvesi,
Konferansı ve Fuarı’na Türkiye’nin
en büyük 500 sanayi kuruluşundan,
KOBİ’lere kadar çevre duyarlılığı ve
yenilenebilir enerji konusundaki faaliyetleri
gündeme taşınacak. Ayrıca uluslar arası
çevre kuruluşları ve şirketlerle çevreye
duyarlı kanaat önderlerinin katılacağı fuar
ve konferanslarda enerji verimliliği tüm
hatlarıyla masaya yatırılacak.

ÇEVRE

Petkim’de emisyon ve atık su denetimleri
online olarak 7 gün 24 saat yapılıyor
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, ısıl gücü yüksek bacalarda 7 gün 24 saat
denetim yaptıklarını belirterek, 2011 yılında çevre ve enerji verimliliği yatırımlarına
17 milyon Dolar kaynak aktaracakları bilgisini verdi.

Ş

Petkim Siteler bölgesinde eğitim veren
üç okul da Eco-School bayrağı alarak
büyük bir başarıya imza attı. (Soldan)
Petkim İlköğretim Okulu Müdürü Ali
İhsan Bostancıoğlu, Gazi İlköğretim Okulu
Müdürü Gülenaz Çağlayan, Petkim Genel
Müdür Yardımcısı Abdülkadir Tuncer
ve TED Aliağa Koleji İlköğretim Okulu
Müdürü Orkun Karapostal, Eco-School
sevincini Petkim çalışanları ile birlikte
paylaştı.

irketin son 10 yılda
çevre yatırımlarına 210
milyon Dolar kaynak
aktaran Petkim, çevre
konusundaki duyarlılığını, Aliağa
Kompleksi’ndeki ısıl gücü yüksek
11 bacada 7 gün 24 saat emisyon ölçümü yaparak bir kez daha
kanıtladı. Çevre hassasiyetinin
üretim aşamalarının her evresinde
kendisini gösterdiğini belirten
Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk, bu sayede şeffaf bir izleme
sistemi kurduklarını ifade etti.
Petkim’in iç izleme faaliyetleri kapsamında hava emisyonlarının limit
değerlere uygunluğunu, ölçüm
sistemleri ile sürekli takip ettikleri
bilgisini veren Öztürk, analizörler
ile izlenen 11 bacanın hepsinin
emisyon değerlerinin limit değerlerin altında olduğuna dikkat çekti.
Sürekli ölçüm sistemlerinin şirkete
maliyetinin 1 milyon 400 bin
Dolara ulaştığını kaydeden Öztürk,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yıl içinde ayrıca 70 bin TL
yatırımla arıtılmış sularımızın da
analizlerini 7 gün 24 saat izliyoruz.
Atık sularda da limit değerleri sağlamaktayız. Geçen yıl dâhil olduğumuz Karbon Saydamlık Projesi
(Carbon Disclosure Project-CDP)
ile de sera gazı emisyonlarının yönetimi noktasında Türkiye’nin öncü
şirketlerinden biri olduğumuzu
gösterdik. CDP Projesi, katılımcı
şirketler açısından büyük cesaret
isteyen, tamamıyla gönüllülük
esasına dayanan ve dünya üzerinde 71 trilyon Dolar tutarındaki
uluslararası fonları yöneten 551

(Soldan-Ayaktakiler) Ortak Boru Transfer Ünitesi Yöneticisi Bülent Buruk, PP Fabrikası Yöneticisi Veli Nihat Erciyas, Kalite Kontrol ve Teknik Servis
Müdürü Dr. Rahim İşler, Klor Akrilik Müdürü Hikmet Ünalan, Elektrik Elektronik Destek Müdürü Süha Herdağdelen, Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk, AYPE Fabrikası Yöneticisi Mehmet Ceyhan, Elektrik Üretim Ünitesi Yöneticisi Melih Hazar, Su Arıtım ve Transfer Müdürü Hızır Erenoğlu, Buhar
Üretim Ünitesi Yöneticisi Rüştü Can Gülbahçe (Soldan-Oturanlar) Etilen Oksit-Etilen Glikol Fabrikası Yöneticisi Ayhan Şanlıtürk, Çevre ve Teknik Emniyet
Müdürü Ali Rıza Saklıca, Atık Giderme Ünitesi Yöneticisi Güven Onur Saygın, AYPE-T Fabrikası Yöneticisi Erol Tutçu

PETKİM’DE BU YILIN
EN ÇEVRE DOSTU
FABRİKASI
AROMATİKLER OLDU

fon tarafından destekleniyor. 2010
Yılında yaptığımız 24 adet enerji
tasarrufu projelerinin bir sonucu
olarak 27 bin ton CO2 (karbondioksit) emisyonu azalttık. Şimdi ise
11 bin 300 fidan dikerek CO2 yutak
alanı oluşturacağız.”
// BU YIL ÇEVRE VE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA 17
MİLYON $ YATIRIM
Öztürk, enerji verimliliği çalışmaları kapsamında Aromatikler
Fabrikası’nın fırınlarının rehabilitasyonunun tamamlandığını, bu
yatırım ile fabrikada ciddi oranda

enerji tasarrufu sağlanacağını
hatırlattı. Çevre yatırımlarımız
kapsamında Saf Teraftalik Asit (PTA)
fabrikasının atık sularının kalitesini
yükseltecek geri kazanım ünitesine
ise 2 milyon Dolar yatırım yapıldığını kaydeden Hayati Öztürk,
bu yılın ocak ayında lisansı alınan
25 MW gücündeki Rüzgâr Enerji
Santrali’nin de temelini en kısa sürede atarak, 2012 yılı yaz aylarında
devreye almayı planladıklarını ifade etti. Petkim’in RES yatırımı tahminen 35 Milyon Dolarlık yatırım
bedeline sahip olacak ve en az 50
bin ton CO2 azaltımı sağlayacak.

Petkim’in Aliağa Kompleksi’ndeki 23
fabrika arasında bu yıl altıncısı yapılan
“En Çevre Dostu Fabrika” yarışmasını
Aromatikler Fabrikası kazanırken “En
Çevre Dostu Ünite” kategorisinde ise
“Plastik İşleme Ünitesi” ipi göğüsledi.
Petkim Kültür Merkezi’nde yapılan
törende ayrıca, 500 -2000 gün
arasında iş kazası olmayan 13 ünitenin
yöneticisi de ödüllendirildi.
5.5 yıla karşılık gelen 2018 gündür
iş kazası olmayan Buhar Üretim
Ünitesi şampiyon olurken bu üniteyi
Su Ön Arıtma, Elektrik Üretim, Atık
Giderme, ALÇAK Yoğunluk Polietilen,
Elektrik Elektronik Destek Müdürlüğü,
ACN, Kalite Kontrol ve Teknik Servis
Müdürlüğü, Polipropilen, Ortak Boru
Transfer Ünitesi, Çevre ve Teknik
Emniyet, Alçak Yoğunluk PolietilenTubular ve Etilen Oksit/Etilen Glikol
üniteleri takip etti. Ünite yöneticilerine
tebrik plaketi verilirken, Petkim’in
Çevre Günü kutlamaları kesilen pasta
ile son buldu.
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Yeni Foça’da 11.300 fidanı
daha toprakla buluşturduk
SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, Petkim’in çevre duyarlılığında Türkiye’nin örnek şirketlerinin başında
geldiğini hatırlattı.
Törene, çok sayıda Petkim çalışanı aileleri
ile birlikte katıldı.

Ege Orman Vakfı Başkan Vekili Erol Narin (solda),
SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz’a teşekkür plaketi verdi

P

etkim ve Ege Orman Vakfı’nın,
Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu
ve merhum Cumhurbaşkanı
Haydar Aliyev’in adına oluşturduğu “Dostluk ve Hatıra Ormanı”, yeni
fidanlarla yeşermeye devam ediyor.
Yeni Foça’nın Kapıkaya mevkiinde
geçen yıl 75 dönüm alanda 11 bin
fidanı toprakla buluşturan Petkim, aynı
sahada 77 dönüm alanda 11 bin 300
fidanlık ağaçlandırmayı yine Ege Orman
Vakfı ile birlikte tamamladı. Fidan dikim
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töreninde konuşan SOCAR & Turcas
Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
Türkiye ve Azerbaycan’ın iki kardeş
ve stratejik ortak ülke olarak, ortak bir
geleceği paylaştıklarını belirterek, “Kurucularımız Mustafa Kemal Atatürk ve
Haydar Aliyev’in gösterdikleri hedeflere
ulaşmak için her gün bir önceki günden daha çok çalışılması gerektiğini”
söyledi. Petkim’in çevre duyarlılığında
Türkiye’nin örnek şirketlerinin başında

geldiğini vurgulayan Yavuz, 2009 yılı
yaz aylarında yanan alanda yapılan
ağaçlandırma çalışmasının, bölgede
üretim yapan diğer şirketlere de örnek
olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Kenan Yavuz, “Bölgedeki pek çok sanayi
kuruluşunun Ege Orman Vakfı ile el ele
vererek, benzer çalışmaları başlatması
bizler için ayrıca mutluluk kaynağı
oluyor. Petkim ayrıca Aliağa Kompleksi
ve lojmanlar bölgesinde sürekli olarak

Fidan dikim törenine katılanlar, merhum Haydar Aliyev
adına dökülen lokmalardan tattı.

Foça Belediyesi Başkan Vekili Osman Yurtseven
(solda) Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk’e
ilçeye yaptığı katkılar nedeniyle plaket verdi.

ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürürken,
özellikle çalışanlarımızın çocuklarına ve
ailelerine ağaç sevgisinin aşılanmasına
büyük önem veriyor.” dedi.
// PETKİM’E ÇEVRE BAKANLIĞI’NDAN
A SINIFI EMİSYON İZNİ VERİLDİ
Petkim’in bu yılın mart ayında Çevre
ve Orman Bakanlığı’ndan “A Sınıfı Emisyon İzni” aldığını hatırlatan Kenan Yavuz,
şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu izin kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Aliağa Kompleksi sahasındaki hava kalitesini
etkilemesi muhtemel tüm emisyon kaynaklarında, Aliağa yerleşim bölgesinde,
komşu şirketlerde ve Petkim’e ait tüm

alanlarda emisyon ölçümleri yaptırdık.
Sonuçların değerlendirilmesiyle birlikte
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
Mart-2011’de Petkim’e A sınıfı Emisyon İznimizi aldık. Bu ölçümlere ilave
olarak Petkim’ de iç izleme kapsamında
belirlenmiş programa göre baca gazı
emisyonu ölçümlerini ve ortam havası
ölçümlerini yaparak mevzuata uygunluğumuzu sürekli olarak kontrol tutuyoruz.” Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Erol Narin de, Petkim ile
iki yıldır devam eden işbirliğinin, Aliağa
ve Foça bölgesindeki sanayicilerde çok
olumlu etki yarattığını belirterek, yanan
orman alanının yeniden ağaçlandırıl-

ması konusunda tüm kurumları ortak
hareket etmeye çağırdı. Haydar Aliyev
Dostluk Ormanı saha tahsisinin İl Çevre
ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldığını hatırlatan Narin, dikilen fidanların
güvenliği ve tüm bakımlarının beş yıl
boyunca Vakıf tarafından yapılacağını,
bu süre sonunda alanın kullanımının
yeniden Çevre ve Orman Bakanlığı’na
bırakılacağını sözlerine ekledi.
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Plastik kapaklar gülümsüyor,
engellilere hayat veriyor
Engellilere yönelik yapılan projede ilk olarak her renk kapak geri dönüşüme
kazandırılacak ve elde edilen gelirler proje ekibinin oluşturduğu kooperatiflere
aktarılacak... İkinci aşamada ilgili bölgedeki Halk Eğitim Merkezleriyle
anlaşılarak, çeşitli meslek dallarıyla ilgili öğretmenler tahsis edilecek ve engelli
vatandaşlar mesleki eğitimlerden geçirilecek.

A

liağa Kent Konseyi’nin
öncülüğünde başlatılan,
Petkim’in ana sponsoru
olduğu “Gülümseyen
Kapaklar, Gülümseyen Yüzler”
Projesi, Petkim Kültür Merkezi’nde
düzenlenen gala gecesiyle
kamuoyuna tanıtıldı. Engellilere
yönelik yapılan projede ilk olarak
her renk kapak geri dönüşüme
kazandırılacak ve elde edilen
gelirler proje ekibinin oluşturduğu
kooperatiflere aktarılacak... İkinci
aşamada ilgili bölgedeki Halk Eğitim
Merkezleriyle anlaşılarak, çeşitli
meslek dallarıyla ilgili öğretmenler
tahsis edilecek ve engelli vatandaşlar
mesleki eğitimlerden geçirilecek.
Eğitimlere katılanlar alacakları
sertifikayla, yine bu kooperatiflerde
mesleklerini hayata geçirerek
kendilerine sürekli istihdam
sağlanacak. Türkiye çapında
gerçekleştirilecek bu projeyle,
projenin hayata geçirileceği her ilde
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engelli hatıra ormanları oluşturulacak
ve satılan fidanlardan elde edilen
gelirler kooperatiflere aktarılacak.
Düzenlenen gecede projenin
sponsorları olan Petkim, TRT,
Cemsan Gemi Söküm , Aliağa
Ticaret Odası , Aliağa Gemi Geri
Dönüşüm Sanayicileri Derneği ,
Aliağa Belediyesi , Ege Afyonlular
Federasyonu, ve Aliağa Aktif Fm
yetkilileri katıldı. Gecede bir konuşma
yapan Aliağa Engelli Rehabilitasyon
Merkezi Başkanı Emin Uray, projenin
başarıya ulaşmasıyla bir ilke imza
atacaklarını belirterek, destek olan
tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.
// ENGELLİLERİN HAYATA
TUTUNMALARINDA BÜYÜK ÖNEM
TAŞIYOR
Toplantıda konuşan Petkim Satış
ve Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt
Çetinkaya, Türkiye nüfusunun
yaklaşık yüzde 10’unun engelli
olduğunu belirterek, engellilerin iş ve

toplum hayatında gereği gibi temsil
edilemediklerini belirtti. Türkiye’de
engelli vatandaşların hayata
tutunmalarında bu türden projelerin
büyük önem taşıdığına dikkat
çeken Çetinkaya, “Biz Petkim olarak
engelli vatandaşlarımızın istihdamı
konusunda çok hassas davranıyoruz.
Onlarla pek çok birimde, birlikte,
hiçbir sorun yaşamaksızın
çalışıyoruz. Toplumda bu tür proje
örneklerinin çoğalması ile, engelli
vatandaşlarımızın karşılaştığı
sorunları asgariye indirmek mümkün
olabilecek” dedi. Projenin tanıtım
gecesinde Aliağa Uygulama Okulu
İş Eğitim Merkezi öğrencileri Ritm
gösterisi, solo performansı ve kaşık
oyunuyla; Albet tiyatro topluluğu
engelli tiyatrosuyla; TRT sanatçısı Şifa
Yılmaz ise söylediği şarkılarla renk
kattı. Bedensel Engelli Psikolog İlknur
Peder ve Görme Engelli Edebiyat
öğretmeni Çağlar Eskici de geceye
katılanlarla deneyimlerini paylaştı.

ÖDÜL

Petkim’in 2010 yılı Faaliyet
Raporu’na uluslararası ödül

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk

P

etkim’in 2010 yılı Faaliyet Raporu,
Amerikan İletişim Profesyonelleri
Ligi (League of American
Communications Professionals
-LACP) tarafından her yıl geleneksel
olarak düzenlenen ve uluslararası ölçekte
“En İyi Faaliyet Raporlarının” belirlendiği
yarışmada “Gümüş Ödül”e layık görüldü.
Finar Kurumsal firmasının hazırladığı
Faaliyet Raporu, Kimya Sektörü
sıralamasında 100 üzerinden 97 puan
almayı başarırken; Koç Holding, Turkcell,
Akbank, Garanti Emeklilik, Aktifbank, TAV
Havalimanları, ISU, Aygaz ve Katmerciler
şirketleri ile birlikte “Türkiye en iyi 10
Faaliyet Raporu” arasına girdi.
“Faaliyet Raporu Ödüllerinin Zirvesi”
olarak da tanımlanan ödüllerin jüri
değerlendirmesi; İlk Etki, Rapor Kapağı,
Hissedarlara Hitap (Bilgilendirme), Rapor
Dili (Anlatımı), Finansal Göstergeler,
Yaratıcılık, Mesaj Netliği, Bilgi Erişebilirliği
ana başlıklarında yapıldı. Petkim Faaliyet
Raporu, sekiz ana başlığın beşinde
tam puan alarak; 100 tam puan alarak
ortalamada 97 puan ile ödül almaya
hak kazandı. Yarışmada 5000’in üzerinde
faaliyet rayoru değerlendirmeye alındı.
Etkileyici ve kolay algılanan bir içerikle
hazırlanan Petkim’in Faaliyet Raporu’nda

şirketin çevre duyarlılığı ana tema olarak
belirlenirken, bu algı üzerinde Finar
görsel tasarım ekibi özel bir dizayn
hazırladı. 2010 yılını üretim, ihracat,
kapasite kullanım oranı, kârlılık ve
brüt üretim parametrelerinde rekor
rakamlarla tamamlayan Petkim’in bu
başarısı, böylelikle Faaliyet Raporu’nun
aldığı uluslararası ödülle taçlanmış
oldu. Elde edilen rekorların hayatın
her alanında bilenen özel clip art’larla
resmedildiği rapora, Petkim’in
www.petkim.com.tr kurumsal internet
sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor.
Elde edilen başarı hakkında
değerlendirmelerde bulunan Genel
Müdür Hayati Öztürk, 2010 yılını çok
başarılı bir performans ile kapatan
Petkim’in, bu başarıyı Faaliyet Raporu’na
yansıtmasının mutluluklarını daha da
artırdığını söyledi. Petkim’in büyümesini
ve kârlılığını sürdürülebilir kılmak,
daha büyük rekorlara imza atmak için
planlarını hazırladığını vurgulayan
Öztürk, “Büyüme ve yatırım hedeflerimizi
gerçekleştirmek ve Aliağa Kompleksi’ni
‘Value-Site’ adıyla bir kimya endüstri
parkı ve kümelenmesine dönüştürecek
yatırımlarımızı hız kesmeden
sürdüreceğiz” dedi.

0 FA
PETKİM 201

PORU
ALİYET RA
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PETKİM SAHASINDA KURULACAK
RAFİNERİ, SEKTÖR İÇİN HAYATİ ÖNEMDE
Sektörde yerli üretimin artması ve katma değerin yurtiçinde kalması için Petkim sahasında kurulacak SOCAR & Turcas Ege Rafineri Projesi
sizce ne anlam ifade ediyor?
Petrokimyaya odaklanan bu rafineri sektör tarafından merakla beklenen ve hayati öneme haiz bir yatırım olacak. Öncelikle bu yatırım kararını alan ve
uygulayan kadroları, destek veren bürokrasiyi kutluyorum. Ben uzun yıllardır sektörde “Kümelenme” konseptinin önemini her fırsatta vurguluyorum.
Çünkü kümelenmenin getirdiği katma değer artışını en iyi yaşayacak sektörlerin başında kimya gelir. Bunun ilk örneğini inşallah Petkim Yarımadası’nda
yaşayacağız. Özel sektörün Petkim sahasının içinde ya da yakınında kuracağı yeni fabrikalarla ile sinerji doğacak ve maliyetler azalacak. Limanından
yararlanarak, malını ihraç edebilecek. Benim kanaatimce böyle bir sinerji maliyetlere en az yüzde 10 oranında yansıyacaktır. Petrokimyaya odaklanan bir
rafinerinin, ki biz buna küresel tabirle Petrorafineri diyoruz, bu sektördeki büyüme ve ithalat rakamlarına çok olumlu katkısı olacağına inanıyorum. Halen
yüzde 15’lerde bulunan temel hammaddeleri üretme kapasitemizin en az iki Petrorafineri kurularak yüzde 50’lere çıkarılması gerektiğine inanıyorum.
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TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI
TİMUR ERK’TEN PETKİM YAŞAM’A ÖZEL:

Kimya sektörünün ithalata
bağımlılığı sürdürülemez
Türk Kimya sektörünün duayenlerinden Timur Erk, 2011 Dünya Kimya Yılı
etkinliklerini sürdürürken, sektörün en önemli beklentisi olan Kimya Sektörü Strateji
Belgesi’nden umutlu… Üç yılı aşkın süredir üzerinde çalıştıkları projenin sektörü
tatmin edici sonuçlar doğuracağına inanan Erk, metinde yazılanların uygulamada
gerçekleşmesinin de bir o kadar önemli olduğu görüşünde.

RÖPORTAJ: SERKAN AKSÜYEK
FOTOĞRAFLAR: VELİ KORKMAZ

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Başkanı Timur Erk, sektörün duayen
işadamlarının başında geliyor. 2011 yılında 25. Yaşını kutlayan TKSD, sektörün
çatı kuruluşu olma özelliğini sürdürüyor. 2011 yılının “Dünya Kimya Yılı” olarak
ilan edilmesinin ardından çalışmalarını yıl boyunca sürdüren derneğin başkanı
Timur Erk, aynı zamanda kimya sektöründe 40 yılı geride bırakmış bir işadamı..
TOBB Kimya Sektör Meclisi Başkanlığı’nı ve Kimya Sektör Platformu Eş Başkanlığı’nı
da yürüten Erk, bir koltukta birkaç karpuz taşıyabilen ender insanlardan.. Başkanı
ya da yöneticisi olduğu kurumları bu söyleşi içinde ayrı bir yerde toplayabildik.
Sektörün gelişim trendlerini ve Kimya Yılı etkinlikleri hakkında çarpıcı bilgiler veren
Timur Erk, sektörün ithalata bağımlılığının “sürdürülemez” olduğu ve acil olarak
yeni ve yerli yatırımlara gereksinim olduğu düşüncesinde. “Yerli” kelimesiyle,
“Türkiye’de üretim” vurgusunu yaptığının altını önemle çizen Erk ile, Başkanı
olduğu Türkiye Böbrek Vakfı’nın merkez binasında Petkim Yaşam için buluştuk.
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2011 yılının “Dünya Kimya Yılı”
kutlanması fikri nasıl ortaya çıktı?
Dünyada kimya sektörünün ve biliminin önemi gün geçtikçe artıyor.
Ülkeler arasında artık kimya bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya
Birliği (IUPAC- International Union of
Pure and Applied Chemistry) 2006
yılında “kimyanın insanlığa sağladığı
katkının uluslararası düzeyde kutlanması” fikrini ortaya attı. Birliğin 2007
yılında Torino’da yapılan kongresinde, 2011 yılının Uluslararası Kimya
Yılı olarak kutlanması kabul edildi.
2011 yılı iki açıdan da büyük önem
taşıyor. Bu yıl, Madam Cruie’nin
Radyum ve Polonyum elementlerinin keşfi nedeniyle Nobel Kimya
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Ödülü’nü almasının ve IUPAC’ın
nüvesi konumunda olan Uluslararası
Kimya Örgütleri Birliği’nin kuruluşunun da 100’üncü yılını kutluyoruz.
Bu kapsamda UNESCO’nun 193 üye
ülkesinde eğitim, kültürel ve bilimsel
faaliyetler düzenleniyor.
Bu faaliyetlerin temel amacı
nedir?
2011 Kimya Yılı’nın amaçları dört
temel başlıkta toplanıyor. Dünyanın
gereksinimlerinin karşılanmasında
kimyanın öneminin kabul edilmesi
ve bilinçlenmeyi artırmak; gençlerin
kimyaya olan ilgilerini artırmak; kimyanın geleceği için yaratıcı fikirlerin
üretilmesini teşvik etmek; kimyada
kadının rolünü ve önemli tarihsel
olayları kutlamak…

// KİMYA, 30’U AŞKIN SEKTÖRE
ARA GİRDİ VE HAMMADDE TEMİN
EDİYOR
Kimyaya bütün dünyada yönelen
bu ilginin altında ne yatıyor?
Kimya, irili ufaklı 30’u aşkın sektöre hammadde ve ara girdi temin
ediyor. Dolayısıyla gelişmiş ülke
olabilmeniz için kimya sektöründe
gelişmiş olmanız gerekiyor. Çok
ciddi temel sektörler var. Başında
otomotiv, tekstil ve hazır giyim geliyor. İlaç sektöründe kimyanın payı
%94, boyada %90. Pek çok sektöre
muhtelif oranlarda katkıda bulunuyoruz. Türkiye de gelişmekte olan
bir ülke ve kimya sektörü de hızla
büyüyor. Bizim Türkiye olarak üzerinde duracağımız en önemli konu,
strateji belgesi hazırlanması nokta-

sında önümüzde bir kapı açılması
oldu. Reel sektörün uzun yıllardır
strateji belgeleri yoktu. Otomotivle
başladı, makine ile devam etti. Şimdi
ise demir çelik ve kimya sektörü
strateji belgeleri hazırlandı. Metinler
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na
gönderildi. Bu yıl içinde son halini
alması ve uygulamaya geçilmesini
bekliyoruz.
Sektörün temsilcisi olarak Kimya
Sektörü Strateji Belgesi’ni
doyurucu buldunuz mu?
Üzerinde üç yıldan fazla bir süre çalıştık. İthalatçılar, ihracatçılar, Kobi’ler
ile üç kez arama konferansı yaptık.
Biz çalışmayı yeterli buluyoruz. Ancak bizim yeterli bulmamız tek başına bir şey ifade etmiyor. Esas konu

kaynak gerektiren bazı konuların
eylem planları Maliye Bakanlığı’nın
sansürüne tabi olacak mı olmayacak
mı? O belli değil. Yaklaşık 40 eylem
planı belirledik. Şu andaki haliyle
çıkarsa biz emelimize kavuşmuş
olacağız. Bir de şöyle bakmak lazım.
Eskiden bu da yoktu. Artık eylem
planlarına bağlanmış ve sanayi stratejisi oluşuyor. Arkasından diğer reel
sektör unsurları gelecek. Türkiye için
önemli bir boyutu da, benden evvel
Türkiye Kimya Derneği Başkanı Ali
Rıza Berkem hocanın senelerdir söylediği, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kurulsun
isteği idi. Artık bu bakanlık kuruldu.
Ar-Ge ve inovasyon politikaları tek
merkezden yürütülecek. TÜBİTAK
ile İzmir ve Gebze Yüksek Teknoloji

Enstitüleri gibi güzide kurumların
tek elden yönlendirilmesi lazım. Tüm
sektörlerin gereksinimlerine uygun
şekilde... Temel araştırmaları üniversiteler, uygulamayı ise bu enstitüler
yapsın istiyoruz.
// HEDEF 2023’TE 50 MİLYAR $
İHRACAT
Bu ihtiyaçlarda kimya nereye
oturuyor?
Çok kritik bir noktada kimya.. Kimya
sanayi projeleri çok az miktarda.
Teknoparklar var ama kimya ile ilgili
projeler yüzde 5’leri geçmiyor. Oysa
bizim milli hasıladaki ve ihracattaki
payımız yüzde 10-11 arasında. Hedefimiz 2023’te 500 milyar dolar ihracat
içinde yüzde 10, yani 50 milyar dolar
ihracat rakamına ulaşmayı hedefli-
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yoruz. Bunun için her sene ortalama
yüzde 12 büyümek lazım. Kolay bir iş
değil.

TİMUR ERK
KİMDİR?
1944 yılında İstanbul doğan
Timur Erk, Alman Lisesi'nden
mezun olduktan sonra Almanya'da
Kimya Yüksek Mühendisliği
öğrenimi gördü. 1971 yılından
bugüne kimya sektöründe sanayici
olarak hizmet veren Erk, Türkiye
Kimya Sanayicileri Derneği'nin
kurucuları arasında yer aldı. 23
Şubat 2000 tarihinde başkan
seçilene kadar sekiz yıl başkan
vekilliği yapan Timur Erk; TOBB
Kimya Sanayi Meclis Başkanlığı’nı
ve Kimya Sektör Platformu Eş
Başkanlığı yanında; Sektörel
Dernekler Federasyonu (SEDEFED)
Başkanı, Türk Girişim ve İs Dünyası
Konfederasyonu (TÜRKONFED)
Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye
Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)
Başkan Vekili olarak görev yapıyor.
Timur Erk ayrıca Türkiye Kimya
Sanayicileri Derneği Başkanı olarak
Avrupa Kimya Sanayi Konseyi
(CEFIC) üyesi.
Timur Erk, sosyal yaşamın pek çok
alanında da aktif görevler alıyor.
Görev aldığı kurumlar arasında en
dikkat çekeni Türk Böbrek Vakfı…
Erk, kurucusu olduğu Vakıfta
1986 yılından bugüne Başkanlık
görevini sürdürürken, Uluslararası
Böbrek Vakıfları Federasyonu’nun
da (IFKF) Başkanlık koltuğunda
oturuyor.
1977 yılından bugüne Yeşilyurt
Lions Kulübü'nün kurucu üyesi olan
Timur Erk, 1996-1997 yıllarında
Türkiye Lions Kulüpleri Birliği Genel
Başkanlığı’nı yaptı.
Türkiye Korunmaya Muhtaç
Çocuklar Vakfı ve Türk Kalp
Vakfı’nda Başkanlık yapan Erk,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin
de üyesi…
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Türk ekonomisi için cari açık en
önemli sorun. Bu yıl 80 milyar
dolara ulaşacağı yönünde öngörüler var. Türkiye’nin en çok ithalat
yapan sektörlerinin başında kimya
geliyor. Bahsettiğiniz büyüme sürecinde, sektörün ithalata bağımlılığı
daha da artacak mı?
Cari açık Türkiye için ciddi tehlike.
Kimya sektörü toplamda 80 milyar
dolar seviyesinde ithalat yapıyor.
Ancak bu rakamın içinde petrol, Nafta
ve mineral yağlar, toplamda 45 milyar
dolarla en önemli payı oluşturuyor. Bu
rakamın içinde ciddi oranda petrokimyasal ürünler var. Çünkü Türkiye’nin tek
yerli üreticisi olan Petkim’in pazar payı
son 20 yılda yüzde 45’lerden yüzde
25’lere geriledi. Peki ne yapmak lazım.
2011 sonunda 80 milyar dolar cari açığımızın olacağı tahmin ediliyor. Bunun
içinde enerji ile ilgili 40-45 milyar dolar
var. Toplam kimyevi madde ithalatının
yüzde 38’ini ara girdiler sağlıyor. Eskiden bu oran daha azdı. Çünkü pek çok
kimya şirketi TL’nin aşırı değerli olması
nedeniyle yerli üretmek yerine ithalata
yöneldiler. Üretimi bırakıp ticarete
başladılar. Bunun içinde çok büyük
firmalar da var. Ben de ne yazık ki bu
firmaların içindeydim. Pantolonluk
kumaşta buruşmaz apre yapıyordum.
BASF fiyatının yüzde 10 altına girdim.
Ama baktım, hesapladım, ben bu malı
ithal etsem ve satsam kâr marjım çok
daha yüksek. 10 sene ürettiğim malın
ticaretine başladım. Sonra o işi de
bıraktım.
// PLASTİK SEKTÖRÜ 140’DAN
FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
Bu akıbete uğrayan farklı sektörlerde binlerce Kobi var. Çözüm
öneriniz nedir?
İki-üç yıllık geçmişte TL yüzde 25
oranında aşırı değerliydi. Bu ürünleri
üreten Kobi’lere teşvik verilirse çok
daha hızlı ilerleyebiliriz. En önemli
konu ise ÇED raporu… Mesela ben
bu malı 10 sene üretmişim. Şimdi
yeniden üretmeye başlarsan yeniden
ÇED almak zorundasın. Benim makine
parkım hazır, ÇED raporum hazır, çevre
ile ilgili her türlü mevzuata uyum
sağlamışım ama sıfırdan ÇED raporu
almam gerekiyor. Teşviğin dışında
ihracata yönelik üreten firmalara

verilen teşviklerin kapsamı daha çok
genişletilmeli. Ki yerli üretim artsın,
ithal ikamesi yapılsın, makas daralsın
ve üretmek cazip hale gelsin. Bugün
Türk plastik sanayisi 140’ı aşan ülkeye
ihracat yapabilen ve ürün çeşitliliğini
sürekli artırarak büyüyen önemli bir
sanayi kolumuz. Daha da hızlı gelişmesi için; enerji maliyetlerinin rekabet
edebilecek seviyeye inmesi; kalıp
teknolojilerinin geliştirilmesi için Ar-Ge
ve inovasyona daha çok pay ayrılması;
daha nitelikli ara insan gücü yetiştirecek Plastik Meslek Okulları açılması
gerekiyor.
Kimya sektörüne yabancı sermaye
ilgisi neden arzu edilen seviyede
değil?
Kimya sektörünün yabancı sermayeye
çok ciddi ihtiyacı var. Yatırım ortamının ivedilikle iyileştirmesi gerekiyor.
Yatırımcı kazmayı vurana kadar hala
iki sene geçiyor. Hala yüze yakın imza
toplanıyor. Şirket kurmak 24 saate
indi ama bu tek başına bir şey ifade
etmiyor. Kimya Sanayi Strateji Belgesi,
ardından yerli ve yabancı sermaye
ayrımı yapmadan Türkiye’de üretim,
ardından yabancı yatırımların cazip
hale getirilmesi… Bunlar olduğu takdirde 2023’te 50 milyar dolar ihracat
hedefine ulaşmak mümkün.
// KRİZİN ETKİLERİ AZALDI,
AMA HÂLÂ TAM OLARAK
SİLİNMEDİ
Sektörün ihracatında 2009 krizinin
etkileri siliniyor diyebilir miyiz?
2011 yılını yaklaşık yüzde 10 büyüme
ile kapatacağız. Bazı sektörlerde bu rakam daha düşük. Tüketim kimyasallarında yüzde 15-20’ye varan artışlar var.
Kuzey Afrika’ya çok ciddi oranda inşaat
kimyasalları satıyorduk. Orada biraz
gerileme var. Aynı gerileme Suriye ve
Mısır için de geçerli. Irak’a ihracatta
çok iyiyiz. Yeni hedef ülkelere ihracat
yapılıyor ama esas bizim ticaret partnerimiz olan AB ülkelerinde çöküş ve
talep daralması halen devam ediyor.
Kimya sektörünün AB’ye ihracatındaki
azalma yüzde 55’lerdenyüzde 40’lara
düştü. Yavaş yavaş eski rakamlara
ulaşıyoruz. Ama 2008 rakamlarına
ulaşmamız çok zor görülüyor.
Kimya sektöründe yabancı yatırımlar için dünyanın hangi bölgeleri
daha cazip?
Avrupa Birliği yatırımlardaki liderliğini

45 senedir korurken, şimdi yatırımlar
Çin ve Hindistan’a kaymış durumda. Japonya eskiden beri petrokimyasallarda
vardı. Kimyanın öneminin artması bazı
ülkelerde artık önemli emtialara sahip
ülkelerin önemini de artırdı.
Türkiye’de Bor var ama katma değere
dönüşmüyor. Sözgelimi Çin’de çok
ciddi boyutta doğal kaynaklar var.
Bunların içinde Telium gibi özellikle bilişim teknolojisi için son derece önemli
ve çok nadir bulunan toprak elementlerini elinde tutuyor. Doğal kauçuk için
Malezya’da, Endonezya’da fabrikalar
kuruyor ya da satın alıyor. Krom cevheri
en çok kimde? Güney Afrika’da…
Orada krom cevherlerine ortak oluyor.
Bunların hepsi stratejik mineral ve
madenler. Avustralya’da kömür madeni satın alıyor. Bizim de aynı şeyleri
yapmamız lazım. Bizim de Malezya ve
Endonezya gibi ülkelerle ile ilişkilerimiz
var. Oralarda, aromatik yağların kaynağında, kurumlarla işbirliği yapabiliriz.
Mesela BASF altı yıl önce Çin’de 4
milyar euroluk kimya fabrikası yatırım
yaptı. Almanya’daki fabrikasının orta
ölçekli kopyasını kurdu. Yani yerinde
üretime başladı. Bizim de benzer işler
yapmamız mümkün.

KİMYA YILI ETKİNLİKLERİ
KAPSAMINDA NELER YAPILDI?
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği,
Kimya Sektör Platformu ve Türkiye
Kimya Derneği tarafından Uluslararası
Kimya Yılı nedeniyle bu yıl yoğun bir
etkinlik programı sürdürülüyor. Bu
kapsamda yapılan çalışmalardan bazı
başlıklar şöyle:

n “Türk Kimya Sanayiine Yön Verenler”
konulu her kesime açık Konferanslar
düzenlemeyi planlandı. Bu seride ilk
olarak Seka Kağıt Fabrikaları Kurucusu
ve Türkiye Kimya Derneği Eski Başkanı
Mehmet Ali Kağıtçı’yı tanıtıcı bir toplantı
düzenlendi.

n 1 Şubat’ta İslam Konferansı Teşkilatı
Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin
İhsanoğlu ve IUPAC İdari Direktörü Dr.
Terry Renner’in de konuşmacı olarak
katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda Uluslararası Kimya
Yılını tanıtılırken, Türkiye’de ve
dünyada yapılacak etkinliklerden
bahsedildi.

n Kimya Yılı faaliyetleri kapsamında
“KİM-YA-BU?” sloganı geliştirildi ve www.
kimyabu.com adlı bir web sitesi açıldı.
n TKSD ve 2011 Kimya Yılının tanıtımı
ile ilgili Radyo ve TV lerde canlı yayınlara
katılım sağlandı.

n Halk ve Üniversite öncesi gençlere
kimyayı sevdirmek, gençleri kimya
eğitimine yönlendirmek ve kimyanın
kötü imajını silmek için çeşitli tesislerine
ziyaretler ve kimya sektörünü tanıtıcı
toplantılar düzenlendi.

Üniversitelerin Kimya bölümlerinde
okuyan gençlerin mesleki bilgilerini
arttırmak ve dünyadaki Kimya
alanında yeni gelişmeleri tanıtmak için
dünyanın değişik ülkelerinden her ay
davetli konuşmacı getirildi ve değişik
üniversitelerde konferanslar düzenlendi.
Ayrıca her ay değişik üniversitelerden
akademisyenlerin konuşmacı olarak
katıldığı bilimsel toplantılar yapıldı.
n

n Kimya ve Kimya Mühendisliği
öğrencilerine meslek seçimlerinde
yardımcı olmak üzere değişik sektörlerden
üst düzey yönetici, profesyonel kadrolar
ve akademisyenlerin katılımıyla Sektör
Tanıtım Toplantıları düzenleniyor. Bu
kapsamda ilk olarak “İlaç Sentezi ve
Endüstrisi” başlığı ile yapıldı.

n 28-29 Nisan 2011 tarihlerinde
Ankara’da TOBB ev sahipliğinde “2011
Yılında Kimya Sanayi Rekabet Gücünün
Geliştirilmesi Şûrası” organize edildi.
n İstanbul’daki

lise seviyesindeki okulları
kapsayan ödüllü slogan yarışması
düzenlendi.

n İstanbul’da İşitme Engeliler Okulu’na
Kimya Laboratuvarı yaptırıldı.
n Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye
Kurulu’nun 16 ilde komşu illerden
de kimya öğretmenlerinin katılımı ile
düzenlemekte olduğu toplantılarına
konuşmacı olarak katkıda bulunuldu
n 27 Haziran– 2 Temmuz 2011 tarihleri
arasında Türkiye Kimya Derneği’nin
de sponsor olduğu “25. Ulusal
Kimya Kongresi” Erzurum’da Atatürk
Üniversitesi’nde düzenlendi.
n 5-8 Temmuz 2011 tarihlerinde
Erzurum’da Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk
Üniversitesi ve Türkiye Kimya Derneği
birlikte “II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi”
düzenlendi
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Petkim’in 14 fabrikasında

genel bakım duruşu

büyük başarıyla tamamlandı
Petrokimya tesislerinde operasyon güvenliği ve yüksek risk nedeniyle özellikle genel
bakım devrelerinde yapılacak işlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Petkim Üretim
Grup Müdürü Nihat Gürbüz; tüm döner ekipmanlar, trafolar, statik ekipmanlar, hatlar,
her türlü vana, enstrüman ve cihazların elden geçirildiğini belirtti.

P
Petkim Üretim Grup Müdürü
Nihat Gürbüz
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etkim’in Aliağa Kompleksi’ndeki
14 fabrikanın dört yılda bir
yapılan genel bakım duruşu,
başarıyla gerçekleştirildi. Bakım
faaliyetleri kapsamında başta Etilen
fabrikası olmak üzere, tüm fabrikaların sorunlu ekipmanları değiştirilerek
izolasyonları yenilendi.
Bakım duruşu ile ilgili Petkim Yaşam’a
konuşan Üretim Grup Müdürü Nihat
Gürbüz, dört yılda bir yapılan Kompleks
Genel Bakım Duruşu’nun limandan
ana Nafta tanklarına giden 24 Nafta
hattının bakımı ile başlandığını belirten
Gürbüz, 14 üretim fabrikası, ortak boru
hatları ve Enerji Santralı’nda (Buhar ve
Elektrik Üretim) genel bakım yapıldığını
kaydetti.
Bakım duruşu sürecinde yapılan önemli
işlerden başında utilitelerin belli zamanlarda devreden çıkarılarak inspection (kalınlık ölçümü, kaynak kontrolü,
göz kontrolü), vana bakımları, izolasyon
yenileme yapılması olduğunu belirten
Nihat Gürbüz, şu bilgileri verdi:
“Bir diğer önemli aktivite ise flare bakımlarıdır.
Duruşun ortasında Etilen’e ait flare ile
Aromatikler ve diğer fabrikalara ait 92
metrelik ana flare’ler 5 gün devre dışı
bırakılarak bacalarda inspection, kaynak, baca başlığı bakımlarını yaptık.
Ayrıca VCM ve ACN fabrikasına ait
bacalarda da bakım çalışması yapıldı.
Fabrikalar ve kompleksimizin emniyetinde önemli fonksiyonu olan bacaların
bakım çalışmaları plana uygun olarak
gerçekleştirildi.”

// PETROKİMYA TESİSLERİNDE
BAKIM NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?
Petrokimya tesislerinde operasyon güvenliği ve yüksek risk nedeniyle özellikle
genel bakım devrelerinde yapılacak
işlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Petkim Üretim Grup Müdürü Nihat
Gürbüz; tüm döner ekipmanlar, trafolar,
statik ekipmanlar, hatlar, her türlü vana,
enstrüman cihazların elden geçirildiğini belirtti. Prosesleri yüksek basınç
ve sıcaklıkta çalışan bu fabrikalarda
genel bakımların; emniyet, verimlilik ve
fabrikanın ekonomik ömrünü artırdığını
sözlerine ekleyen Gürbüz, 2011 yılında
yapılan genel bakım duruşunun, Aliağa
Kompleksi’nin devreye girdiği 1985
yılından bugüne yapılan en kapsamlısı
olduğunu hatırlattı.
Genel bakım duruşunun aynı zamanda çok kapsamlı bir eğitim çalışması
olduğunu, fabrikalar ve destek ünitelerinde çalışan teknisyenlerin %46’sının,
mühendislerin ise %60’ının 2006 yılı ve
sonrası iş başı yaptıklarını hatırlatarak,
“Bu çalışanların ilk defa genel bakım
çalışmasında bulunduğu bilgisini verdi.
Gürbüz, şöyle devam etti:
“Bu arkadaşlarımız çalıştırdıkları kolon,
dram ve reaktörlerin içine bakım için
ilk defa girdiler. Kompresör, türbin ve
diğer dönen ekipmanların bakım çalışmalarına ilk kez katıldılar. Bu çalışma
yeni personel için çok büyük tecrübe
anlamına geliyor. Bakım sonrasında bu
arkadaşlarımız ekipmanların çalıştırmasını uygulamalı eğitim görmüş olarak
daha bilinçli yapacaklar.”

PETKİM’DE YAPILAN DEV BAKIM
DURUŞUNDAN SATIR BAŞLARI
Inspection (kalınlık ölçümü, kaynak kontrolü,
göz kontrolü) yapılan 3244 adet hattın %4’ü
değiştirildi.
n 706 adet ekipmanda kontrol yapıldı, 18 adedi
onarım gördü.
n Inspection çalışmalarında replik alındı, dye-check
çalışmaları yapıldı. Ultrasonik cihazlar ile kalınlık
ölçümü, metalürjik hasar kontrolü, radyografik
kontroller gerçekleştirildi.
n Bakım duruşunda 40 adet iş makinası görev yaptı.
n 49000 metre iskele kuruldu.
n 8 saatlik periyotlarda 1702 adet kapalı kap izni,
5855 adet sıcak iş izni verildi.
n MİDM atölyelerinde değişik boyutlarda 1161
adet vana (emniyet vanası, kontrol vanası, blok
vana) bakımı yapıldı.
n 17024 adet flanş açma / kapama işi yapıldı.
n Toplam 2057 adet kaynak filmi çekildi.
n Üretim, Mekanik Bakım, Elektrik Bakım,
Enstrüman Bakım ve Destek Müdürlüklerindeki
217 mühendis ve 1845 teknisyen olmak üzere
toplam 2162 çalışanı genel bakımda görev aldı.
n Yan sanayiden de destek alınan bakım çalışmaları
24 saat kesintisiz devam etti.
n
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Petkim ile İsveç devi SKF
arasında enerji tasarrufu
projesi meyvelerini veriyor
Polipropilen Fabrikası’ndaki bütün kasnaklar, SKF firmasının Kasnak Kanalları Mastarı
ile kontrol edildi ve çok kanallı kasnaklarda hatalar tespit edildi. Petkim mühendis ve
teknisyenlerinin SKF teknik elemanlarından aldıkları eğitimlerde, bugüne kadar yapılan
aşınmış kasnaklardan talaş aldırarak doğru açıya getirme uygulamasının da yanlış
olduğu anlaşılarak son verildi.

P

Petkim fabrikalarında
kullanılan blower’larda
SKF’nin güç aktarım
ürünlerinin tercih
edilmesi ile, aşınmış
kanallı kasnakların
kullanımı yüzünden
karşılaşılan kayış
kopmaları, plansız
duruşlar, üretim
kayıpları, aşırı
sürtünmeden
kaynaklanan yüksek
enerji tüketimi minimize
edildi.

etkim’in dünyanın en büyük
rulman ve bilgi mühendisliği
firmalarından İsveçli SKF
firması ile yaptığı işbirliği
sonucunda kayış-kasnak sistemlerinde
yapılan rehabilitasyonlar dikkate
değer oranda enerji tasarrufu sağladı.
Uygulama, SKF’nin Türkiye’deki
en başarılı projeler arasına adını
yazdırdı. Proje kapsamında Petkim
fabrikalarında kullanılan blower’larda
SKF’nin güç aktarım ürünlerinin tercih
edilmesi ile, aşınmış kanallı kasnakların
kullanımı yüzünden karşılaşılan
kayış kopmaları, plansız duruşlar,
üretim kayıpları, aşırı sürtünmeden
kaynaklanan yüksek enerji tüketimi
minimize edildi.
Polipropilen Fabrikası (PP)
Mekanik Bakım/Onarım Ünitesi
Teknisyenlerinden Yaşar Salepci’nin
Petkim Öneri Sistemi (PETÖS)
kapsamında verdiği proje önerisi,
5 Nisan 2010 tarihinde yapılan
Petkim Kalite Günü’nde “Yılın En’leri”
ödülleri arasında yer aldı. Doğru
ürünlerin, doğru prosedür ile montaj
süreleri kısalarak bakım ve işçilik
maliyetleri düşürüldü. Projenin ilk

olarak Polipropilen Fabrikası’ndaki 8
üniteye uygulanması ve yılda yıllık
150.000 Euro enerji tasarruf edilmesi
öngörülüyor.
// PROJE NASIL BAŞLADI?
Blower üniteleri Petkim bünyesindeki
fabrikalarda en kritik ekipmanların
başında geliyor. Bu ekipmanlarda
kayış ömürlerinin uzun olmaması
plansız duruşlarının ve yedek
parça maliyetlerinin artmasına ve
dolayısıyla üretim/saat kayıplarına
neden oluyordu. Petkim mühendisleri
ve teknisyenlerinin SKF firmasının
Kasnak Kanalları Mastarı ile tanışması
ile, özellikle çok kanallı kasnaklarda
kanalların açılarının aynı olmadıkları
ve bu durumun kayışların ömürlerini
ciddi oranda düşürdüğü tespit edildi.
Ayrıca aşınmış kanallı kasnaklar aşırı
yüklenme ve aşırı amper çekmeye
neden oluyordu. Bu da enerji
tüketimini arttırmaktaydı. Polipropilen
Fabrikası’ndaki bütün kasnakları bu
cihazlar ile kontrol edildi ve çok kanallı
kasnaklarda hatalar tespit edildi.
Petkim mühendis ve teknisyenlerinin
SKF teknik elemanlarından aldıkları

Petkim mühendisleri ve teknisyenlerinin SKF firmasının Kasnak Kanalları Mastarı ile tanışması ile, özellikle çok kanallı kasnaklarda kanalların açılarının aynı olmadıkları ve bu durumun kayışların ömürlerini ciddi
oranda düşürdüğü tespit edildi.
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eğitimlerde, bugüne kadar yapılan
aşınmış kasnaklardan talaş aldırarak
doğru açıya getirme uygulamasının da
yanlış olduğu anlaşılarak son verildi.
Uygulanan program, motor gücü ve
motor devrine göre kasnak çapları ile
oynayarak çalışana pek çok seçenek
tanıyor. Bu seçenekler içinden seçimler
yapılarak raporlanıyor ve bu raporlarda
kayış gerginliğinin ilk montajda ve
kullanım sonrasında ne kadar olacağına

yönelik detaylı bilgiler yer alıyor.
Bu hesaplama programı öncelikle,
Polipropilen fabrikasında yüksek
amper çeken ve aynı zamanda basma
gücü yetersiz olan K-302 Blower’ına
uygulandı. Uygulama sonucunda
90Kw’de 160 amper çeken ekipmanın,
59’kw’de 105 amper enerji harcayarak
daha iyi basması sağlandı.

(Soldan) Polipropilen Fabrikası
(PP) Mekanik Bakım/Onarım
Ünitesi ekibinden Uzman Mühendis
Barış Akkaya, Teknisyen Yaşar
Salepçi, Formen Rafet
Sevgen ve Yönetici
Sungur Çağlasın bir arada…
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FABRİKAMIZI TANIYALIM

SATTIKLARI KADAR ÜRETİYORLARDI,
ŞİMDİ ÜRETTİKLERİ KADAR SATIYORLAR

Kapanmaktan kurtularak başarının
“kitabını yazan”fabrika:

PTA

Halk arasında deneyim ve başarının buluştuğu durumlar
için kullanılır, “kitabını yazarım” deyimi..
Petkim bünyesindeki 14 fabrikadan biri olan PTA
(Saf Teraftalik Asit) Fabrikasının tüm çalışanları, son
altı yılda gerçekleştirdikleri başarılarla adlarını şirketin
en verimli ve kârlı fabrikaları arasına yazdırdı.
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Ali Demirören ve PTA Fabrikası çalışanları elde ettikleri
TEMMUZ’11
başarıyı kitaplaştırarak objektifimize poz verdiler.

SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz (solda), 2010 yılında üretim rekoru
kıran PTA çalışanları adına Ali Demirören’e plaket verdi.

PTA Fabrikası Yöneticisi Ali Demirören

S

af Teraftalik Asit (PTA) fabrikası, Petkim’in Aliağa
Kompleksi’ndeki 14 fabrikadan
biri. Bu fabrikada üretilen ürünler; polyester elyaf ve iplik yapımından,
PET şişe ve ambalaj malzemelerine
kadar imalat sanayisinin çok geniş bir
alanında kullanılıyor. DOTP(Plastifiyan),
polyester reçine ve film yapımında da
kullanılan PTA, başta tekstil ve ambalaj
sektörü olmak üzere Türk sanayisinin
vazgeçilmez ürünleri arasında.
2010 yılında % 105 kapasite kullanım
oranı ile 73.600 ton üretim gerçekleştiren PTA, devreye alındığı 1987’den
bugüne en yüksek üretim rakamına
ulaştı. Bu başarı rakamlarına ulaşmak
ise hiç kolay olmadı. Çok değil, altı yıl
öncesine kadar kapanmanın eşiğine
gelen fabrika, Petkim yönetiminin,
fabrikanın tüm çalışanları ile takım ruhu
oluşturarak süratle maliyet düşürme
operasyonlarını başlatması ile adeta
küllerinden yeniden doğdu. Hem de
hiçbir lisansör desteği olmadan, sadece
Türk mühendisleri ve işçilerinin azmi,
deneyimi ve alır teriyle

// KAPASİTE KULANIMI %37’YE
KADAR DÜŞMÜŞTÜ
Peki, Türkiye’nin ilk ve tek PTA Fabrikası
neden kapanmanın eşiğine gelmişti..
1987 yılında yıllık 70 bin tonluk üretim
kapasitesiyle devreye alınan PTA, o dönemlerde Türkiye’nin talebinin tam iki

katını karşılayabiliyordu. Lisansör firma
Amoco ile teknik yardım ve işbirliği
anlaşması 1990 yılında sona erdi ve
bugüne kadar da yenilenmedi. 2005
yılına kadar kapasite artışı ve iyileştirmeye yönelik ciddi bir yatırım yapılmaması nedeniyle, fabrika zaman içinde
rekabet gücünü yitirmeye başladı. İşin
kötüsü, bu yıllar Türkiye’de tekstil, elyaf,
pet şişe ve ambalaj sektöründeki PTA
kullanımının büyük bir hızla artmaya
başladığı yıllardı.. Buna bağlı olarak PTA,
kurulduğunda Türkiye’nin talebinin iki
katını karşılayabiliyorken, ancak beşte
birini karşılar duruma gelmişti. 2005
yılına gelindiğinde, maliyetine satış
yapılmak istenmesine rağmen pazarda
kendisine yer bulamamaya başlamış,
2006 yılında ise 26 bin 207 ton üretim
yaparak kapasitesinin ancak yüzde
37’sini kullanabilmişti.
// “ÖNCE KAPANMA KORKUSU
HAFIZALARDAN SİLİNDİ”
Artık iş başa düşmüştü. Fabrika ya Türk
sanayi tarihindeki yerini hoş bir hatıra
olarak alacak ya da insan üstü bir çaba
ile üretimini yeniden rekabetçi hâle
getirecekti. Zor, hatta imkânsız gibi
görünen seçenek tercih edildi
Birbiri ardına uygulamaya alınan maliyet düşürücü iyileştirme projeleri ile
önce fabrikanın kronik problemi olan
devrede kalma endeksinde olumlu
tablo belirginleşti. Üretimin sürekli
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ATIK SULARIN ÖN
ARITMASI
İÇİN İKİ ÖNEMLİ
PROJE
Petkim’in çevre duyarlılığına paralel
olarak PTA Fabrikası’nda da çok
önemli çalışmalar yapılıyor. PTA atık
suyunun, merkezi atık giderme ünitesine
gönderilmeden önce fabrikada ön işleme
tabi tutulması için iki ayrı proje geliştirdi.
Atık suyun iki ayrı kaynakta oluştuğuna
dikkat çeken Demirören, projelerin
ayrıntıları hakkında şu bilgileri verdi:
“CTA Ünitesi’nin atık suyu, atık
evaporatöründen çıkıyor. Bu atık esas
olarak Teraftalik asit ve oksidasyon
reaksiyonu katalizör atıkları (Kobalt,
Mangan ve Brom tuzları) ve korozyon
metalleri içeriyor. Bu atık su için CTA
CRU (CTA Katalizör Geri Kazanma
Ünitesi) Projesi geliştirdik. Projenin
devreye girmesiyle PTA Fabrikasının
CTA ünitesinden çıkan atık suda Kobaltmangan katalizörleri % 85’in üstünde
bir oranda geri kazanılacak. Cr, Ni, Fe
gibi korozyon metaller tutulurken, atık
suyun pH değeri kontrol altına alınacak,
COD (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) değerleri
önemli oranda aşağıya çekilecek. Organik
bileşenlerin ve askıdaki katının çoğu geri
kazanılacak.”
PTA Ünitesi atık suyu ise basınçlı
santrifüjlerinden çıkarak kanala giden
ana likörden oluşuyor. Bu atık ise esas
olarak tereftalik asit ve ara ürün olan
p-toluik asit içeriyor. Bu atık su için ise
PTA MLSR (PTA Ana Likör Katılarını Geri
Kazanma Ünitesi) projesi geliştirildi.
Projenin devreye girmesi ile PTA
Fabrikasının PTA ünitesinden çıkan atık
suda kısmen çözünmüş kısmen de asılı
halde bulunan ve atık olarak çıkan katı
ürün % 95’in üzerinde bir oranda geri
kazanılacak. Atık suyun pH değeri de
kontrol altına alınacak, COD (Kimyasal
Oksijen İhtiyacı) değerleri önemli oranda
aşağıya çekilecek. Şirketimizin çevre
duyarlılığına örnek olacak her iki proje
ile atık suyumuzun kalitesi iyileşecek ve
sağlanan geri kazanımlar ile fabrikamızın
ürün maliyeti düşecek.
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hâle gelmesi ile birbiri ardına aylık
üretim rekorları kırılmaya başlandı.
2009 yılında tüm sanayiyi kasıp kavuran global kriz ortamında bile hedef değerin yüzde 120’si oranında
üretim yapılarak, kapasite kullanım
oranı yüzde 87’ye yükseldi.
Ve 2010 yılında, akıtılan alın terinin
meyveleri 73 bin 600 tonluk üretim
rakamıyla alındı. Kapasite kullanım
oranı ise %105 seviyesine ulaşmıştı.
Sağlanan başarı sadece üretim rakamlarıyla sınırlı değildi. En yüksek
ürün/hammadde dönüşüm oranı,
ton başına en düşük asit, enerji,
su ve elektrik tüketimi gibi çok
önemli performans parametrelerde
en iyi rakamlara ulaşıldı. PTA uzun
yıllar sonra yeniden kâr eden bir
fabrikaydı ve üretimin sürekliliği
sağlanmıştı.
2005 yılı öncesinde ton ürün başına
4600 kcal olan enerji tüketimi,
başta vent enerji geri kazanma ve
reaktör basıncının düşürülmesi gibi

onlarca proje ile 2010 yılında 926
kcal seviyesine kadar düşmüştü.
Böylece son 5 yılda % 80 oranında
enerji tasarrufu sağlanmıştı. 2010
yılında sağlanan enerji tasarruf
oranı % 44 devrede kalma faktörü
ise 94.2 olarak gerçekleşmişti. En
önemlisi ise fabrika çalışanlarında
moral çöküntüsü yaratan “kapanma
korkusu” hafızalardan silinmişti..
// “GENEL MÜDÜR BENDEN
İZİN İSTEDİ”
Bu başarının mimarları arasında,
Fabrikanın o dönemki yöneticisi
Nejat Öktem ve bugünkü halefi
Ali Demirören başı çekiyor. Fabrika
Yöneticisi iken, dönemin Petkim
Genel Müdürü Kenan Yavuz ile
birlikte “Maliyet Düşürme Ekibi ve
Toplantıları” kavramları ile tanışan
Öktem, mühendislik hayatında hiç
görmediği ilginç durumlara da bu
süreç içinde tanık olmuş.
Öktem, yaşadıkları ilginçlikleri şöyle

anlatıyor: “Genel Müdürümüz Kenan
Bey, resmi yazıyla ekibin başına beni
getirdi. Kendisini de ekibin üyesi
olarak belirlemiş. Tabii şaşırdık, nasıl
olacak diye düşündük. Aksatmadan
her hafta toplantı yapardık ve Kenan
Bey de hiç aksatmadan bu toplantılara katılırdı. Bize güç ve moral vermek
için ilginç yöntemleri de vardı. Sözgelimi, çalışma grubundan çıkacak tüm
kararların, diğer birimler tarafından
öncelikle uygulanacağına dair yazılı
talimat verdi. Toplantı yaptığımız bir
gün Kenan Bey’e önemli bir telefon
geldi ve bana dönerek, ‘Başkanım
telefon görüşmesi için dışarı çıkabilir
miyim’ diye izin istedi. Biz şaşırdık tabii.
Elbette, buyrun dedik. Bana dönerek,
‘Nejat Bey, bu çalışmanın başkanı
da sorumlusu da sizsiniz, ben dahil
herkes mazereti için sizden müsaade
isteyecek’ dedi.”
PTA fabrikası ile başlayan Maliyet
Düşürme Ekipleri, başarı sağlanmasının ardından hızla diğer fabrikalarda

da uygulanmaya başlandı. Kendisinin
fabrikanın kâra geçeceği konusunda hiçbir zaman ümitsiz olmadığını
vurgulayan Nejat Öktem, sıkı bir
çalışmayla maliyetlerde ciddi düşüşler
yaşandığını belirterek, “Daha sonra,
birlikte çalıştığımız Ali Demirören
arkadaşım bayrağı bizim bıraktığımız
yerden aldı, daha da yukarılara taşıdı.”
diyor...
// KİMSE, “BU BENİM İŞİM DEĞİL”
DEMEDİ
Ali Demirören ise, İstanbul Teknik
Üniversitesi mezunu bir Kimya Mühendisi. Mezuniyet tezini ise, o yıllarda
Türkiye’nin adını bile bilmediği PTA
üzerine hazırlamış. 24 yıldır da kesintisiz olarak PTA fabrikasında çalışıyor.
Son altı yılda sağlanan başarıyı anlatırken kelimeleri birbiri ardına sıralayan
Demirören, “Altı yıl önce sattığımız
kadar üretiyorduk, şimdi ürettiğimiz
kadar satıyoruz. Kapanmanın eşiğine gelen bu fabrikayı, küllerinden

doğurarak başarının kitabını yazdık.
Bunu tüm çalışanlarımızla bir ekip
ruhu oluşturarak başardık. O dönemlerde Genel Müdürümüz olan Kenan
Yavuz’un, şimdiki Genel Müdürümüz
Hayati Öztürk’ün ve Genel Müdür
Yardımcımız Abdülkadir Tuncer’in
cesaret verici tavrı ve operasyonların
tümünde aktif olarak yer alması inancımızı pekiştirdi. Arkadaşlarımız kendi
işleriyle direkt ilgili olmayan konularda bile eğitim alıp mesai harcadılar.
Kendilerine ne kadar övünsek azdır.”
cümleleriyle, gelinen noktayı özetliyor.
// ATIKLARI DA PARA
KAZANDIRIYOR
Kronik sorunlardan bir diğeri ise
fabrikanın atıklarında yaşanıyordu. O
yıllarda atıklarımızı bedava alan olsa
bile verecektik” diyen Ali Demirören,
Adana merkezli Meltem Kimya firmasıyla yapılan ortak Ar-Ge çalışması ile
fabrika atıklarının plastifiyana çevrilerek sanayide kullanılır hâle geldiğine
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PTA Fabrikasının eski yöneticisi, Petkim Proje Lideri Nejat Öktem.

dikkat çekiyor. “Kullandığınız otomobilde, ayaklarınızın altında duran paspas
bizim atıklarımızın yeniden değerlendirilmesi ile üretiliyor. Böylece artık atıklarımızdan da para kazanıyoruz” diyor.
// YENİ KAPASİTE ARTIŞI
GELİYOR
Demirören, bu başarıyı taçlandıracak
yeni müjdeleri de Petkim Yaşam aracılığı
ile paylaşıyor. Fabrikanın kapasitesini
yüzde 50 oranında artırarak 105.000
ton/yıl seviyesine çıkaracak yatırımın bu
yıl içinde başlayacağını; ayrıca PTA’ya
entegre olarak üretim yapacak yıllık
120 bin ton kapasiteli PET Fabrikası’nın
kurulması ile Petkim’in bu alanda
Türkiye’nin ithalata bağımlılığını azaltıcı
yeni bir gurur yaşatacağını söylüyor.
Fabrikanın işleyişi ile ilgili bilgiler de
veren Demirören, yeni kurulmakta
olan Santrifüj Ana Likörlerinden Ürün
Geri Kazanma (MLSR) ve Katalizör Geri
Kazanma üniteleri (CRU) ile çok önemli
çevre iyileştirmeleri sağlayacaklarını vurguladı. Fabrikanın % 50 kapasite artışına
yönelik olarak ihale sürecinin de devam
ettiği bilgisini veren Demirören, bu
yatırımın 2012 yılında tamamlanmasının
planlandığını kaydetti.

PTA çalışanları arkadaşlıklarını ve takım ruhlarını sık
aralıklarla tatlı yiyerek kutluyorlar.

Ali Demirören ve PTA ekibi
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PTA NEDİR?
n Beyaz toz halinde, yuvarlak
ve iğnecik formunda olan Saf
Teraftalik Asit (PTA) tekstil
sektöründe polyester elyafı
(Dacron, Terilen, Perilen, Trevira
v.b gibi) ipliklerin imalatında
kullanılıyor.
n Polyester reçine ve
polyester film yapımında, DOTP
(Plastifiyan), polietilen tereftalat
(PET) üretiminde de kullanılan
PTA’nın Türkiye’deki ilk ve tek
üreticisi Petkim.
n Günlük yaşamın her alanında
kullanılan PET, polyester
elyaf, şişe, film, elektriksel
yalıtım malzemeleri, kalıplama
reçinesi, kaplama reçinesi ve
yapıştırıcılarda yaygın olarak
kullanılıyor.
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Petkim’in başarısının altında
“işletmecilik ruhu” yatıyor
Etilen Fabrikası Fırınlar Sahası Sorumlusu arkadaşımız Enver Avcı’nın 28 yıllık
Petkim deneyimi ile kaleme aldığı “İşletmecilik Ruhu” yazısı, çalışma hayatındaki
her yaştan insanın ders alması gereken önerilerle dolu…

P

etkim’in deneyimli ve aidiyet
duygusu yüksek çalışanları,
şirketin başarısının altındaki
temel taşı oluşturuyor. Şirketin
Aliağa Kompleksi’ndeki en kritik
önemdeki fabrika olan Etilen’in Fırınlar
Sahası Sorumlusu Enver Avcı’nın,
28 yıllık deneyiminden damıttığı
cümleler, sadece Petkim çalışanları
için değil, herkes için çok önemli
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dersler içeriyor. Bu yazıyı Petkim Yaşam
okurları ile de paylaşalım istedik.
Etilen Fabrikası Yöneticisi Hasan Ali
Karavacıoğlu, 1987 yılında Petkim’de
işe başlamasıyla birlikte tanıştığı Enver
Usta ile, dört yıl B vardiyasında birlikte
çalışmış. “Zaman ne kadar da hızlı akıp
geçmiş” diyor Karavacıoğlu…
Çalışma arkadaşı Enver Avcı’nın,
son yıllarda işbaşı yapan gençlere

tecrübelerini aktarmada bir an
bile duraksamadığını belirtiyor…
İş yaşamında özveri ve heyecanını
hiç yitirmeyen Enver Avcı ve onun
gibi pek çok Petkim çalışanının
gençlere örnek olduğunu vurgulayan
Karavacıoğlu, “Bir işletmecinin nasıl bir
ruha sahip olması gerektiğini, en güzel
şekliyle Enver Usta’nın satırlarından
öğreniyoruz” diyor…

(Soldan) Etilen Fabrikası Yöneticisi
Hasan Ali Karavacıoğlu,
Etilen Fabrikası Fırınlar Sahası
Sorumlusu Enver Avcı ve Etilen
Fabrikası Uzman Mühendisi
Halil İbrahim Eroğlu.

İŞLETMECİLİK
RUHU…
Her varlığın bir ruhu vardır.
Futbolcu sahada oynamadığı zaman “ruhsuzlar” diye bağırılır. Yani o anda görevini tam
yapmıyordur. Ruh, bir varlığın özüdür, kendisidir. Her varlığın kendi yapısına uyumlu bir ruhu vardır.
Her işin ve her mesleğin de bir ruhu vardır. Bunu algılayabilenler, işinde başarılı ve verimli olur.
Peki, işletmeciliğin ruhu nasıldır?
Ya da ne olmalıdır?
İşletmecilik ruhunu algılamış, özümsemiş bir kişi, işini tam yapıyor demektir.
Bu ruha sahip bir kişi, sabah işine gelirken, daha servisteyken o gün yapacağı işleri kafasında planlar ve gün içinde uygular.
Kendisini, diğer birimlerin daima önünde ve üstünde görür. Çünkü böyle olmak zorundadır. Kendisini iş yerinin sahibi gibi
görmelidir. Bu herkes için geçerlidir. İşletmeci çalıştığı ortamda her şeyi bilmeli, bilmediklerini öğrenmeye çalışmalıdır.
Kafasında soru işareti olmamalıdır. Eğer soru işareti varsa, cevabını bulana kadar araştırmalıdır.
İşletmeci, işini sevmeli, heves etmeli, meraklı olmalıdır. Kendisini asla yeterli görmemeli, sürekli kendisini geliştirmelidir. İşin
devamlı önünde olmalı, gerisinde kalmamalıdır. İşe devamlı hâkim olmalı, kontrolü kaybetmemelidir. Pratik yapma yeteneğini
geliştirmelidir. Acil durumlarda doğru yere müdahale ile durumu kurtarmalıdır. Tembel ve üşengeç olmamalı; şüpheci olmalı,
biraz da işi hızlandıracak kadar panik olmalıdır. Yerine göre heyecanlı, yerine göre sakin ve neşeli olmalıdır. İşe geldiğinde dünya ile
irtibatını kesip işine odaklanmalıdır. Çalıştığı ortamdaki sesleri tanımalı. Değişik bir ses duyarsa araştırmalıdır. Sahasındaki kritik
nokta ve ekipmanları tanımalı, onları sık sık kontrol etmelidir. Çalıştığı ortamdaki normal şartlardaki değerleri bilmeli, bu değerleri
kontrol etmelidir. Örnek verecek olursak: 01 PL normal şartlarda LIC 1005 -1KV açıklığı %40dır. Eğer bu açıklık değişmişse, D 110
ve kondensat sisteminde bir anormallik var demektir. Yani bir-iki kritik noktaya bakarak, bütün sistem hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Çalıştığı ortamdaki değişiklikleri takip etmeli, her şeyden haberdar olmalıdır. Yapılabilecek işlerin öncelik sırasını bilmeli, önceliği olan
işleri öne almalıdır. Çalıştığı ortamı devamlı kontrol altında tutmalı, eksikleri gidermelidir.

Enver Avcı
Etilen Fabrikası Fırınlar
Sahası Sorumlusu
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Türk Kimya Sektörü’nün geleceği
5. Şûra’da masaya yatırıldı
TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi’nin düzenlediği “5. Kimya Endüstrisi Gelişim
Şûrası”nda, sektörün gelecek projeksiyonları tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Şûrada
bir konuşma yapan Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, sektörün geleceğinin
kümelenme konseptinde olduğuna vurgu yaptı.

S

on yıllarda Türk ihracatındaki
payını giderek artıran Kimya
Sektörünün, tüm sorunları,
beklentileri ve çözüm
önerileri Ankara’da düzenlenen 5.
Kimya Endüstrisi Gelişim Şûrası’nda
tüm yönleriyle masaya yatırıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Kimya Sanayi Meclisi’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen şûrada
bir konuşma yapan Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, sektördeki
rekabet gücünün artırılması için
hammaddeden başlayarak; lojistik,
enerji ve diğer altyapı yatırımlarında
tam entegrasyonun sağlanmasının
önemine dikkat çekti.
Şûrada, SOCAR & Turcas Grubu’nun
Petkim sahasında yapmayı planladığı
yatırımlar hakkında katılımcıları
bilgilendiren Öztürk, “Kimyasal
endüstri parkı” konseptinin dünyadaki
uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Sektörde hammaddeden başlayarak,
lojistik, enerji ve çevreye yönelik alt
yapı yatırımları ile entegrasyonun
sağlanması sonucu rekabet gücünün
artırılabileceğini vurgulayan Öztürk,
sektörün büyük ölçekte ithalata
dayalı olarak üretim yaptığını
kaydetti. Öztürk, “kimya sektörünün
hammadde ihtiyacını karşılayabilmek
için Petkim sahasında planlanan
ve başlatılan yatırımlar, gelecekteki
sektör ihtiyacının tamamını
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karşılamaya yeterli değildir” dedi.
Sektörde dünyadaki büyüklüklerin
Etilen kapasitesi ile ölçüldüğünü,
Türkiye’de şu anda 520 bin ton Etilen
üretildiğini, devam eden kapasite
artışı çalışmaları sonrası bu üretimin
yaklaşık 587 bin tona çıkarılacağını
sözlerine ekleyen Öztürk, buna
bağlı olarak termoplastikler,
elyaf hammaddeleri, kauçuk
hammaddeleri gibi ara hammadde
yatırımlarının hedeflendiğini bildirdi.
// “2020 YILINDA 2.7 MİLYON TON
ETİLEN ÜRETİMİNE İHTİYAÇ VAR”
Buna karşılık Türkiye’de
kimya sektörünün ihtiyacının
karşılanabilmesi için Petkim’in
planladığı yeni kapasitelerin üç
katının üretilmesi ve etilene bağlı
olarak da diğer alt grup yatırımlarının
yapılması gerektiğini vurgulayan
Hayati Öztürk, şöyle devam etti:
“İthalât ile karşılanan bu yeni

Hayati Öztürk,
Türkiye’de kimya
sektörünün ihtiyacının
karşılanabilmesi için
Petkim’in planladığı yeni
kapasitelerin üç katının
üretilmesi ve etilene
bağlı olarak da diğer
alt grup yatırımlarının
yapılması gerektiğini
vurguladı...

BAKAN ERGÜN: KİMYA SEKTÖRÜ
STRATEJİ BELGESİ ÇOK YAKINDA HAZIR
Şûrada bir konuşma yapan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ise, 2011–2015
dönemini kapsayan ve 36 eylemden oluşan Kimya Sektörü Strateji Belgesi’ni 26
Nisan’da Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na (EKK) ve Yüksek Planlama Kurulu’na
(YPK) sevk ettiklerini bildirdi.
Bakan Ergün, kimya sektörünün 18 bin firma ve 230 bin çalışanı ile 2 bin 600
madde ve müstahzarı ürettiği dev bir sektör haline geldiğini söyledi. Son 8,5
yılda, sanayi üretimindeki muazzam artışın, kimyevi maddelere olan talebi önemli
oranda artırdığını, bu talebin artmaya devam ettiğini belirten Ergün, bugün gelinen
noktada kimya sektörünün lider bir ülkeyi taşıyacak noktaya ulaşması için daha
yapılması gereken işler olduğunu dile getirdi. İthal girdi oranını azaltmak için
hem yeni yatırımların sayısını artırmak hem mevcut yatırımları daha nitelikli hale
getirmek gerektiğini belirten Ergün, ‘’Mesela Aliağa’da ve Yumurtalık’ta yapılması
planlanan rafineri yatırımları, petrokimya sektörünün hammadde ihtiyacını büyük
ölçüde karşılayacaktır. Ancak sadece rafineri yatırımı yapmakla olmaz. Mutlaka
yanına bir petrokimya tesisi de kurmak icap edecektir’’ dedi. Tüpraş’ın Yarımca
rafinerisi yanındaki petrokimya tesisini de satın aldığını ancak orayı kapatmayı
tercih ettiğini anlatan Ergün, ‘’Tüpraş’a yanında yeniden bir petrokimya tesisi
düşünmesi’’ çağrısında bulundu.
Ergün, bu yılın başında, 2011–2014 yıllarını kapsayan ve 72 eylemden oluşan
Sanayi Strateji Belgesi’ni kamuoyuna açıkladıklarını hatırlatarak, bu belgeyi,
‘’sadece 4 yılın nihai metni değil, aslında önümüzdeki 12 yılın başlangıç belgesi’’
olarak niteledi. Sanayi Strateji Belgesi ekseninde, sektörel strateji belgelerini de
hazırladıklarını kaydeden Ergün, ‘’14 Nisan’da otomotiv sektörü için hazırladığımız
strateji belgesini kamuoyuna açıkladık. Önümüzdeki günlerde de makine sektörü
strateji belgesini açıklayacağız, 3 Mayıs tarihinde. Kimya, Demir-Çelik, ElektrikElektronik ve Seramik sektörlerine yönelik strateji belgelerini de bu yıl içinde
tamamlamış olacağız. Kimya sektörü Strateji Belgesi’ni 26 Nisan’da EKK ve
YPK’ya sevk ettik’’ diye konuştu.

ürünlerin ülkemizde üretilmesi
durumunda, Türkiye’nin 2020
yılında temel kimyasal olarak
2.7 milyon ton Etilen üretimine
ihtiyacı var. Bu üretimi yapacak
Nafta kraker’lar kurulsa bile diğer
temel kimyasal olan 1.3 milyon
ton propilen üretimine de ihtiyaç
duyulacak. Bu nedenle Türkiye
petrokimya sanayinin propilen
üretimi üzerine yoğunlaşarak
planlama yapması gerekiyor. Türk
ekonomisinin temel direği önce
rekabetçi üretim, sonra ihracattır”
// “KİMYA, 35 SEKTÖRA
HAMMADDE VE ARA GİRDİ
SAĞLIYOR”
TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi
ve Türkiye Kimya Sanayicileri
Derneği Başkanı Timur Erk de,
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji
Belgesi ve Eylem Planı’nı göstererek,

‘’Otomotiv yerinde Kimya yazdığını’’
da gördüğünde çok mutlu olacağını
söyledi. Erk, gelişmiş ve güçlü
Türkiye için gelişmiş ve güçlü
kimya sanayinin önemini vurguladı.
Erk, Ar-Ge’nin kimya sanayinde
her geçen yıl bozulan dış ticaret
dengesinin birinci ilacı olduğunu
da ifade etti. Kimya sektörünün
35 sektöre hammadde ve ara
girdi sağladığını dile getiren Erk,
Kimya Sanayi Meclisi’nin çalışmaları
hakkında bilgi verdi. TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu’na sektör meclislerine
sağladığı katkılar için teşekkür eden
Timur Erk, “Bizle beraber pek çok
sektör meclisi gerçekten problem
çözer durumda artık. Bakın Kimya
sanayi, sektör meclisi ile nerelere
geldi. Bunu Rifat Beye borçluyuz”
dedi.

HAYATİ ÖZTÜRK’E GÖRE
500 MİLYAR $
İHRACAT HEDEFİ NELER
YAPILMALI?
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Türkiye’nin
Cumhuriyetin 100. Yılının kutlanacağı 2023 yılı
için belirlediği “500 milyar Dolar ihracat” hedefi
için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
Değişen dünya düzeninde yeni ve sürdürülebilir
büyüme modeli oluşturmalı,
Sanayi politikaları içinde ihracat stratejisi ilk
sırada yer almalı,
Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi
politikası uygulanmalı ve teşvik edilmeli,
Türkiye’nin ihracat potansiyelinin artması için
daha rekabetçi ve katma değeri yüksek üretim
yapılmalı,
İşsizliğin azaltılması, dış ticaret açığının
kapanması, ihracatın artması, bir başka deyişle
ülke ekonomisinin gelişmesi için reel sektörde
yurtiçi üretim desteklenmeli,
Gelişmek, büyümek ve tüm toplumun refah
seviyesinin yükselmesi için Türkiye’nin tek
çözümünün yerli üretim kabiliyetini artırmakta
olduğu bilinmeli..www.petkim.com.tr - 61
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ATIK SULARIN ARITIMINDA
KULLANILAN BAKTERİLER ARTIK
YERLİ ÜRETİLECEK

Petkim’den ses getirecek bir
Ar-Ge Projesi daha…
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) destekli proje
ile mikrobiyoloji ve biyoteknoloji laboratuarlarında gerçekleştirilecek çalışma ve
denemeler sonucunda, petrokimya atıksu içeriğini arıtmaya yönelik yeni, etkili
ve performansı yüksek mikroorganizma karışımlarının Türkiye’de tamamıyla yerli
üretilebilmesi mümkün olabilecek.

Petkim ve Ege Üniversitesi
Biyoloji Bölümü’nden oluşan
Proje Ekibi toplu halde

PROJE EKİBİNDE
KİMLER YER
ALIYOR?
Doç. Dr. Güven Özdemir’in Proje
Yürütücüsü olduğu çalışmada Ege
Üniversitesi’nden Caner Vural
(Doktora öğrencisi),
Didem Eroğlu (Yük. Lisans
öğrencisi) ve Burçin Saygılı (Yük.
Lisans öğrencisi); Petkim’den ise
Bike Pashayeva Öğünlü, Güven
Onur Saygın, Tamer Coşar ve
Erol Erbay proje ekibinde görev
alıyor. Petkim Genel Müdür
Bilim Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli
Nasirov, Petkim Kalite Kontrol ve
Teknik Servis Müdürü Dr. Rahim
İşler ve Su Arıtım ve Transfer
Müdürü Hızır Erenoğlu ise proje
danışmanlığını yürütüyor.

P

etkim, Ege Üniversitesi
Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü ile işbirliği
yaparak “Atıksuların
Arıtımında Kullanılmak Üzere Çeşitli
Ksenobiyotik Hidrokarbonları
Parçalayan Aşı Kültürü Elde
Edilmesi” başlıklı Ar-Ge Projesi’ne
start verdi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Sanayi Tezleri Programı (San-Tez)
destekli proje ile mikrobiyoloji ve
biyoteknoloji laboratuarlarında
gerçekleştirilecek çalışma ve
denemeler sonucunda, petrokimya
atıksu içeriğini arıtmaya yönelik
yeni, etkili ve performansı yüksek
mikroorganizma karışımlarının
Türkiye’de tamamıyla yerli
üretilebilmesi mümkün olabilecek.
Bu üretim ile mikroorganizma
kültür karışımlarının mevcut arıtım
sistemlerinde kullanılabilmesi
sağlanacak ve ciddi oranda bir
döviz tasarrufu sağlamak mümkün
olabilecek. Ayrıca patent alınarak
bakterilerin yurtiçi ve yurt dışında
pazarlanması da mümkün
olabilecek.
// NEDEN BÖYLE BİR
AR-GE ÇALIŞMASINA İHTİYAÇ
DUYULDU?
Proje ile çeşitli hidrokarbonları

parçalama kapasitesinde olan
mikroorganizmaların belli bir taşıyıcı
ile aktif çamur sistemine ilavesi
sonucunda yerli popülasyonun,
biyolojik çeşitliliğinin ve aktivitesinin
arttırılması hedefleniyor. Halen
Türkiye’de yabancı ülkelerden
ithal edilen, aktif çamur tipi arıtım
sistemlerinin verimini arttıran ve
bu sistemlerin olası kötü çalışma
dönemlerinde hızlı bir şekilde
eski performans ve yeterliliğine
geri dönmelerini sağlayan özel
bakteriler kullanılıyor. Bugün
geleneksel aktif çamur sistemleri,
atık suyun kolay parçalanabilir
bileşikleri için hâlâ yaygın
olarak atıksu arıtım tesislerinde
uygulanıyor. Ancak bazı bileşiklerin
bu sistemlere aniden girişi veya
giriş suyunda oranının artması
bakteri popülasyonundaki azalma
ile sistemi başarısızlığa uğratma
riski taşıyor. Birçok endüstriyel
atık, mikroorganizmalara yabancı
olan ve mikroorganizmalarca
parçalanmaya dirençli olan insan
yapımı kimyasalları içerebiliyor.
Bu türden atıkların biyolojik
arıtımında karşılaşılan zorluklar,
spesifik kirleticilerin parçalanması
için seçilmiş özel bakterilerle
gerçekleştirilebiliyor.
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TEKNİK ANALİZ

Tüm sektörlerde “yeşil” olmama
alternatifi yok!
Artık ‘yeşil’ olmamak gibi bir alternatifimizin olmadığı bir düzen kuruluyor.
Çevresel koşullara uyamayan, karbon emisyonlarını azaltamayanların küresel
ticaret bariyerleriyle karşılaşma riskleri ortaya çıkıyor.

M

Nurgül Biçer
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Proje Uzman Mühendisi
E-posta: nbicer@petkim.com.tr
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odern yaşam uğruna her türlü
doğal kaynağın sorumsuzca tüketildiği
bir zamanda yaşıyoruz. Bu tüketim
çılgınlığı, beraberinde modern yaşamı
çevreleyen sorunları getirdi. Yaşamı kuşatan,
insan sağlığına tehdit oluşturan çevresel sorunlar sağlıklı bir çevre için nitelikli projelere olan ihtiyacı da ortaya çıkardı. Bireyler olarak, daha temiz bir çevrede yaşamanın önemini bildiğimiz ve böyle bir çevrede yaşamak istediğimiz için, artık hem doğal kaynakların tüketimini hem
de atık madde üretimini azaltan ürünler kullanmak istiyoruz. Bu talep, her
sektörü çevre ile ilgili proje hazırlamaya, gerçekleştirmeye yöneltiyor. Giderek
projeler ve onların ürünleri yeşillenirken, yeşil projelerin ürünleri her piyasa-

Eğitimin önemli bir aşaması olan üniversitelerde de “Yeşil Kampüs” kavramı oluşmaya başladı. Bu
konsept ile kurulan üniversite yerleşkeleri, hem çevreci hem de kendi kendine yeterli kampüsler
olmaktadır. Bu alanlarda iklim değişimine, yeşile duyarlı ve çevre bilinci oluşmuş bir mezun profili
oluşturulması hedeflenmekte.

da kendine yer buluyor. Enerjiyi verimli
kullanan, çevre dostu yeşil ürünler tüketicinin alım kararında öncelikli hâle
geldi. Daha yaşanır bir gezegen yaratmaya yönelik oluşturulan yeşil projelerin en iyisini seçmek için yarışmalar
düzenleniyor, bu projelerin bir arada
bulunacağı sanal ortamlar yaratılıyor.
// “ÇEVRECİ ŞİRKET” İMAJI...
Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren
şirketler üretim süreçlerinde doğal
kaynakları verimli kullanmak ve enerji
tasarrufu sağlayan ürünler geliştirmek
için çaba sarf ederken, çevre bilincinin
geliştirilmesi yönünde önemli sosyal
sorumluluk projelerine imza atıyorlar.
En geleneksel şirketler bile toplumun
çevre konusundaki duyarlılığına hitap
etmek, toplumun gözünde “Çevreci
Şirket” imajını oluşturmak için gerek
üretim süreçlerinde gerekse ürettikleri
ürünlerde çevreye duyarlılıklarını artırıyorlar. Yeni nesil beyaz eşyalar düşük
enerji tüketimi ve çevre dostu özelliklerinin yanı sıra daha uzun ömürlü ve
geri dönüşümlü üretiliyor.
Mevcut ekonomik koşullar altında,
enerji tasarrufu sağlayan, çevreye
duyarlı beyaz eşyalar kullanıcıya daha
cazip geliyor. Eğitim sektöründe, yaşadığı dünyaya karşı sorumlu ve çevre
bilincine sahip bireylerin yetişmesine
katkıda bulunma amacına yönelik
projeler yapılıyor. Çocukların küresel
ısınma, iklim değişikliği ve çevre bilinci
konularında farkındalığını arttıran
projeler kimi zaman büyük şirketlerin
çevre ile ilgili sosyal sorumluluk projesi
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile
işbirliği içinde gerçekleştiriliyor. Yeşil
projelerin öğrencilerin çevre sorunlarına dair bilinçlendirilmesinde daha sürdürülebilir bir toplumun oluşmasında
önemli bir rolü var. Gelecekte dünyamızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın yaşadıkları dünyaya ve doğaya karşı

bilinçlenmesini sağlamak, küçük yaşta
edinecekleri bilgiler ve tecrübeler ile
tüm hayat süreleri boyunca bilinçli
birer birey olarak yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak ise hepimizin
sorumluluğu...
// SEKTÖRLERDEN “ÇEVRECİ”
ÖRNEKLER GİDEREK ÇOĞALIYOR
Eğitimin önemli bir aşaması olan
üniversitelerde de “Yeşil Kampüs”
kavramı oluşmaya başladı. Bu konsept
ile kurulan üniversite yerleşkeleri, hem
çevreci hem de kendi kendine yeterli
kampüsler olmaktadır. Bu alanlarda
iklim değişimine, yeşile duyarlı ve
çevre bilinci oluşmuş bir mezun profili
oluşturulması hedeflenmekte.
Sadece otel yatırımı yapmanın yeterli olmadığını anlayan turizm sektörü
de sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir turizm için kolları sıvamış durumda.
Çevreye duyarlı işletmeler açısından
yeşil oteller hem çevreyi korumak,
hem yurtdışındaki imajı güçlendirmek,
hem de otel maliyetlerinin düşürülmesi açısından önem taşıyor. Yenilikçi ve
çevre odaklı, kaynak tasarrufu sağlayan
yeşil otel projeleri ile otel işletmecileri
büyük tasarruflar sağlayabilmekte. Bu
da büyük miktarlardaki paranın cepte
kalması anlamını taşıyor.
Eko düşünce sorumluluğu ile hareket eden inşaat sektörü yeşil binalar,
yeşil kentler konsepti ile tasarım, inşaat
işletim/kullanım süreçlerine odaklanıyor. Doğayla barış içindeki kentler binalar hepimizin özlemi. İnşaat sektörü
müşterilerin bu özlemi ve beklentisini
karşılamak üzere tasarladığı/ürettiği
yeşil binaların ne kadar yeşil olduğunu
nitelemek için sertifikasyon sistemleri
geliştirmiş durumda.
Otomotiv sektörü de, diğer sektörler gibi çevreye duyarlı araçlar üretmek
ve satmak üzerine planlarını çoktan
yapmış durumda. Sektör geleceğin

otomobillerinin bugünkünden çok
daha yeşil olacağını özümsemiş ve
buna göre yeniden yapılanmakta.
// AMAÇ, GELECEK NESİLLER İÇİN
DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA
Çeşitli sektörlerdeki çevreci gelişmeler hep projeler üzerinden planlanıyor ve hayata geçiyor. Yeşil projeler
yeşil ekonominin lokomotifi olmuş
durumda. Dünyanın çölleşmesi ve insanlığın gelecekte kuraklaşan ortamda
yaşama tehlikesinin arttığı günümüzde sorumluluk duygusu ve gelecek
nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak
bilinci ile hareket eden kişi ve kurumlar
yeşil projeler ile yeşil ekonomiye can
veriyor. Devletler yasal düzenlemeler
ile toplumlar ise kültürel değişim ile
bu ekonomiye soluk aldırıyor. Ancak
bu yapılanlar devasa boyutlara ulaşan
sorunlar ile başa çıkmaya yetmiyor. Her
alanda nitelikli yeni çevre projelerinin
tariflenmesi, işbirliklerinin oluşturulması gerekiyor. Bu noktada projeleri
iyi planlamak, iyi yönetmek, kişisel
teknikleri değil evrensel proje yönetim
tekniklerini uygulamak giderek daha
fazla önem taşıyor. Modern proje yönetim teknikleri yeşil projelerin başarı
şansını arttırırken, başarı ile tamamlanan her proje gelecek nesiller için
yaşanabilir bir dünya adına daha fazla
umut anlamını taşıyacak.
Artık ‘yeşil’ olmamak gibi bir
alternatifimizin olmadığı bir düzen kuruluyor. Çevresel koşullara uyamayan,
karbon emisyonlarını azaltamayanların
küresel ticaret bariyerleriyle karşılaşma
riskleri ortaya çıkarken, bu düzende
gerek kişisel gerekse kurumsal olarak
yerimizi almak, tarafımızı belirlemek
durumundayız.
İşlerinizden yeşil projelerin, yaşantınızdan yeşil alanların eksik olmaması
dileği ile...
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ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE,
PETKİM’DEN TÜRKİYE’DE BİR İLK DAHA…

İşletme İktisadı Enstitüsü ile
Birlikte MBA programı başlıyor
(Soldan) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erdal Tekarslan, İşletme İktisadı Enstitüsü Müdür Vekili
Prof. Dr. Recep Pekdemir, SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk protokole imza attılar.

P

etkim ve İstanbul Üniversitesi
İşletme İktisadı Enstitüsü;
Türkiye’de bir devlet
üniversitesi ile sanayi
kuruluşu arasındaki ilk MBA (Master
of Business Administration) eğitim
programının temellerini attı.
2011-2012 eğitim yılı bahar
döneminde eğitime başlayacak
programın protokol imza töreni,
İşletme İktisadı Enstitüsü’nün Avcılar
Kampüsü’ndeki mezuniyet gününde
gerçekleştirildi. Okulun 1984 yılı
mezunları arasında yer alan SOCAR
& Turcas Grup Şirketleri Başkanı
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(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz, programın
Üniversite-Sanayi işbirliğinin en
güzel örneklerinden biri olacağına
inandığını belirtti. Türkiye’nin en
önemli sorunlarının başında, “teori
dünyası ile pratik dünyası arasındaki
köprülerin yeterince kurulamamış
olmasının geldiğini” vurgulayan
Yavuz, “Umuyorum bu proje örnek
olur ve tüm sektörlere yaygınlaşır. Biz
Petkim olarak ileride şirketimizi teslim
alacak kadroların kariyer planlarına
büyük önem veriyor ve destekliyoruz.
İşletme İktisadı Enstitüsü’nden bu

teklif geldiğinde çok heyecanlandık.
Genel Müdürümüz Hayati Öztürk de,
sağolsun, büyük destek verdi.” dedi.
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı
Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr.
Recep Pekdemir de, Enstitü’nün
Türkiye’de pek çok ilki başaran
bir eğitim kurumu olduğunu
hatırlatarak, MBA programının
diğer devlet üniversitelerine de
örnek oluşturacağını vurguladı.
Petkim ile gelecekte farklı projeler
üzerinde de çalışmak istediklerini
belirten Prof. Pekdemir, “Üniversite
ile iş hayatı arasında çok önemli bir

(Soldan) İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal
Tekarslan, SOCAR & Turcas Grup
Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
İşletme İktisadı Enstitüsü
Müdür Vekili Prof. Dr. Recep Pekdemir
ve Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk.

köprü oluşturuyoruz. Bu konuda
bize güvenen başta Sayın Kenan
Yavuz ve Sayın Hayati Öztürk
olmak üzere tüm Petkim camiasına
teşekkürlerimizi sunarız.” dedi
KENAN YAVUZ: BİZ İDEOLOJİK
DURUŞLARIN KAYIP KUŞAĞIYDIK
Protokol töreninin ardından
mezunlara bir konferans veren
Kenan Yavuz, iş hayatında
karşılaşılan zorlukların aşılmasında
mücadele ve rekabetin önemine
değindi. Kendisinin, okulun
mezunu olmaktan her zaman
gurur duyduğunu belirten Kenan
Yavuz, İşletme İktisadı Enstitüsü’nün
kendisine kazandırdıklarını şöyle
özetledi:
“Bizler ideolojik duruşların kayıp
kuşağıydık. Düşüncelerimizin
hep tek doğru olduğunu, karşı
düşüncelerin tamamen yanlış
olduğunu düşünen bir kuşak
olarak yetiştik. Bu okul benim
duruşumu değiştiren bir eğitim
verdi. Sosyal olaylarda çözümün
bir tane olmadığını, başka
çözümlerin de olabileceğini, karşı
düşünceyi dinlediğinizde, kendi
düşüncenizden daha iyi olduğunu
anladığınızda bunu kabullenebilme
erdemini sağladı.
Türkiye’nin en iyi okulundan
mezun oluyorsunuz. Bundan
sonra önünüzde iki yol var. Ya
benim gibi profesyonel yönetici
ya da patron olacaksınız. Eğer
ailenizin genlerinde tüccarlık yoksa

sakın patron olmaya kalkmayın.
Profesyonelliği seçecekseniz eğer,
başarı kavramının; makam, mevki ve
unvan olmadığını bilmenizi isterim.
Başarı, insanın onurlu yaşama
yeteneğidir. Bazı genç
arkadaşlarımız, başarıyı hep
unvan olarak algıladıkları için
işe başladıklarında daha ilk gün
‘ben ne zaman müdür olacağım’
stresine giriyorlar. 500 büyük
şirketimiz var. İnşallah 500 bin
tane olur. Diplomaların üzerinde,
‘Aynı zamanda genel müdür olur’
ünvanını veremiyorsak; sabırlı ve
mücadeleci olmayı bileceğiz. Bizler
39 yaşında emekli olan bir kuşaktık.
Sizler 60 yaşında emekli olacaksınız.
Yani biz yedik, siz ödeyeceksiniz.
Artık dünya ile tam entegre ve
rekabetçi piyasa mekanizması
uygulayan bir Türkiye’de yaşıyoruz.
Sizler, bizlerden çok daha zor bir
dünya ile karşı karşıyasınız.”
MBA PROGRAMINDAN
SATIRBAŞLARI
Petkim ile İstanbul Üniversitesi
İşletme İktisadı Enstitüsü’nün işbirliği
ile düzenlenen MBA programı 20112012 eğitim yılı bahar döneminde
başlatılacak.
MBA programının katılımcıları,
Petkim ve Enstitü’nün yetkili kurulları
tarafından belirlenecek.
İlgili yönetmelikler çerçevesinde
gerçekleştirilecek programın eğitimi,
Enstitü’nün görevlendireceği
öğretim üyeleri tarafından verilecek.

İşletme İktisadı Enstitüsü
Müdür Vekili Prof. Dr. Recep Pekdemir,
(solda) SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz’a bir teşekkür plaketi verdi.
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Yeni Düzen;

Yeşil Ekonomi
Seda Hayta
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
Ar-Ge Mühendisi
E-posta: shayta@petkim.com.tr
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anayi devrimi ve devamında sanayideki gelişmelerle
çevreye verilen tahribatın
boyutları ciddi bir sorun
yaratmaya başladı. Bu kötü sonuçları
düzeltmek adına tüm dünyada çevre
adına yapılan bir iyileştirme çalışması
var: Yeşil Ekonomi.
Herkesçe çok farklı tanımlamaları
olsa da, isminden anlaşılan anlamıyla yeşil ekonomi, fotosentez yapan
bitkiler gibi hem güneşten en yüksek
ölçüde yararlanma hem de yine o
bitkiler gibi kullanılan ham maddelerin tekrar kullanılarak değerlendirilmesi mantığına dayanıyor. Daha
resmi anlamda ise Birleşmiş Milletler
Çevre Programı’nda (UNEP-2010)
bahsedildiği şekilde; yeşil ekonomi,
çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı
önemli ölçüde azaltırken, insanlığın
iyiliğini ve sosyal eşitliğini geliştirecek
sonuçlar doğuran

bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor.
Son yıllarda piyasalardaki durgunlukla beraber, iyileşmek isteyen
ekonomiler ve gelişmekte olan ülkeler yeşil ekonomiye daha yakından
ilgi göstermeye başladı. . Çünkü bu
yaklaşımla gelişmekte olan ülkeler,
temiz enerji teknolojileri, doğru kaynak kullanımı, ileri tarım metotları gibi
ekonomik ve sosyal kazanımlar elde
edebilmekteler.
Yeşil ekonomi, sağladığı kazanımlarla büyüme ve gelişme için sürdürülebilir kalkınmayla insanların hayatlarını iyileştiren farklı bir bakış açısı
olarak da düşünülebilir. Kaynakların
hızla tükenmesinin engellenmesi,
elde kalan kaynakların daha verimli
kullanılması, gelecek için yapılabilecek en büyük düzeltmedir.

Bu yaklaşım, dünya iklim değişikliği ve kısıtlı kaynak sorununa alternatif
çözüm yolları bulmaya çalışmakta.
Bu alternatifler ise temelde altı
sektöre dayanıyor:
1. Yenilenebilir Enerji (Rüzgâr
Enerjisi, Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji,
Biyogaz ve Yakıt Hücresi)
2. Yeşil Binalar (Enerji ve suyu tasarruflu kullanan binalar, yani teknoloji ile
donatılmış, yalıtımı artırılmış binalar)
3. Temiz Taşıma (Alternatif yakıtlar,
Toplu taşımacılık, Hibrit ve Elektrikli
Araçlar)
4.Su Yönetimi (Suyun geri kazanımı,
Atık su ve yağmur suyu sistemleri, Su
arıtımı)
5.Atık Yönetimi (Geri dönüşüm,
Belediye katı atık alanları, Terkedilmiş
endüstri bölgelerinin iyileştirilmesi)
6.Saha Yönetimi (Organik tarım,
Doğal yaşamı koruma ve iyileştirme,
toprak iyileştirmesi, Orman alanlarının
artırılması
Önümüzdeki yıllar tüm dünya
çapında yeşil ekonomiye geçiş yılları
olarak düşünülmekte. Bu geçişin ölçülebilmesi için Birleşmiş Milletler Çevre
Programı, Dünya Bankası ve Avrupa
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile belirli

göstergeler tanımladı. Bu göstergeler
ise üç temel başlıkta toplanıyor;
Ekonomik Göstergeler: Yatırımların veya üretimin oranları, yeşil
ekonominin yarattığı yeşil işlerdeki
istihdam gibi,
Çevresel Göstergeler: Kaynak
kullanımı, kişi başı su veya enerji
tüketimi, sektörel / ekonomik kirlilik
yoğunluğu gibi..
İlerleme ve Düzelme için
Bütünleştirilmiş Göstergeler: Kişi
başı gayrisafi yurtiçi hasıla ile ilgili
daha geniş yorumlar…
Bu göstergelere göre hükümetler,
kendi kaynak donanımlarına göre
şartlarını belirleyebilmektedirler.
Yeşil ekonomi sürdürülebilirlik
kavramının üçayağı olan “çevresel
koruma, sosyal büyüme ve ekonomik
büyüme” kavramları en güzel şekilde
özümseyen çalışmadır. Yine de yeşil
ekonomi sürdürülebilir ve hatta
bol kaynaklı olsa da, yüksek oranda
büyüme temelli olduğunu söylemek
çok da doğru sayılamaz. Ancak ekolojik olarak içinde bulunduğumuz
çaresizlik, ülkeleri ve şirketleri yeşil
ekonominin birer destekçisi haline
getirmiştir. Bu sebeplerle birçok ülke
yeşil ekonomiyi ön sıralarına taşımıştır. Örneğin Kore, yeşil ekonomiyi
ulusal stratejisine adapte etmiş ve
beş yıllık bir plan oluşturmuştur. Çin
ise düşük karbonlu büyüme stratejisini yol haritası seçip, yenilenebilir
enerji kullanımını yüksek oranlara
çıkarmıştır ve yenilenebilir enerji
kullanımında birçok ülkeye göre
daha ileride görünmektedir. Tunus
Hükümeti, ülkenin enerjide petrole
ve gaza olan bağımlılığını azaltmak
amacıyla 2005 yılında “enerji tasarruf
sistemi” hakkında bir yasa çıkartıp,
enerji verimliliği ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımıyla

%20 enerji tasarrufu sağlamıştır.
Nepal’de ise bir grup gönüllünün
başlatmış olduğu çalışma ile ciddi
oranda orman alanları artırılmış, var
olan alanlarda da hem toprak hem
de su kaynağı kullanımı iyileştirilerek
saha yönetimi sağlanmıştır. Ülkemizde de yeşil ekonomiye geçiş için ciddi çalışmalar yürütülmektedir. ENVERDER ile birlikte yürütülen Petkim’in
de ana sponsor olarak omurgasında
yer aldığı atık yönetimi ile ilgili olarak
sürdürülen “Plastik Atıkların Enerjiye
Dönüşümü” kampanyası atık yönetimi alternatifine en güzel örnektir.
Yine aynı şekilde, kurulan ve sayıları
her geçen gün artan rüzgâr enerjisi
santralleri, yollardaki aydınlatma lambalarının güneş enerjili ya da LED’li
aydınlatmalara çevrilmesi, belediyelerce geri dönüşüm çöplerinin her
yere konulması, birçok otelde “yeşil
otel” uygulamasının başlatılarak yeşil
binaların oluşturulması da yeşil ekonomiye sağlanan birer destektir. Ayrıca şirketimizde kurulması planlana
Rüzgâr ve Güneş Enerjisi santralleri
şirket olarak geleceğe duyarlılığımızın ve yeşil ekonomiye desteğimizin
birer göstergesidir.
Birçok çalışma yürütülse de, bu çalışmalar henüz yeterli seviye ulaşmamış
durumdadır ve ciddi ilerlemeler
gerektirmektir. Yeşil ekonominin ülke
ekonomisinde yer edinmesi ve kabul
görmesi, her ne kadar devlet desteği
ve özel sektör desteği gerektiriyor
olsa da bireysel bazda da desteğe
ihtiyaç duyulmaktadır. Bizlerin de
gelecek nesillere daha iyi bir dünya
bırakmak ekonominin iyileşmesinde
katkı sağlamak için yeşil ekonomiye,
şirket olarak destek verdiğimiz gibi,
bireysel olarak da – suyu ve toprağı
daha dikkatli kullanarak, enerjiyi
verimli kullanarak, geri dönüşüme
destek vererek- elimizden geldiğince
katkı sağlamamız gerekmektedir.
http://www.unep.org/
greeneconomy/
http://www.wri.org/stories/2011/04/
qa-what-green-economy
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Petkim, plastik sektörünün iki

önemli dünya buluşmasında yer aldı
CHINAPLAS 2011

(Soldan) Petkim Satış Pazarlama Müdürlüğü Uzmanı Zafer Boy, Satış Pazarlama Müdürlüğü Uzmanı Mine Özkan, Satış Pazarlama Müdürlüğü Yöneticisi
Ertan Kolukısaoğlu, İMMİB Fuarlar ve Dış İlişkiler Uzmanı Burcu Öz, Satış Planlama ve Müşteri Destek Müdürü Muammer Kaygın

Fuara milli katılım
organizasyonu ile
birlikte katılan Petkim,
potansiyel müşterilerine
ulaşarak, ürün
ve hizmetlerinin
tanıtımını yaptı.
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urtiçi ve yurt dışındaki
sektörel fuarlarda müşterileri
ve hammadde sağladığı
sektörlerin temsilcileri
ile bir araya gelen Petkim, plastik
sektörünün dünyadaki iki önemli
buluşmasında açtığı standlarla ilgi
odağı oldu.
Dünyanın ikinci büyük plastik ve
kauçuk fuarı olarak kabul edilen
Chinaplas 2011 Fuarı; Çin Halk
Cumhuriyeti’nin Guangzhou
kentinde, 17-20 Mayıs 2011
tarihleri arasında gerçekleşti. Plastik
hammadde ve yarı mamül ürünleri
ile plastik işleme makinelerinin

sergilendiği Chinaplas; 35 ülkeden 2
bin 200 katılımcı firmaya ev sahipliği
yaparak, 80 binin üzerinde ziyaretçi
ile buluşmalarını sağladı.
Fuara milli katılım organizasyonu ile
birlikte katılan Petkim, potansiyel
müşterilerine ulaşarak, ürün ve
hizmetlerinin tanıtımını yaptı. Petkim
Satış Planlama ve Müşteri Destek
Müdürü Muammer Kaygın, Plastik
Sanayicileri Derneği (PAGDER) ve
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı
Birlikleri (İMMİB) işbirliği ile ilk kez
Türk grubu olarak 186 metrekarelik
alanda milli katılım gerçekleştirildiğini
belirterek, potansiyel tedarikçi ve

Petkim’in Chinaplas fuarındaki
standı katılımcılardan büyük ilgi
gördü.

müşterilere ulaşarak, hem satış hem
de tedarik konularında yeni açılımlar
gerçekleştirdiklerini söyledi. Asya’nın
en büyük plastik ve kauçuk fuarının,
Türk plastik sektörünün gelişmesine
çok önemli katkılar sağlayacağına
inandığını kaydeden Kaygın, “Türk plastik
firmalarının Çin pazarını görme olanağı
bulduğu fuar, bu pazarda yeni fırsatlar
yakalanabileceği konusunda firmaları
umutlandırmış, Türk plastik sektörü
kendisi için en büyük tehdit olan Çin’e
karşı varlığını hissettirmiştir.” dedi.
Petkim standını ziyaret eden Türk
ve yabancı misafirleri en iyi şekilde
ağırlayarak; şikayet, beklenti ve taleplerini
dinlediklerini sözlerine ekleyen
Muammer Kaygın, Petkim’in fuardaki
varlığının Türk firmalarına güç kattığını ve
büyük bir marka olduğunu bir kez daha
gösterdiğini kaydetti.

BRASİLPLAST 2011

B

rezilya, Çin, Hindistan gibi
gelişmekte olan ülke pazarlarına
ulaşma stratejisi güden Türkiye
plastik sektörü, dünyanın
üçüncü en büyük plastik fuarı olan
Brasilplast 2011 Fuarı’nda 10 firma ile
temsil edildi. Petkim’in de bir standla
yer aldığı fuar, 9-13 Mayıs 2011 tarihleri
arasında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde
gerçekleştirildi.
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Fuara ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Petkim Satış ve Pazarlama
Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya,
Brezilya’nin 200 milyonluk nüfusuyla
Güney Amerika’nın en önemli
ülkelerinden biri olduğuna dikkat
çekerek, “Brezilya sanayinin kalbinin
attığı Sao Paulo kentinde düzenlenen
Brasilplast 2011, Türk firmalarının
Brezilya’yı tanıması ve yeni pazarlara
ulaşmaları bakımından büyük
önem taşıyor. 2014 Dünya Futbol

Şampiyonası ve 2016 Olimpiyat
Oyunları’na da ev sahipliği yapacak
olan Brezilya’da sadece 2011-2014
yılları arasında 530 milyar dolar,
2014 yılından sonra ise 881 milyar
dolarlık inşaat, ulaşım ve enerji
yatırımı yapılması planlanıyor. “
dedi. Brezilya’daki uluslararası plastik
buluşmasının Güney Amerika pazarına
atılan önemli bir adım olduğuna
dikkat çeken Çetinkaya, Petkim’in de
Türk plastik sektörü firmalarıyla birlikte

İZFAŞ Genel Müdürü Doğan İşleyen (sağdan üçüncü) ve EGEPLASDER Başkanı
Erol Paksu (sağdan dördüncü); Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk’e (ortada)
teşekkür ziyaretinde bulundu.

yeni pazarlarda kendini tanıtma fırsatı
yakaladığını ifade etti. Kimyasal
bazlar, plastik üretim makineleri,
plastik işleme makineleri, kauçuk
işleme makineleri, geri dönüşüm
araçları, ölçüm sistemleri, plastikler ve
kauçuk ürünleri, temel plastik girdileri
ve teknik projelerin sergilendiği
Brasilplast 2011’e PAGDER ve İKMİB
organizasyonuyla katılan Türk firmaları,
Güney Amerika pazarının kapısı
Brezilya’ya açılmanın yollarını aradı.

Fuara ilişkin ilk tanıtım organizasyonu, Kültürpark’ta düzenlenen
bir kokteyl ile yapıldı.

İZMİR 2012'DE PLASTECH İLE PLASTİK
SEKTÖRÜNÜN DEV BULUŞMASINA SAHNE OLACAK
Fuarcılık sektörünün öncü kuruluşu İZFAŞ ve Ege Plastik Sanayicileri Derneği'nin (EGEPLASDER) işbirliği ile 10-13 Mayıs 2012 tarihleri
arasında, İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenecek olan PLASTECH - Plastik, Ambalaj ve Teknolojileri Fuarı'na ilişkin hazırlıklar
sürüyor. Genel Müdür Hayati Öztürk'ü ziyaret eden İZFAŞ ve EGEPLASDER yöneticileri, Petkim'in fuara verdiği destek nedeniyle
teşekkürlerini iletti. Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk.Plastik sektörünün tek yerli hammadde üreticisi olarak müşterilerinin her
zaman yanlarında olduklarını belirterek, üretimlerini yaptıkları İzmir'de düzenlenecek Plastech Fuarı'na destek vermekte tereddüt
etmediklerini söyledi. Öztürk, fuarın kısa zamanda İstanbul'da düzenlenen plastik fuarları hacmine ulaşmasını diledi.
Fuara ilişkin ilk tanıtım organizasyonu ise, Kültürpark'ta düzenlenen bir kokteyl ile yapıldı. Kokteyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İZFAŞ Genel Müdürü Doğan İşleyen, İTO Meclis eski Başkanı Necip Kalkan, EGEPLASDER Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Paksu, Petkim yöneticileri, plastik ve ambalaj sektör temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı..
İZFAŞ Genel Müdürü Doğan İşleyen, amaçlarının İzmir'in ve bölgenin, ihracat ve istihdam potansiyeli yüksek sektörlerine yönelik
profesyonel ihtisas fuarları düzenlemek olduğunu belirterek, "MARBLE, IF Wedding Fashion, Ayakkabı, Vinolive, Travel Turkey bu
çizgide gerçekleştirdiğimiz fuarlar. Bu fuarlar sayesinde İzmir bu sektörlerde dünya çapında tanınan bir marka haline geldi. Sektörün
fuar konusunda kararlığı ve İTO, EBSO'nun da verdiği destek ile İzmir'e yaraşır ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir fuar
yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

ZİYARET

ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRÜ FEVZİ İŞBİLİR:

Petkim’in çevre duyarlılığını
memnuniyetle takip ediyoruz
Petkim’in Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları arasında yer aldığını
hatırlatan Genel Müdür Fevzi İşbilir, şirkette çevre adına yapılan iyileştirmeleri
memnuniyetle takip ettiklerini ve Petkim’le bugüne kadar iyi bir işbirliği içerinde
çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve
Planlama Genel Müdürü Fevzi İşbilir (sağdan ikinci) Petkim’de çevre
adına yapılan iyileştirmeleri memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

Ç

evre ve Orman Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) ve Planlama Genel
Müdürü Fevzi İşbilir ve
beraberindeki heyet Petkim’i ziyaret
ederek şirketin çevre yatırımları
hakkında incelemelerde bulundu.
Fevzi İşbilir ve Bakanlık heyetine,
SOCAR & Turcas Grup Şirketleri
Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ve Genel
Müdür Hayati Öztürk tarafından, Türk
petrokimya sektörü ve şirketin gelecek
planları hakkında sunum yapıldı.
Petkim bünyesinde çevre yatırımlarına
son 10 yılda 210 milyon Dolar kaynak
aktarıldığını kaydeden Yavuz, çevre
konusunda bugüne kadar gösterdikleri
özenin, şirketlerinin büyüme hedefleri
çerçevesinde gelecekte de artarak
devam edeceğini vurguladı.

ÇED ve Planlama Genel Müdürü
Fevzi İşbilir de, Aliağa Bölgesinde
mevcut hava kirliliğinin tespiti ve
geleceğe yönelik tedbirlerin alınması
kapsamında başlatılan çalışmanın
sonuna gelindiği bilgisini verdi.
Aliağa’da Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve bağlı
kuruluşu İzmir Teknoloji Sanayi ve
Ticaret A.Ş (İZTEK) tarafından yürütülen
“Aliağa Çevre Durum Tespiti ve Taşıma
Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi”
nin masaya yatırıldığını ve Bakanlığın
stratejilerinin belirlendiğini kaydeden
İşbilir, projenin sonuçlarını ve
sonuçların değerlendirilerek alınacak
tedbirleri yöredeki sanayicilerle
paylaşmak amacıyla, Bakanlıkta
sektörel bazda toplantılar yapılacağını
ifade etti.
Petkim’ in Türkiye’nin en önemli

sanayi kuruluşları arasında yer
aldığını hatırlatan Genel Müdür Fevzi
İşbilir, şirkette çevre adına yapılan
iyileştirmeleri memnuniyetle takip
ettiklerini ve Petkim’le bugüne kadar
iyi bir işbirliği içerinde çalışmaları
yürüttüklerini belirtti. Petkim’
in çevre adına hiçbir kısıtlama
yapmadan iyileştirmelerine devam
ettiğini ve planlanan yatırımlarda
da çevreye yönelik tedbirlerin
alınacağı hususunda hiç kuşkuları
olmadığını ifade eden İşbilir, “AB’ye
uyum kapsamında konulan çevre
hedeflerini üstlenmemiz gerekiyor.
Gelecekte bizleri neyin beklediğini
bilerek planlama yapmamız
gerekiyor. Yapılacak olan toplantılarla
sorunlarımızı paylaşarak birlikte
çözüm üreteceğiz ve geleceği birlikte
planlayacağız” dedi.
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RÖPORTAJ: SERKAN AKSÜYEK
FOTOĞRAFLAR: VELİ KORKMAZ

İZMİRLİ SANATÇI ALİ KOCATEPE’DEN
PETKİM YAŞAM’A ÖZEL…

Söz, ezgi, ritm zayıf olunca;

60’lı, 70’li yılların şarkıları
yeniden yorumlanıyor …
Söz yazarı, besteci, prodüktör, gazeteci ve spor spikeri…
Ve fanatik bir Galatasaraylı… Pek çok mesleğin tek bedende buluştuğu
Ali Kocatepe, “İzmirliliğe has açık sözlülüğü” bu kez Petkim Yaşam okurları için
dile getirdi.
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Petkim, adı İzmir ile özdeşleşen şirketlerin
başında geliyor.
Bu şehirde üreten, istihdam ve katma
değer yaratan Petkim’in, yaşadığı kentin
sorunlarına kayıtsız kalması mümkün
olabilir mi?
Son 10 yılda sanayileşme koşusunda
ciddi mesafe alan İzmir, pek çok kişiye
göre gelmesi gereken noktanın çok
gerisinde.. Özellikle kente dışarıdan bakan
İzmirliler için bu yorum daha keskince
dile getiriliyor. İstanbul’da, Ankara’da
ya da yurt dışında yaşayan ve çalıştıkları
kurumlarda tepe noktalara yükselen –ki
bu durumda olan çok sayıda insan varİzmirliler, doğup büyüdükleri topraklara
sevdalarını hiç yitirmiyorlar.
Ancak kıyaslamayı da çok daha net
yapabiliyorlar.
İşte o insanlardan biri de Ali Kocatepe…
Sanatçı, gazeteci, spor spikeri, prodüktör
şapkalarını taşıyan Kocatepe, 1975
yılında, İzmir’den koparak İstanbul
yollarına, hayallerinin peşine düşmüş…
Kocatepe’nin bazı okurlarımıza sert
gelebilecek eleştirileri var. Hem İzmir’e
hem de günümüz sanatçılarına yönelik…
Biz de Petkim Yaşam’ın bu sayısında
İzmir’i, dışarıdan bakan bir İzmirli’ye
soralım istedik. Ali Kocatepe ile
İstanbul’daki evinde buluştuk ve samimi
bir söyleşi gerçekleştirdik...
Yazmak bizden, yorumlamak sizden…

Siz köklü bir İzmirlisiniz. Şu anda
kentin iş, sanat, spor, turizm, sanayi
gibi gelişim süreçlerinde sorun
olduğuna yönelik genel bir algı var.
İzmir’e dışarıdan bakan Ali Kocatepe
bu durumu nasıl görüyor?
Önce kendi sektörümdeki bakış açımı
söylemeliyim. Benim gençlik yıllarımda
müzik ve eğlence dünyasının vitrini,
yılın en az biri İzmir’di… İzmir Fuarı’nın
çalıştığı bir aylık dönem, Türkiye’de
müzik dünyasının kalbinin attığı, hangi
sanatçıların öne çıkacağının en önemli
göstergesiydi. Öyle bir vitrindi ki, sektörün nabzı atıyordu. Sanatçıların, sinemadan müziğe geçenlerin, Türkiye’nin
en iyi gruplarının solistlerinin uvertürlerinin, bütün müzik dünyasının bir
ay İzmir’e aktığı bir dönemdi. Şu anda
böyle bir süreç yaşanmıyor. O zamanlar diziler, televizyonlar yoktu. İnsanlar
fuarda en az beş-altı gazino ve bahçede
zamanlarını geçirirlerdi. Şimdi o İzmir
gitti.. Fuar da ortadan kalkınca eğlence
dünyası için İzmir sıfırlandı.
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Tamamen sıfırlandı mı?
Evet tamamen . Artık bir sanatçının kariyerinde ne
İzmir Fuarı ne İzmir’de vereceği konserler önemli...
Yaz aylarında turizmin canlandığı Çeşme, Foça, Urla,
Seferihisar gibi yerleri saymıyorum tabii. Tiyatrolara
da bakıyorum, durum farklı değil. Ayrıca İzmirli kendi
şehrinde para harcamıyor. Diyelim ki bir konserin
maliyeti 20 lira. İstanbul’da aynı konseri 60 lira ödeyerek izlemeyi tercih ediyor. Net bir biçimde şunu
söyleyebilirim: Eski İzmir yok artık. Sanat dünyasındaki gelişmeler ve aktiviteler çok sınırlı.
Biraz acımasız değil misiniz Ali Bey…
Maalesef öyle. Organizatörler de bundan çok şikayet
ediyor. Adnan Saygun Kültür Sanat Merkezi muhteşem bir mekan oldu. Sevgililer gününde senfoni
orkestrası eşliğinde eşimle konser verdik. İzmir
seyircisi harika. Fakat yazın okullar kapandığı andan
itibaren İzmirli dışarıya gidiyor, kent içindeki aktivite-

ler de ölüyor. Bir aktivite yapılacaksa sahil
ilçeleri tercih ediliyor.
Peki şöyle düşünsek… Mesela 70’li
80’li yolların sonuna kadar Türkiye’de
fuarla özdeşleşen bir eğlence mantığı
vardı ama şu anda o fuar yok. Olmaması da bize özgü bir sorun değil.
Artık fuarların ve fuarcılığın konsepti
değişti. Sektörel ve tematik fuarlar
öne çıktı. Durumun böyle olması da
İzmir’in suçu olması gerek…
Doğru, ama Kültürpark gibi bir muhteşem bir alan var. O alanda İzmirliler, işletmeciler, kent halkına o günleri yaşatabilirler. O dönemde televizyonun bu kadar
yaygın olmadığı da doğru. İnsanımız,
“Niye gidip üç saat oturayım” diyebilir.
Ben de aynı şekilde devam etsin demiyorum. Ama öyle bir festival dönemi olur
ki, dünya starları da ağırlanabilir. Türkiye
starları da gelebilir. Belli bir ayın içinde
bunlar toplanabilir ve İzmir hakikaten
ulusal çapta etki yarattığı dönemi yaşayabilir. Şimdilerde Çeşme Festivali var.
2-3 günlük bir olay. Orada da maalesef
yanlış üzerine yanlışlar yapıldı. Uzun yıllar
gazeteci dostumuz Erol Yaraş’ın girişimleri ile yaşatıldı. Ama bu tip işler için daha
profesyonel bakışlar ve ekipler olması,
büyük finans kuruluşlarının da sponsor
olarak ciddi katkılarda bulunmaları lazım.
Ayrıca o katkıları yönetecek vizyonu olan
insanlara gereksinim var. Türkiye bu vizyonu olan menajerler çıkaramadı. Çünkü
bunun okulu yok. Deneme yanılma yöntemi ile, heves eden insanların yaptığı
bir iş. Bakın Tarkan’ın, Sertab Erener’in,
Sezen Aksu’nun arkalarında bir beyin
takımı var mı?
Gerçekten oturup tartışabileceğiniz,
onların vizyonlarını açacak çapta vizyonu
olan menajerleri var mı, yok. Hâlâ çanta
taşıyıcılar var.

“ŞİİRLER ŞARKI SÖYLER”
PROJESİ, GENÇLERİ
EDEBİYATA
VE ŞİİRE YÖNLENDİRİYOR
Eşiniz Aysun Kocatepe ile birlikte başlattığınız
ve İstanbul’da büyük ilgi gören bir projeniz
var. Petkim Yaşam okurlarına bu projeden de
bahseder misiniz?
“Şiirler Şarkı Söyler” başlıklı projenin ilk
gösterimini İstanbul Caddebostan Kültür
Merkezi’nde yaptık. Büyük ilgi gördü. Çeşitli
illerde sürdürüyoruz. Bu projeyi bir sosyal
sorumluluk projesi olarak görüyorum. Çıkış
noktamız şu: Bugün Yunus Emre’den, Aşık
Veysel’e; Nazım Hikmet’ten Necip Fazıl’a
kadar bu toprakların yetiştirdiği pek çok şairin
eserleri bestelendi ve hepimizin zihninde hep
canlı tutuluyor. Biz bu şekilde 25 şarkı seçtik.
Bütün Anadolu’yu dolaşmak istiyoruz. Özellikle
de çocuklar ve gençler için… Çünkü çocuk o
şarkıyı tanıyor ama şairini tanıması mümkün
olamayabiliyor. Biz şiirin aslını okuyoruz,
arkasından bak bu da şarkısı diyoruz. Çocuklar
gençler şaşırıyor. Sonra sevdiği o şairin
başka şiirlerini de okumaya başlıyor. Böylece
toplumumuzda en eksik yanlarımızdan biri olan şiir
okuma alışkanlığını kazandırmış oluyoruz.
Belki o konsere gelen bir çocuk ya da genç kendi
kendine başlayacak araştırmaya. Hangi şiirler
şarkı olmuş acaba diyecek, edebiyatın içine
girecek, şiirlere dalacak ve hatta şiir yazmaya
başlayacak. Bu projeyi kâr amacı gütmeden
yürütüyorum. Bu toprakların yetiştirdiği şairleri,
onların şiirlerini hepimizin hafızasına kazıyan
bestecileri herkes tanısın ve daha çok sevip
benimsesin istiyorum.

Siz neden İstanbul’a gelmek zorunda
kaldınız?
1973 yılında kendi plak şirketimi kurmuştum. İzmir Radyosu’nda programlar yapıyor, gazetede yazı yazıyordum. İzmir’de
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Ali Kocatepe, efsane dergi
Erkekçe’nin siyah poşete
giren ilk sayısını hala
ambalajında hatıra olarak
saklıyor.

Bugün moda deyimiyle “hit”
olan şarkıcıları, ortaya
koydukları ve birkaç ayda
tükenen eserleri nedeniyle
eleştiren Kocatepe,
müzikte yaratıcılığın
önemine dikkat çekiyor.
Bilgisayardan ritm bularak,
üzerine söz yazmanın,
“şarkı yapmak olmadığını”
özenle vurguluyor.

gayet popüler bir gençtim. Televizyon
dönemi yeni yeni başlarken ben ekranlara da çıkıyordum. Prodüktördüm.
Bir taraftan da üniversitede okuyorum.
İzmir’de kral gibiyim yani. Ama müzik
sektörünün içinde prodüktör olarak
üretim yapmak istiyordum. 1973’te Akdeniz Çocukları şarkısını besteledim ve
45’lik plağını çıkardım. Hey dergisinin bir
etkinliği olarak İzmir’de Akdeniz Festivali
yapıldı. Çok iyi bir organizasyondu. Ama
plak şirketimi İzmir’den yönetmem
mümkün değildi. İstanbul merkezdi.
Bütün sanatçılar burada. Bülent Ortaçgil,
Modern Folk Üçlüsü, Nükhet Duru,
Gökben, Sibel Egemen, İskender Doğan,
Özdemir Erdoğan gibi sanatçıları ilk ben
çıkardım. Hiçbir sermayem olmadan,
kendi yeteneğime ve yaratıcılığıma
güvenerek İstanbul’a adım attım.
30’lu yaşlardaki Ali Kocatepe, bugün
bir plak şirketi kurmak istese, yine
İstanbul’a gelir miydi?
Tabii 35 yılda her şey değişti. Artık yapımcı olarak herkes evinde de üretimini
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yapabiliyor. Şimdi en iyi stüdyodan
alacağınız verimi, ev stüdyonuzda
alabilirsiniz. Şimdi yaptığım besteyi, bir
anda İngiltere’deki stüdyoya internet
ortamında gönderiyorum. Mastering’i
yapıp bana geri yolluyorlar. Dünyanın
en ücra köşesinde bile üretiminizi yapıp
ortaya çıkarabilirsiniz. Ama o zamanlar
böyle bir imkân yoktu.
Bugün de İzmirli çok sayıda sanatçı,
gazeteci, bilim adamı, kendisine
güvenen insanlar soluğu İstanbul’da
alıyor. 35 yıl öncesinden çok farklı
değil miyiz yani..
Bazı konularda İstanbul yine merkez.
Mesela basın sektörünü alın. İzmir’de
Yeni Asır ve Dinç Bilgin vardı. Bölgenin ve İzmir’in en güçlüsüydü. Fakat
Ankara’da, İstanbul’da, Diyarbakır’da
yoktu. Ama Hürriyet ve Milliyet gibi
gazeteler vardı. Dinç Bilgin yaratıcılığından emin olduğu için kalktı İstanbul’a
geldi, Sabah Gazetesi’ni kurdu. Güngör
Mengi ile birlikte İzmir’deki bütün beyin
takımını getirdi. Ve Türkiye çapında

başarı kazandı. Bugün Sabah, hâlâ en
popüler gazetelerden biri. İzmir’den bir
Sabah Gazetesi çıkaramazdı. Müzikte
de böyle. Türkiye’de müzik başyapıtları
sıralaması yapılsa Bülent Ortaçgil’in “Benimle oynar mısın” albümü en başlarda
yer alır. O albümü ben sıfırdan yarattım.
Bülent, Türkiye’de iş yapamayacağını
düşünüyordu. Kimya Mühendisi olarak
Londra’da hayatını kazanacaktı. Yıl 1974.
Bülent’i zor ikna ettim.
O albümü İzmir’den yapamazdım, belki
de Bülent Ortaçgil diye bir adam olmazdı. Yine o dönemlerde İzmirli futbolculardan bir karma yapsanız, milli tamım
çıkardı ortaya. Spordan, sanata, sanayiye
kadar…
Bir de İstanbul’da sizin başını çektiğiniz İzmirliler Derneği kurma girişiminiz vardı… İstanbul’un her yerinde,
Anadolu’daki ilçelerin bile hemşeri
dernekleri var. Bu girişim neden
yürümedi?
2000’li yılların başıydı. Cem Bakioğlu’nun
girişimiyle derneği kurduk, ofisini açtık.

Merhum Ahmet Piriştina’dan, çok
değerli bir insan olan dönemin Valisi Alaaddin Yüksel’e kadar İstanbul’daki tüm
İzmirliler’i bir araya getirdik.
Ben de onları İstanbul’daki gazeteci,
sanatçı, bilim adamlarıyla buluşturdum.
Bayağı kalabalık olduk, çok sıkı güzel
organizasyonlar yaptık. Ama dernek
yürümedi (Gülüyor). Çünkü 70-80 kişi
ancak üye oldu. Orada şunu teşhis ettim.
İstanbul’daki İzmirliler, Türkiye’nin diğer
illerinden göç edenler gibi değil. Mesela
bakın Afyonkarahisar’dan gelenler 5
tane dernek kurmuşlar ve hepsi ayakta.
İzmirliler’in derneği yok.. Neden, çünkü
İzmirliler kendi ayakları üstünde durabilen, diğer kentlerin insanları gibi birbirine
iş verme tarzı dayanışmalara ihtiyacı
olmayan güçte insanlar. Biz istedik ki,
binlerce ailenin çocukları İstanbul’da
okuyor, bu kadar beyin göçü var. Öyle
bir sinerji yaratalım ki, İstanbul’dan
İzmir’e yardımcı olalım, sorunlarını dile
getirelim ve bu beyin göçünün önüne
geçelim. İstanbul’a gelmiş gençleri
örgütleyerek daha rahat yaşamalarını
sağlayalım istedik .
Ama Türkiye’nin hiçbir yerinde örneği
olmayan bir durum da şu: İzmirliler
Derneği, yine İzmir’de kuruldu. …
Yaklaşık 1500 kişilik bir liste çıkarmıştım
ki, inanamazsınız. Sanatçılardan, gazetecilere, devlet adamlarına kadar… Pek
çok alanda öne çıkmış İzmirliler bunlar. .
Hiçbir şehir için böyle bir kadro bulamazsın. Ama baktık ki İzmirli’nin tuzu
kuru gibi. Bambaşka bir hayat felsefesi
var. Bunu Türkiye’nin hiçbir yöresinde
görmedim. Bir kere insan olarak güzel,
kızlarımız Türkiye’nin en güzelleri .. Anlayışlar, uygarlık... Türkiye’nin hiçbir yerinde böylesi güzel ve aydınlık tablo yok.
Bu özelliklerle her zaman gurur duydum,
ama ne yazık ki İstanbul’da birlikteliği
sağlayamadık.

“SLOGAN LAFLARLA
ŞARKI SÖZÜ
YAZILMAZ. 60’LI,
70’Lİ YILLARDAKİ
NAİFLİK VE İNCELİK
ARTIK YOK”
Son yıllarda 60’lı, 70’li yılların
popüler şarkılarını yeni
versiyonları ile seslendirmek moda
oldu. Bu beni çok rahatsız ediyor.
Bu durum üretimin, yaratıcılığın
köreldiğinin göstergesi mi?
Problem şu; eski şarkıların melodi
zenginliği şimdilerde yok. Bir
ritm üzerine, olur olmadık şekilde
şarkı üretiliyor, kayıtları da buna
göre yapılıyor. Slogan laflarla iş
geçiştiriliyor.
O incelik, o naiflik ortadan kalktı . Bir
kere Çiğdem Talu, Aysel Gürel gibi
iki muhteşem söz yazarını yitirdik.
Ayla Dikmen’in 30 yıl sonra yeniden
meşhur olan Anlamazdın şarkısının
söz yazarı Fikret Şeneş 90 küsur
yaşlarında. Hepimizin çok iyi tanıdığı
Ülkü Aker kendini emekliye ayırdı
Bu isimlerin ürettikleri şarkı sözlerine
baktığınızda, Türkiye’de popüler
müziğin, sanat müziğinin içinde yüzde
80 civarında ağırlığını görüyoruz.
Şimdi herkes çalakalem gidiyor. Beste
yapmakta kolaylaştı. Bilgisayardan
programa giriyorsunuz, bir ritm
buluyorsunuz, iş tamam. Yeni arayış
olmadığı için eskiye dönüş var. Ama
benzer sorun yurt dışında da geçerli.
Bakıyorlar, bir anlam bulamıyorlar.
Söz, ezgi, ritm çok zayıf. Bu sefer
gidiyorlar 60’lı 70’li yılların şarkılarına
cover yapıyorlar.
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GÜNCEL
RÖPORTAJ
// ERKEKÇE, TÜRKİYE’DE
TABULARI İLK YIKAN DERGİ OLDU
Şimdi biraz da gazetecilik diyelim
ve şu Erkekçe efsanesini konuşalım. Lafı uzatmayacağım, bir
dergi için bugün bile ulaşılması
imkânsız olan 150 binlik tirajlara, sizler 80’li yıllarda ulaşmayı
başardınız. Gerçekten akıl almaz
bir iş bu…
Dergicilikte bugüne kadar yakalanan
en büyük başarıyı rahmetli Ercan
Abi (Arıklı) sağlamıştır. Müthiş zekâsı
olan, akıl almaz bir adamdı. Kendisini
Hıncal Uluç vasıtası ile tanıdım. Bana
teklif 1980 yılının kasım ayında geldi,
1981 yılının ocak ayında Erkekçe
adıyla bir dergi yayınlamaya başlayacaklardı. Hıncal Uluç yakın arkadaşım. Bir gün İzmir’deyken telefon açtı.
“Ali, hemen İstanbul’a gel. Gelirken
kimliğinle ilgili ne kadar kaydın varsa,
diplomanı falan getir” dedi. “Neden”
dedim. “Soru sorma dediğimi yap,
yeni bir dergi çıkarıyoruz, sorumlu
yazı işleri müdürü olacaksın” yanıtını
verdi. Şoktayım tabii. İyi bir gazetecilik tecrübem vardı o güne kadar.
Müzik sayfaları hazırladım, röportajlar
yaptım. Yaptığım işte ne kadar titiz
çalıştığımı Hıncal iyi biliyor.
Ama bu bambaşka bir iş. Demek ki
bende bir ışık gördü. Çok daha profesyonel bir adam bulsam, bana kan
kusturabilir. Ama Ali benim için ideal
bir yazı işleri müdürü olabilir dedi
herhalde.. 31 yıl öncesinin teknolojisinin bugünden ne kadar geride
olduğumu söylememe gerek yok
sanırım. Hıncal Uluç öyle insanlarla
temas etti ki.. Muhteşem bir yazı
kadrosu oluşturduk. Mesela Prof. Dr.
Kurthan Fişek. 100 sayfa yazı yolla, bir
saat sonra sana mükemmel Türkçe ile
bitirsin, hemen kurye ile ya da o yıllarda yeni yeni başlayan faks ile sana
yollasın. Hıncal çok meraklıydı, gençliğinden beri pek çok yabancı dergiyi
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“AZERBAYCAN’IN EROVİZYON
BAŞARISI SADECE TÜRKİYE’NİN
DESTEĞİ İLE OLMADI”

biriktirirdi. Mesela Cosmopolitan gibi
kadın dergileri. .. O zamanlar Türkiye’de
hiçbir yabancı derginin baskısı yoktu.
Satılanlar da İngilizceydi. Şöyle bir
dergi tasarladık. Derginin birinci malzemesi kadınlara hitap etmesi. Vitrin
erkeklere, fakat içerik olarak kadınlar..
Okuyacak çok şey bulsunlar. Çünkü
eve erkek alsa, ne karısı ne de çocuğu
okuyabilecek.
Talepteki boşluğu çok güzel
görmüşsünüz yani..
Erkekçe, Türkiye’de bir ilkti. Tabuları
yıkan bir yayın oldu. Bir de o dönemin
siyasal koşullarını düşünün. 12 Eylül
darbesinin üzerinden henüz birkaç
ay geçmiş. Bizim en büyük şansımız
Ercan Arıklı gibi bir patron ve Hıncal
Uluç gibi bir genel yayın yönetmeninin, bu dergiyi birlikte çıkarmaya
karar vermeleriydi. Çok kısa sürede
tuttu dergi. 152.000 baskı ve sıfır iade..
Dergi yapanlar çok iyi bilirler. Tiraj
152 bine vurdu ve dergi zarar etmeye
başladı. Yani dergiyi çok satmak, çok
para kazanmak anlamına gelmiyor.
Hesapladık ve 70 binlerde bir tiraj olursa ve %3’lerde iade alırsak en yüksek
parayı kazanıyorduk.

Türkiye’de uzun yıllar Eurovizyon şarkı yarışmaları adeta namus meselesi
yapılırdı. Siz bu alanda Türkiye’nin en deneyimli müzisyenlerinden birisiniz.
Son yıllarda yarışmaya katılacak şarkıyı TRT belirliyor. Doğru mu sizce…
Türkiye 1975 yılında Eurovizyon’a katılmaya başladı. Yaklaşık 10 sene bu işle yatıp
kalktık. O yıllarda Avrupa Yayın Birliği’ne bağlı tek kuruluş TRT’ydi. Hala da öyle. Bu
yarışma sayesinde çok sayıda insan müzik hayatının içine girmiş oldu. Yeni sesler
ve grupların duyulduğu bur arena hâline geldi ve çok önemliydi. Yazılı basın da bunu
birinci sayfasından manşet atıyordu. Fakat çok şanssız dönemden geçiyorduk.
Dışarıda hiçbir desteğimiz yoktu. Burada siyasal destekten bahsetmiyorum. Çoğu
kişi bilmez ama Eurovizyon baştan beri plak şirketlerinin aralarında rekabet ettikleri
büyük bir arenadır. Yurt dışında hiç bir sanatçımızın albümü yayınlanmazdı. Yabancılar
istedikleri gibi satış yaparken, biz dışarıya çıkamıyorduk. Bir de dil olarak bir problem
yaşanıyordu. Türkçe, müzikte pek geçerli bir dil değil. İtalyanca, İspanyolca, Fransızca
ve en önemlisi İngilizce çok avantajlı. O dönemde kendi diliyle katılma zorunluluğu da
vardı. Biz daha baştan dezavantajlı oluyorduk. Ben Almanca parça dinlesem rahatsız
olurum. Almanca bana hiç müzikal gelmez, kaba bir dil. Türkçe de dışarıdakilere öyle
geliyor. Bu yüzden içinde birtakım enternasyonal kelimeler geçen sözler kullanmaya
çalışırdık. İşin siyasi tarafında da, sevilmeyen, demokratik görülmeyen, itilip katılan
bir devlet olduğumuz için, jürilerin gözünde değerli değildik. Bakın, 1975 yılında
Semiha Yankı’nın seslendirdiği “Seninle bir dakika” Eurovizyon tarihinin en güzel
şarkılarından biridir. Semiha daha 17 yaşındaydı. Katıldığımız ilk yıl sonuncu olmuştuk.
2000’li yıllarda Sertab Erener ile bu başarıyı yakaladığımızda artık oylama sistemi
değişmişti. Türk sanatçılarını yurt dışında finanse eden, onların klasmanını yapan,
tanıtan, destekleyen plak şirketleri vardı.
Artık popüler gruplar ya da sanatçılar Eurovizyon’a katılıyor. Yani birinci olan
bir sanatçının parladığını göremedik…
Eskiden en güzel şarkıyı da yapsak, kendi dilimizle ve o koşullarda başarı mümkün
değildi. TRT yönetimi şimdi doğru kararlar veriyor. Doğru seçimler yapıyor demiyorum.
Yani görev verdikleri gruplar ve sanatçılar çağı yakalayan, modern ve gerçekten
değerli sanatçılar. Bu yüzden TRT’yi cesaretinden dolayı hep alkışladım. Şimdi kendi
içimizde bizi temsil edecek şarkıcıyı seçecek yarışmayı yaptığımızda, eski heyecanı
yakalayamayız. İşte Altın Güvercin yapılıyor, müracaatlar oluyor ama rekabet ortamına
soktuğunuz iş değişiyor. Kafalarda oluşmuş standartlar var. Sanatçı özgün kimliğini
ortaya çıkaramıyor. Hep modele uygun bir şeyler bestelemeye çalışıyor.
Ama siz sanatçıya onun tarzını bilerek, “Sen görevlisin Türkiye’yi temsil edeceksin”
dediğinizde, onu özgür bıraktığınızda, özgün eserler yaratabiliyor. Sertab, Yüksek
Sadakat, Mor ve Ötesi gibi… Bence doğru olan ve başarıyı getiren bu.
Bu sene de Azerbaycan tarihinde ilk kez birinci oldu. Beğendiniz mi şarkıyı?
Finalde Türkiye olmayınca, yurt dışındaki Türkler Azerbaycan’a oy yağdırdı. Ama her
şeye rağmen başarılı bir şarkıydı. Diğer ülkeler tarafından da beğenildi. Aksi halde
sadece Türkiye’nin desteği ile başarılı olamazdı. Sunucu Bülent Özveren, Yüksek
Sadakat’ın kaybetmesini siyasi etkilere bağladı. Bence hiç ilgisi yok. Yüksek Sadakat
başarısız değildi. Bu sene çok iyi şarkılar çıktı. Neticede dağları yüksek gösteren
ovalardır.
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RÖPORTAJ
// YILMAZ GÜNEY’İN RESMİ
YÜZÜNDEN HAPSE GİRİYORDUM
O dönemin siyasal koşulları içinde
pek çok ilginçlik de yaşamışsınızdır
eminim…
Yaşamaz mıyız? Bir keresinde Yılmaz
Güney yüzünden hapse giriyordum.
Yılmaz Güney’in fotoğrafının basılması,
onun adının geçtiği röportajların yayınlanması bile yasaklanmıştı. İlk karısı
ile bir röportaj yapıldı. İkisinin fotoğrafını da dergide yayınladım.
Sorumlu yazı işleri müdürü olarak
hemen hakkımda soruşturma açıldı.
Üç kişi ifade vermeye gittik. Ama tabii
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cezayı ben alacağım. O dönemde
Nazlı Ilıcak da bir hapis cezası yemiş,
ama 1 buçuk aylık bir ceza. Akşamları
cezaevine giriyor, gündüzleri gidip
gezebiliyor. Böyle bir ayrıcalık sağlanmış. Düşündük, ben de böyle yaparım,
gündüzleri dergide çalışırım, akşamları
da hapse girerim diyorduk. Son anda
Adalet Bakanı kararı değiştirdi ve içeri
girmemi önledi. Bir ay sonrasında da
zaten Yılmaz Güney ile ilgili o yasak
kalktı.
Böylece affedilmiş oldum ama bizim
dergi bu kez poşete girdi. Artık siyah
poşete konulup satılıyordu. Hâlâ
poşete konulmuş bir dergiyi hiç

ambalajından çıkarmadan hatıra olsun
diye saklarım. Özellikle kadın okurlarımız müthiş oranda arttı. Öyle bir dil
kullanıyorduk ki, işadamından kapıcıya
kadar herkes okuyor, anlıyor ve tat alabiliyordu. Dönemin Başbakanı Turgut
Özal’ın, Süleyman Demirel’in masasının
üzerinde Erkekçe dergisi vardı.
Okunan dergiler atılmıyor ciltleniyordu.
Bugün hâlâ evlerde Erkekçe dergisinin ciltlerini görebilirsiniz. Rahatça
okunabilen ve eğitici bir dergiydi.
Porno dergisi değildi. Okur, devlet
bakanının röportajını da, köşe yazılarını da, sinema yorumlarını da rahatça
okuyabiliyordu.

Erkekçe’nin saltanatı nasıl
sallanmaya başladı?
Bizim ardımızdan Türkiye’de Playboy
dergisi Türkçe olarak çıkmaya başladı.
Hemen ardından Hürriyet gazetesi
Playmen dergisini yayına aldı. Ardından Cosmopolitan yayınlanmaya
başladı. Bizim farkımız şuydu. Yazı, röportaj veya araştırma uzun oldu, bunu
kısaltalım diye bir mantığımız yoktu.
Yazının hakkı neyse onu veriyorduk.
Derginin yarısı birinci hamur kağıda
basılıyordu. Yazılar ilk yarısından
başlıyor, devamı son bölüme anonslanıyordu. Son bölümleri ise üçüncü
hamurdan yapıyorduk. Son bölümün

tamamı yazı, fotoğraflar ise birinci
hamurda. Yazının ederi altı, sayfaysa o
kadar giriyorduk.
// HINCAL ULUÇ’UN ERKEKÇE’DEKİ
MÜTHİŞ YARATICILIĞI
Müthiş bir yaratıcılık bu. Kimin
fikriydi?
Hıncal Uluç’un… Burada hitap ettiğiniz kitleyi çok iyi tanıyacaksınız. Benim
milletim sıkılabilir. Yazıdan sıkıldıysa,
dönsün arkada okusun. Tabii maliyetlerimiz çok yüksek, böylece tasarruf
da sağlıyorduk. Hikâyeler çok kaliteli
fotoğraflarla başlıyor.

Erkeklere masallar gibi.. Fotoğraflar ve
kısa bir özet birinci hamur sayfalarda.
Yazının değerlendirmesi 73. Sayfada..
O güne kadar böyle bir sistemi kimse
uygulamamıştı.
7-8 sene müthiş bir kadroyla çalıştım.
Dergi kapanmadan önce kendi isteğimle istifa ettim.. Müziğe dönecektim.
Ayrıca mahkemelerle uğraşmaktan
sıkılmıştım. Hemen her sayıdan sonra
savcılar, başsavcılar, bana çay ısmarlardı. Uzun uzun sohbet ederdik mecburen. Her sayıda dava açılacak bir şeyler
buluyorlardı.
Dava açılıyor ama beraat ediyorum.
Sıkılmış ve bıkmıştım artık.
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Petkim Ailesi’ne

256 arkadaşımız daha katıldı
Petkim Türkiye için üretmeye, istihdam sağlamaya devam ediyor. “İstihdam
Garantili İşgücü Yetiştirme Programı”nın üçüncüsü sona ererken, mavi ve
beyaz yakalı 256 çalışan işbaşı yapmanın sevincini yaşadı.

İşbaşı yapan kursiyerler, 60 gündür üzerlerinden çıkarmadıklarını
yeleklerini havaya fırlatarak, mutluluklarını paylaştılar.
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Kurs süresince yapılan sınavlarda dereceye
giren kursiyerler, başarı belgeleri ve plaketlerini aldı.

2

010 yılını “Rekorlar Yılı”
olarak geride bırakan
Petkim, küresel krizin
etkilerinin silinmeye
devam ettiği 2011 yılında da
istihdamını artırmayı sürdürüyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) ve
Ege Üniversitesi işbirliği ile
gerçekleştirilen “İstihdam Garantili
İşgücü Yetiştirme Programı”nın
üçüncüsü tamamlanırken, Kültür
Merkezi’nde düzenlenen törende,
Petkim Ailesi’nin yeni fertleri işbaşı
yaptı. Törene Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Birol
Aydemir, İzmir Vali Yardımcısı İsmail
Gürsoy, Aliağa Kaymakamı İbrahim
Keklik, Aliağa Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Adnan Saka, Petkim
yöneticileri, çalışanlar ve aileleri
katıldı.
Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk, törenin açılışında yaptığı
konuşmada Türkiye’nin 2008 krizini
başarıyla yönetip, büyümede tüm
dünyada gıpta ile bakılan rakamlara
ulaştığını hatırlatarak, aynı başarının
işsizlik ile mücadelede yaşanması
için herkese görev düştüğünü
söyledi. “İstihdam Garantili İşgücü
Yetiştirme Programı”nin ilk ikisinde
440 mavi yakalı personeli kadrolarına
dahil ettiklerini vurgulayan Öztürk,
SOCAR & Turcas Grubu’nun 2015
ve 2023 yılları için belirlediği vizyon

ve hedeflere ulaşmak için yüksek
nitelikli işgücüne büyük ihtiyaç
duyduklarını kaydetti. Yapılan
çalışmanın, Devlet-Özel SektörÜniversite işbirliğinin en güzel
örneklerinden birini oluşturduğuna
dikkat çeken Hayati Öztürk, bilgi
ve teknoloji yoğun özelliği ile
petrokimya sektörünün nitelikli
işgücüne gereksinim duyduğunu
kaydetti.
// “NÜFUSUN YARISI 29 YAŞIN
ALTINDA, BU İNSANLARA İŞ
YARATMAK ZORUNDAYIZ”
Hayati Öztürk, şöyle devam etti:
“2008 krizi ile birlikte dünya yeni
bir şekil aldı. Tüm ülkeler üretim
sektörlerini yeniden ayağa kaldırmak
için büyük uğraş veriyorlar. Üretim
altyapılarını güçlendirmek, kendi
ülkelerinde istihdam yaratmak,
katma değeri ülkelerinde tutmak
adına ciddi politikalar geliştiriyorlar.
Türkiye de bu yönde ciddi
gayretler içinde. Önümüzdeki
üç yıla baktığımızda Türkiye’nin
büyümesi 5-5.5 düzeyinde olacak.
Bu oran ülkemiz için yeterli bir
düzey değil. Türkiye’nin verimlilik
odaklı, rekabet gücünü iyileştiren
ve gerçek istihdam yaratan bir
yapıya kavuşması lazım. Çünkü
nüfusumuzun yarısı 29 yaşın altında.
Bu insanlara iş yaratmak zorundayız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Müsteşarı
Birol Aydemir
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Geleneksel İstihdam Şöleni kapsamında
üzerinde Petkim’in logosunun bulunduğu
pasta kesildi.

PETKİM’İN
İSTİHDAM
POLİTİKASINDA
SÜREÇLER NASIL
İŞLİYOR?
l Petkim’in mavi ve beyaz yakalı
personel ihtiyacını karşılamak amacıyla
düzenlenen “İstihdam Garantili İşgücü
Yetiştirme Programı”nın duyurusu
www.petkim.com.tr
internet adresinden kamuoyuna açık
şekilde yapıldı.
l Türkiye İş Kurumu İzmir İl
Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi işbirliği
ile gerçekleştirilen son programda
Petkim’in web sayfasına yaklaşık 10
bin aday başvuruda bulundu.
l Bu başvurulardan “Bilgi Temelli,
Bilgisayar Destekli Seçme
Sistemi”nden önseçimi yapılan ve
aranılan kriterlere uygun 500 kursiyer
adayı mülakata davet edildi. Mülakat
Komisyonları; Ege Üniversitesi’nden
proje grubunda görev alan öğretim
görevlileri ve Petkim yetkilileri ile
Türkiye İş Kurumu gözlemcilerinden
oluştu.
l Mülakatlarda başarılı olan 210
kursiyer 60 günlük eğitim sürecine
alındı. Bu süre içinde kursiyerlere
Çevre, Yangın ve Teknik Emniyet
kursu ile; iş sağlığı ve güvenliği,
fabrika ekipmanları tanıtımı, saha
çalışma şartları ve koruyucu malzeme
kullanımı konularında eğitim verildi
l İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
gözetiminde yapılan kurs bitirme
sınavlarında başarılı olan 210 kursiyer
Petkim’de teknisyen olarak ilgili
fabrika ve ünitelerde işe başlamaya
hak kazandı.

Sanayi olmadan sürdürülebilir
istihdam yaratmak mümkün
değil. Bugün için Türkiye’nin
istihdamında sanayi sektörleri
yüzde 19’luk bir paya sahip. Bu
rakamı artırmak ve kompozisyonu
sanayi lehine desteklemek
zorundayız. Rekabetçi bir yapıda
verimlilik odaklı, katma değer
yaratan ve gerçek istihdam
sağlamamız için kimya sanayisine
önemli bir rol düşüyor. Petkim ve
SOCAR & Turcas Grubu, belirlediği
hedefleri gerçekleştirmek için
büyük projeleri başlattı. Bu uzun
bir yolculuk. Çünkü yatırım
maliyetlerinin yüksek olduğu,
sermaye ve teknolojinin yoğun
olduğu bir sektör. RafineriPetrokimya-Lojistik-Enerji değer
zincirinde insan kaynağının;
konusunda uzman, yetkin ve
kendini geliştiren bir yapıda
olması kesin bir zorunluluk.
Bugünün dünyasında rekabette
pozisyonunuzu belirleyen
olmazsa olmaz faktörlerinden
biri de işgücünüz. Türkiye’nin
nitelikli ve genç işgücünü çok
iyi değerlendirerek, stratejik
üstünlüğünü lehine kullanması

gerekiyor. Petrokimyanın,
dünyanın en rekabetçi
sektörlerinin başında geldiğini
hatırlatan Genel Müdür Öztürk,
“Küresel rekabet ortamında
Petkim’in rakibi kim diyebilirsiniz.
Dünyada bu sektörde üretim
yapan her şirket ve her ülke bizim
rakibimizdir. Ne üretiyorsanız
üretin, mutlaka rekabetçi üretmek
zorundasınız. Bunu yapamazsanız
gelip sizin elinizden pazarınızı
alırlar. Bunu sayısız örneği var.”
değerlendirmesini yaptı.
// TÜRKİYE’NİN İLK ÖZEL
SEKTÖR RAFİNERİSİNİ YAPMAK
BİZE NASİP OLACAK
SOCAR & Turcas Grup
Şirketleri Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz da, Petkim’in kamu
yönetim tarihinde çok önemli
bir başarı öyküsünün yazarı
olduğunu belirterek, 2008
yılında tamamlanan özelleştirme
sonrasında şirketin 2040 yılına
kadar süren bir vizyonun ilk
adımlarını attığına işaret etti.
Kamu iktisadi teşebbüsleri
arasında bugün mezarlıkta

Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk:
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Sanayi olmadan sürdürülebilir istihdam
yaratmak mümkün değil. Bugün için
Türkiye’nin istihdamında sanayi sektörleri
yüzde 19’luk bir paya sahip. Bu rakamı
artırmak ve kompozisyonu sanayi lehine
desteklemek zorundayız.

HER İŞSİZİN
BİR İŞ DANIŞMANI
OLACAK
Törende bir konuşma yapan Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Müsteşarı Birol Aydemir, Türkiye’de
yüzde 11 seviyesinde olan işsizliği
azaltmak için Bakanlık ve Türkiye
İş Kurumu’nun çok önemli projeler
üzerinde çalıştığını söyledi. Türkiye’de
halen işsiz konumunda olan 3
milyon insanın yüzde 60’ının vasıfsız
olduğuna dikkat çeken Aydemir,
“Dolayısıyla Türkiye’de işsizlikten
çok mesleksizlik sorunu var” dedi.Bu
konumda olan vatandaşlara meslek
kazandırma ve beceri edindirme
yönünde her yıl artan sayıda kurs
açtıkları bilgisini veren Aydemir;
şu bilgileri verdi:
“Birkaç ay sonra uygulamaya
geçilecek yeni proje ile her işsizin
bir ‘İş ve Meslek Danışmanı’ olacak.
Böylelikle doğru kişinin doğru kursa ve
işe yönlendirilme sürecini kısaltmayı
ve firmaların çalışan verimliliğine
katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Petkim’in ile başlattığımız İstihdam
Garantili İşgücü Yetiştirme Projesi
benzeri örnekleri çoğaltıyoruz. “

SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz

olan çok şirket bulunduğunu
kaydeden Yavuz, “Mezarlığa
gidenlerin de, ayakta kalanların
da akıbeti tesadüfi olmadı.
Mezara gidenler neden gittiler,
ayakta kalanlar neden kaldılar?
Hepsinin altında olumlu ya da
olumsuz gayretler var. Petkim
kamu yönetimindeyken de,
rekabetçi ve dünya ile yarışan bir
anlayışa sahip olunabileceğini
ispatladı” dedi. Petkim’in 2015
yılına kadar 300 milyon Dolar
tutarında yatırım yapacağını,
SOCAR & Turcas Grubu’nun ise
Petkim sahasında 4 milyar dolar
tutarında rafineri yatırımını 2015
yılına kadar tamamlayacağını
ifade eden Yavuz, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Böylesine riski ve teknolojisi
yüksek yatırımları yapmak yürek
ister. Rafinerimizi tamamladıktan
ve hammadde kaynağımızı

güvence altına aldıktan sonra
yeni petrokimya kompleksine
açılımı gerçekleştirmiş olacağız.
Bugün işbaşı yapan genç
arkadaşlarım emekli oluncaya
kadar çalışacaklar. Ama bir şartla.
Üretmek, işyeri disiplinine sahip
çıkmak ve kendilerini geliştirerek
yenilemek koşuluyla. Anadolu
kültüründe bize emanet edileni,
kendi malımızdan daha değerli
bilir ve gözümüzden sakınırız. İşte
Petkim bize böyle bir emanettir.
Bugün yıllık 530 milyon dolar
ihracat yapıyoruz. Planladığımız
yatırımlarla birlikte Petkim
Yarımadası’nda 2023 yılında 5
milyar Dolar ihracat yapacağız.
Bugün ailemize dahil olan
çalışanlarımız, aynı zamanda bu
büyük başarı öyküsünün tanıkları
da olacaklar.”

Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk
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46. gurur yılımızı

muhteşem bir törenle kutladık...
Petkim’in kuruluşunun 46. yılı, her yıl olduğu gibi Kültür Merkezi’nde düzenlenen
muhteşem bir törenle kutlandı. Davetlilere ve çalışanlara çok önemli mesajlar veren
SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, sahip olunan en önemli varlığın deneyimli ve aidiyet duygusu yüksek
çalışanları olduğunu belirtti. Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk ise bu yıl
PET, XLPE ve BDX fabrikalarının yatırımlarına başlayacaklarını belirtirken, toplamda
131 milyon dolarlık yatırımın müjdesini verdi.

T

Kapasitelerimizin
artmasıyla ortaya
çıkacak ek enerji
ihtiyacını karşılamak
amacıyla, Petkim
sahasında
kurulması planlanan
25 MW gücündeki
Rüzgar Enerjisi
Santralimiz için
lisansımızı aldık.

emelleri 3 Nisan 1965 tarihinde
dönemin Başbakan’ı Süleyman
Demirel tarafından atılan Petkim,
46. yaşını şirket bünyesindeki
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle
kutladı. İzmir ve Aliağa iş dünyası
temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği
törene ev sahipliği yapan Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, 46 yıl süren
zorlu yolculukta yakalanan başarıda,
şirketin kurumsal kültürü, sağlam yapısı,
çalışanları ve iş ortaklarının çok önemli
rol oynadığını söyledi.
Küresel krizin etkilerinin silinmeye
başladığı 2010 yılında Petkim’in 46
yıllık geçmişinde en yüksek kapasite
kullanım oranı, ciro, brüt üretim,
kârlılık ve ihracat rakamlarına ulaştığını
hatırlatan Öztürk, 2011 yılının Petkim
için çok büyük önem taşıyan yatırımların
başlangıç yılı olacağını vurguladı.
Hayati Öztürk, Petkim bünyesinde
bu yıl 131 milyon dolarlık yatırım
öngördüklerini, Aliağa Kompleksi içinde

kablo sektörünün temel hammaddesi
Çapraz Bağlanabilir Polietilen
(XLPE), kauçuk sektörünün temel
hammaddesi Bütadien Ekstraksiyon
(BDX) ve PET fabrikalarının yatırımlarına
başlayacaklarının müjdesini verdi. Bu
yatırımların yanında fabrikalarımızda
kapasite maksimizasyonu, teknoloji
yenileme ve verimlilik artıcı yatırımlarla
üretim maliyetlerini azaltacaklarına
dikkat çeken Genel Müdür Öztürk, şu
değerlendirmeyi yaptı:
// “REKABETÇİ BİR YAPIYLA
ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”
“Kapasitelerimizin artmasıyla ortaya
çıkacak ek enerji ihtiyacını karşılamak
amacıyla, Petkim sahasında kurulması
planlanan 25 MW gücündeki Rüzgar
Enerjisi Santralimiz için lisansımızı aldık.
Bu yatırıma bu yıl içinde başlayıp bir yıl
içinde devreye alacağız. Geçen yıl lisansı
alınan SOCAR & Turcas Ege Rafinerisi’nin
temeli ise çok kısa süre içinde atılacak.

Küresel krizin etkilerinin silinmeye başladığı 2010 yılında Petkim’in 46
yıllık geçmişinde en yüksek kapasite kullanım oranı, ciro, brüt üretim,
kârlılık ve ihracat rakamlarına ulaştığını hatırlatan Öztürk, 2011 yılının
Petkim için çok büyük önem taşıyan yatırımların başlangıç yılı olacağını
vurguladı.
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Turcas Grubu Başkanı ve Petkim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Aksoy

Petkim 46. gurur
yılını, müşteri ve
tedarikçileri ile
paylaştı
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46. YIL ÖZEL ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk

Bu heyecan verici yatırımlarımız, Türk
insanına iş ve aş sağlama yolunda
büyük önem taşıyor. İşsizlik, dünyanın
tüm ülkelerinin karşı karşıya olduğu
bir sorun. Türkiye’nin 72 milyar
dolara varan ara malı ithalâtının
yüzde 10’unu petrokimya ürünleri
oluşturuyor. Bu durum sürdürülemez.
Kendimiz üretmek, ancak rekabetçi
üretmek zorundayız. Petkim ve
SOCAR & Turcas Grubu, Türkiye’nin
kimya sektöründe rekabet gücünü
artırmak için çok büyük projeler
üzerinde çalışıyor. Entegrasyona
dayalı başarılı yapı, rekabet gücünü
yüksek tutmak için vazgeçilmez bir
önem taşıyor.”
//“RAFİNERİ YATIRIMI SIRASINDA
HERKESTEN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ”
Turcas Grubu Başkanı ve Petkim
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal
Aksoy ise, 46. Kuruluş Yıldönümü
Töreni’nde yaptığı konuşmada,
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Petkim’in, SOCAR & Turcas Grubu’nun
yönetiminde üç yılı geride bıraktığını,
şirketin bir dünya yıldızı olması
için ellerinden gelen tüm çabayı
harcadıklarını belirtti. Petkim
sahasında yapılacak yatırımlarda
adeta zamanla yarıştıklarına işaret
eden Aksoy, kendilerinin liberal ve
rekabetçi ekonomiye inanmış insanlar
olarak teşvik istemediklerine dikkat
çekti. Aksoy, tören katılımcılarına
şöyle seslendi:
“Zaman maalesef bizlere
karşı insaflı davranmıyor. Rafineri
projemiz sadece bizim için Türkiye
için büyük önem taşıyor. Buna
karşılık mevzuatımız Türkiye kadar
ve bizler kadar hızlı koşamıyor. Tek
ricamız; tüm kurum ve kuruluşlar
ile vatandaşlarımızdan Türkiye için
kalpleri yanan bizlere yardımcı olması
ve toleranslı davranmasıdır. Bizler her
zaman ülkemize vaat ettiğimizden
daha fazlasını yapmaya hazırız.”

Petkim’in her yıl geleneksel hâle getirdiği ve üç
dalda verilen Özel Ödüller sahiplerini buldu. “Yılın Bürokratı” dalında Enerji Piyasası Düzenleme
Kurulu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, “Yılın
Gazetecisi” dalında Bugün Gazetesi Ekonomi
Müdürü ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD)
Başkanı Celal Toprak, “Yılın Sivil Toplum Kuruluşu” dalında ise İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) ödüle layık görüldü.EPDK Başkanı
Hasan Köktaş, yaptığı teşekkür konuşmasında
Petkim’in yatırımların “Türkiye’nin en kapsamlı
yerlileştirme” örneği olduğunu belirterek, “Bu
törende dile getirilen yatırım hedefleri, çok
büyük bir vizyonun alt başlıklarıdır. Bu vizyon,
ülkemiz insanına iş ve aş sağlayacak, yerli sanayicimize hammadde güvenliği getirecek, ekonomimize çok büyük bir katma değer sağlayacak.
Rafineri-Petrokimya entegrasyonu İzmir’imize
de çok büyük bir yatırımı kazandıracak. Petkim’in
gönlümüzde hep ayrı bir yeri oldu. Özelleştirilmesi de bu entegrasyonun gerçekleşmesi mantığı
ile yapıldı. Bu hedeflere bir katkı sağladıysak ne
mutlu bizlere” dedi. EGD Başkanı Celal Toprak
da, Petkim’e her gelişinde değişim ve dönüşüm
ivmesine bizzat tanık olduğunu, layık görüldüğü
ödülü tüm arkadaşları adına aldığını kaydetti.
İZSİAD’ın ödülünü alan Yönetim Kurulu Eski Başkanı İlknur Denizli ise, sivil toplum örgütlerinin
öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını,
dernek olarak kentin tüm dinamiklerini geliştirerek, daha güçlü bir İzmir için çalıştıklarını
kaydetti.

(Soldan) SOCAR & Turcas
Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz,
Bugün Gazetesi Ekonomi Müdürü
Celal Toprak,
EPDK Başkanı Hasan Köktaş,
İZSİAD Eski Başkanı İlknur Denizli ve
Petkim Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erdal Aksoy

PETKİM’İN MÜŞTERİLERİ
VE TEDARİKÇİLERİ DE
ÖDÜLLENDİRİLDİ
Petkim’in kuruluş yıldönümü törenlerinde geleneksel
hâle gelen Müşteri ve Tadarikçi Ödülleri de sahiplerini
buldu. Firma temsilcilerinin ödüllerini Petkim ve STEAŞ
yöneticileri verdi.
Ödül verilen firmalar şu isimlerden oluştu:
SADIK MÜŞTERİ KATEGORİSİ
HES HACILAR ELEKTRİK SAN. VE TİC.A.Ş.		
ELSAN ELYAF SAN.VE TİC.A.Ş.		
ÖZ-PLAS PLS İMALAT İTHALAT SAN VE TİC LTD ŞTİ		
NURAL PLS.AMB.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.		
GEOPLAS PLS.ZEMİN TEKNİKLERİ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.
ŞTİ. GEMLİK PLASTİK		
EN FAZLA ÜRÜN ALAN MÜŞTERİ KATEGORİSİ
ADVANSA SASA POLYESTER SAN. A.Ş.		
AKSA AKRİLİK KİMYA SAN.A.Ş.		
NAKSAN PLASTİK VE ENERJİ SANA Yİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİİŞBİR SENTETİK DOKUMA SAN.A.Ş.		
ESEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.		
MELTEM KİMYA VE TEKSTİL SAN. İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KORTEKS MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.		
ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN. A.Ş.		
BOYTEK REÇİNE BOYA VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş.		
MENDERES TEKSTİL SAN VE TİC AŞ		
YURT DIŞI MÜŞTERİLER KATEGORİSİ		
KOLMAR GROUP AG
MOBE INTERNATIONAL		
		
ÖZEL MÜŞTERİ ÖDÜLLERİ KATEGORİSİ
VATAN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.		
PLASTİFAY KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş		
GÜRDEMİR PLASTİK BASKI AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ GAP SULAMA SİST.PLS.TEKS.İNŞ. TAAH.GIDA
NAKL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ		
TEDARİKÇİLER KATEGORİSİ			
PETROKİM TRADING LTD (Hammadde)		
HİDROKİM SU KİMY.LTD (Kimyasal)
EAGLE BURGMAN LTD.
(Malzeme-Mekanik Fabrika Yedekleri
HONEYWELL A.Ş.
(Malzeme-Elektrik Enstruman)
ŞAHİNLER LTD/AYAZLAR LTD. (Ambalaj)
YİĞİT YEMEK A.Ş. (Hizmet-Genel)
KOÇ SİSTEM A.Ş. (Hizmet-Bilgi Teknolojileri)
GÖKBORA NAKLİYAT A.Ş. (Hizmet-Nakliye Hizmetleri)
SÖNMEZ REDÜKTÖR LTD. (İmalat)
KEREMİK AMB.LTD.ŞTİ. (Yerlileştirme) 		
KONUK ISI LTD (İşbirliği)		
FOGA MÜH.LTD.ŞTİ (Proje İşbirliği)

SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz

“YATIRIMCININ ASIL GÜVENCESİ
HAMMADDE DEĞİL, DEMOKRASİDİR”
SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz ise, Petkim’in sahip olduğu en önemli varlığın deneyimli
ve aidiyet duygusu yüksek çalışanları olduğunu belirterek, Grup olarak 2040
yılına kadar uzanan vizyonla hareket ettiklerini belirtti. Dünyada yaşanan son
olaylarla, istikrarlı büyümesini sürdüren Türkiye’nin, dünyanın yıldızı olmaya devam ettiğinin görüldüğünü kaydeden Kenan Yavuz, şöyle devam etti:
“Son yıllarda büyük ölçekli yatırımlar Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika’ya kaymıştı. Ancak dünya şunu çok iyi gördü ki, yatırım yapmanın en önemli girdisi ucuz hammadde değil demokrasidir. Yaşananlar, yatırımcıların gerçek
güvencesinin, iş yaptığı ülkenin demokratik standartları olduğunu bizlere
gösterdi. Türkiye, demokrasisi, genç nüfusu ve büyüyen pazarıyla yatırımların cazibe alanı olmaya devam edecek ve bu ivmesini artarak sürdürecek.
Bizlerin de geleceğimize bakarken, bu büyük fırsatı değerlendirecek altyapıları hazırlaması, haksız rekabeti engelleyecek mekanizmaları geliştirmesi,
bürokratik mekanizmalara azaltarak yatırım iklimini iyileştirmesi gerekiyor.
80 milyona giden nüfusumuzun ulu önder Atatürk’ün ‘Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma’ ülküsünü gerçekleştirecek azim ve kararlılıkta olması
gerekiyor. Enerjimizi kendi içimizde değil, dış dünya ile rekabete harcayarak,
rekabet heyecanını ve zorluğunu tüm hücrelerimizde hisseden bir ülke olmamız gerekiyor.”
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Baharın güzelliğini yine
Çayağzı’nda hissettik
Petkim’in kuruluş yıldönümü ile eşzamanlı olarak her yıl yapılan Çayağzı Şenliği bu yıl
3 Nisan 2011 Pazar günü gerçekleştirildi. Petkim çalışanları, aileleri ve geçmişte uzun
yıllar şirkete emek vermiş emeklililerin katıldığı şenlik festival havasında geçti.

Y

aklaşık 4 bin kişinin
katıldığı organizasyonda
DJ ve animatör Kaan
Baybağ katılımcıları
sahne şovu ve müzikleri ile
coşturdu. Profesyonel ses ve
sahne sistemleri ile desteklenen
festivalde, junglor ve sihirbaz
gösterileri büyük ilgi gördü.
Çocuklar için de tam bir şenliğe
dönüşen etkinlikte rengarenk
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şişme oyun parkları ve küçükler
kadar büyüklerin de yoğun
ilgisini gören rodeo parkında
eğlenceli kareler yakalandı. Canlı
langırtta geçen çetin mücadeleler
katılımcıları yarıştırırken izleyicileri
de eğlendirdi. Çuval yarışlarına
ise 7’den 70’e herkes ilgi gösterdi.
Büyük bir coşku ile mücadele
eden yarışmacılar defalarca yerlere
düşmelerine rağmen yarışmadan

yılmadılar. Penaltı atış alanında ise
özellikle çocuklar sahnelerdeydi.
Yüz boyama sanatçılarının
motifleri ile süslenen minik yüzler,
miniklerin güzelliklerine güzellik
kattı. Süsleme sanatına ilgi yoğun,
beğeni yüksekti.
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Turcas ve RWE’nin

dev doğalgaz santralinin
temeli atıldı
Turcas Grubu ve Alman Enerji devi RWE’nin Denizli-Kaklık’ta kuracağı doğalgaz
çevrim santralinin temeli, Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın katılımı ile atıldı.

T

ürkiye’nin son yıllarda hızla
artan enerji yatırımlarına bir
yenesi de Denizli’de eklendi.
Alman enerji şirketi RWE ile
Turcas Grubu’nun ortaklığıyla 500
milyon Euro yatırım bedelli doğalgaz
dönüşümlü elektrik santralının temeli
13 Nisan 2011 tarihinde atıldı.
RWE & TURCAS Güney
Elektrik Üretim’in ev sahipliğinde
gerçekleştirilen temel atma törenine,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Federal Almanya Büyükelçisi
Eckart Cuntz, Denizli Valisi Yavuz
Erkmen, RWE AG Yönetim Kurulu
Başkanı Jürgen Grosmann, Turcas
Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Aksoy ve RWE Türkiye İcra Kurulu
Başkanı Andreas Radmacher’in yanı
sıra devlet erkanı ile, RWE, TURCAS ve
Petkim üst düzey yöneticileri katıldı.

// 775 MW KAPASİTELİ OLACAK
Santral, Denizli ili ve çevresinin
endüstriyel büyümesi ve yeniden
yapılanmasında, ekonomik, güvenilir
ve yüksek kaliteli elektrik enerjisi
önemli bir rol oynayacak. Net 775
MW üretim kapasiteli santral çevreyle
dost ve güvenli bir işletim sağlayarak,
bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına
katkıda bulunacak. Proje, Avrupa’nın
önde gelen beş elektrik ve gaz
şirketinden biri olan RWE ile
Türkiye’nin deneyimli ve atılımcı
petrol, petrokimya, gaz ve elektrik
enerjisi şirketi TURCAS ortaklığında
gerçekleştirilecek.
2012 yılında işletmeye açılması
planlanan santral Denizli, Aydın
ve Muğla’daki konutlara elektrik
sağlarken, inşaat sürecinde 600 kişiye
istihdam olanağı sağlayacak.

EN ÇEVRECİ
SANTRALLERDEN BİRİ
OLACAK
RWE & TURCAS Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik
Santrali, her biri bir gaz türbini, jeneratör ve atık ısı kazanından (AIK) oluşan iki hatta yapılandırılmış çok şaftlı
tasarımla inşa ediliyor. Her iki AIK’den gelen yüksek basınçlı buhar, kendi jeneratörüne sahip ortak bir buhar
türbinine aktarılacak, soğutma işlemi ise hava soğutmalı yoğuşturucularla yapılacaktır. Yüzde 56 verimlilikle
hizmet verecek olan santral, aynı zamanda Türkiye’deki
en çağdaş ve çevre dostu tesislerden biri olacak.
Santralin, bölgeye uzun vadeli ve sürdürülebilir olumlu
etkiler sağlaması hedefleniyor. Şu anda inşaatın yapım
aşamasında 160 kişiye istihdam sağlanıyor. Çalışmalarının yoğunlaştığı dönemlerde ise bu sayının 600’
ekadar çıkacağı arasında olacağı öngörülüyor. Bunun
yanı sıra proje kapsamında pek çok yerel tedarikçi ile
çalışılıyor. Santral ulusal şebekenin bir parçası olduktan
sonra sahada yaklaşık 40-60 kişi görev

Temel atma törenine katılan Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
enerji yatırımlarına karşı çıkmadığı
için Denizli halkına teşekkür ederken,
“RWE yönetimi, Başbakanımız Tayyip
Erdoğan’ın odasında gerçekleştirilen
toplantıda Türkiye’ye 3 milyar Euro’luk
yatırım yapma sözü verdiler. 500
milyon Euro’yu zaten Denizli’ye
yatırdılar. Geriye 2.5 milyar Euro kaldı.
Turcas’ı Petkim’den çok iyi tanıyoruz.
Sonuçta böyle güçlü aktörler güçlü
işler yaptıkça Türkiye’nin gücü
olacaklardır.
Türkiye, Avrupa Enerji Elektrik
Dağıtım Birliğine üye olacak. Daha
sonra enerji borsası kurularak enerji
alınıp satılabilecek bir hale gelecek.”
dedi. Son yıllardaki enerji yatırımlarını
önemine dikkat çeken Bakanı Yıldız,
bu yatırımlara karşı zaman zaman

Temel atma törenine katılan Denizli Valisi Yavuz Erkmen,
TURCAS Grubu Başkanı Erdal Aksoy ve TURCAS Grubu
CEO’su Batu Aksoy’dan proje hakkında bilgi aldı.

spekülatif ve manüplatif hareketler
olduğunu hatırlatarak, sonuçta
kaybedenin yine o yörenin halkı ve
Türkiye olduğunu kaydetti.
// “TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE
YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ”
Turcas Petrol Yönetim Kurulu
Başkanı ve Petkim yönetim Kurulu
Başkan Vekili Erdal Aksoy ise RWE’nin,
doğalgaz çevrim santrallerinin
işletmesinde çok tecrübeli bir
şirket olduğuna dikkat çekerek, “Bu
nedenle RWE ile birlikte Denizli’de
gerçekleştirdiğimiz iş ortaklığından
dolayı çok memnunuz.

Denizli-Kaklık’ta inşa edilen RWE & TURCAS Doğalgaz Santrali’nin
temel atma töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın
katılımıyla yapıldı.

Türkiye’nin geleceğine ve enerji
pazarımıza birlikte yatırım yapmaya
devam edeceğiz” dedi. RWE & TURCAS
Güney Elektrik Üretim’de Turcas’ın % 30,
RWE’nin ise % 70 ortaklığı bulunuyor.”
dedi.
RWE Türkiye CEO’su Andreas
Radmacher da, Türkiye pazarında
mevcut tüm olanaklarla ilgilendiklerini
ve gündemde olan Akenerji konusunu
da incelediklerini dile getirerek şunları
söyledi: “Türkiye’de enerji borsası
kurulursa birçok yatırımcı buraya
yatırım yapar. Türkiye’ye inancımız tam.
Türkiye’deki ilk yatırımız bu, devamı da
gelecek.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız
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Petkim’in Genel Kurulu

başarıyla gerçekleştirildi
Aksoy;
“Petkim’in bu yıl
kendi bünyesinde
yapacağı 131 milyon
dolarlık kapasite
artıcı ve yeni fabrika
yatırımlarıyla
gelecek yıllarda
çok daha başarılı
performanslara
imza atacağına
yürekten
inanıyoruz.”
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P

etkim Petrokimya
Holding A.Ş’nin, Yatırımcı
İlişkileri Birimi tarafından
düzenlenen 2010 yılına
ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
31 Mart 2011’de Aliağa’daki şirket
merkezinde; Sanayi Bakanlığı
Komiseri Ferudun Göktaş
gözetiminde gerçekleştirildi.
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev’in başkanlık yaptığı
Genel Kurul’a , Petkim Yönetim ve
Denetim Kurulu Üyeleri ile C
grubunu temsilen Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı  yetkilisi ve diğer
hissedarlar katıldı. Yönetim ve
Denetim Kurulu’nun raporlarının

okunup onaylandığı toplantıda
bir konuşma yapan Petkim
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erdal Aksoy, şirketin özelleştirme
sonrasında SOCAR & Turcas
Grubu yönetiminde üç yılı geride
bıraktığını belirterek, 2010 yılında
üretim, ihracat, kapasite kullanım
oranı ve ciroda yakalanan rekor
rakamlarının kendilerine büyük
mutluluk verdiğini söyledi.
Petkim’in 2011 yılından itibaren
yapılacak yatırımlarla çok daha
önemli bir değişim sürecine
gireceğini kaydeden Aksoy, “Bu yıl
içinde temelini atacağımız SOCAR
& Turcas Ege Rafinerisi Petkim’in

Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev
(solda) ve Başkan Vekili Erdal Aksoy

hammadde güvenilirliğini
sağlayacağı gibi, Türkiye’nin
net ithalatçı olduğu ürünlerin
üretilmesini sağlayacak ve katma
değer ülkemizde kalacak. Ayrıca
Petkim’in bu yıl kendi bünyesinde
yapacağı 131 milyon dolarlık
kapasite artıcı ve yeni fabrika
yatırımlarıyla gelecek yıllarda çok
daha başarılı performanslara imza
atacağına yürekten inanıyoruz.”
dedi. Yakalanan başarının altında
Petkim’in yöneticilerinin sergilediği
yüksek performans kadar, şirkete
aidiyet duygusu yüksek çalışanların
da önemli katkısı olduğunu
kaydeden Aksoy, geleceğe

duydukları güvende bu etkenlerin
önemli rol oynadığına dikkat çekti.
Başarılı geçen Genel Kurul’da,
gündeme ilişkin maddeler okunup
kabul edildikten sonra, toplantı
Yönetim Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev’in ve hissedarların iyi dilek
temennileriyle sonlandırıldı.
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BOTAŞ’tan Petkim’e

en üst düzey ziyaret

B

oru Hatları ile Petrol
Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü
Fazıl Şenel, Petkim’i ziyaret ederek,
Genel Müdür Hayati Öztürk ve
Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir
Tuncer ile bir araya geldi. Petkim
Aliağa Kompleksi’nde yapılacak
yatırımlar hakkında bilgi veren
Genel Müdür Öztürk; yurt içinde
plastik, kimya, ambalaj, boru, boya
gibi pek çok sektörde üretim yapan
firmaların taleplerini mümkün olan
en yüksek seviyede karşılamayı
amaçladıklarını söyledi. 2010
yılında brüt üretim, karlılık, ihracat,
kapasite kullanım oranı gibi temel
parametrelerde rekorlar yılını geride
bıraktıklarını hatırlatan Öztürk,
“Ürünlerinin kalitesi, güvenirliği
ve sağladığı imkânlar nedeniyle
Petkim tercih ediliyor. Bu nedenle
birinci önceliğimiz Türkiye pazarında
rekabetçi büyüklüğe kavuşup
bugün için yüzde 25 olan Pazar
payımızı yüzde 40 ‘a çıkarmayı
amaçlıyoruz. Türkiye’deki talep artışı,
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dünya ortalamasının en az iki katı
hızla büyüyor. Az önce bahsettiğim
gibi Petkim’in pazar payı yüzde 25
düzeyinde. Yani Türkiye ortalama bir
birim üretirken 3 birim ithal ediyor.
Cari açığının önemli bir bileşeni de
petrokimya ürünleri.
Yıllık 8-10 milyar dolar sadece
petrokimya ürünlerinin ithalatına
gidiyor. 70-75 milyar dolarlık aramalı
ithalatında petrokimya ürünleri

Botaş Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Fazıl Şenel (solda),
Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk’ten bilgi aldı.

önemli bir parçayı oluşturuyor ve bu
ürünler katma değeri yüksek ürünler.
Türkiye’nin bu ürünlerin ithalatını
sürdürmesi mümkün değil.” dedi.

Resimaltı: (Soldan) Aliağa Vergi Dairesi Başkanı Zakir Kılıç, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Mustafa Gürhan Acar, Gelir İdaresi Daire Başkanı Ömer Ergenç,
SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci, Aliağa Kaymakamı İbrahim
Keklik, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk

G

elir İdaresi Başkanı Mehmet
Kilci ve Daire Başkanı Ömer
Ergenç, Petkim’i ziyaret
ederek şirketin yatırım
projeksiyonları hakkında bilgi aldılar.
İzmir Vergi Dairesi Başkanı Mustafa
Gürhan Acar, Aliağa Vergi Dairesi
Başkanı Zakir Kılıç ve Aliağa
Kaymakamı İbrahim Keklik’in de
hazır bulunduğu ziyarette, SOCAR
& Turcas Grup Şirketleri Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz heyete bilgi
verdi. SOCAR & Turcas Grubu’nun ve
Petkim’in yatırımlarına bürokrasinin
her mekanizmasında ilgi ve destek
gösterilmesinin kendilerini her zaman
memnun ettiğini söyleyen Yavuz,
“Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın kayıt dışı ekonomiye
ilişkin çalışmalarını dikkatle takip
ediyor ve destekliyoruz.” dedi.
Türkiye’de kayıt dışı ekonominin
geçmişe kıyasla önemli oranda
azaldığına dikkat çeken Kenan Yavuz,
Petkim gibi tüm iş ve işlemleri kayıt

altında olan kuruluşlar için kayıt
dışı ekonominin haksız rekabet
yarattığını sözlerine ekledi. SOCAR
& Turcas Grubu’nun Petkim için
belirlediği 2015 ve 2020 vizyonları ile
Türkiye’nin en önemli kümelenme
örneğini hayata geçirecekleri bilgisini
veren Yavuz, şöyle devam etti: “Halen
yürümekte olan projelerimizin temsil
ettiği ekonomik büyüklük tutarı
2011-2015 dönemi için 6 milyar

dolar. Bu tutarın 5,7 milyar dolarını
SOCAR & Turcas Holding (STEAŞ)
olarak gerçekleştireceğiz, 300 milyon
dolarlık yatırım ise Petkim tarafından
yapılacak.”
Mehmet Kilci başkanlığındaki heyet
daha sonra SOCAR & Turcas Ege
Rafinerisi’nin inşa edileceği sahayı
ve Etilen Fabrikası’nı gezerek, Kenan
Yavuz ve Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk’ten bilgi aldı.
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Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci’den
Petkim’e özel ziyaret

ZİYARET

Adanalı genç işadamları
Petkim’e çıkarma yaptı
Adana Genç İşadamları Derneği (AGİAD) Başkanı Ümit Onatça, petrokimya üssü
olacak Ceyhan’dan yararlanmak isteyen işadamlarının hazırlığını bugünden yapması
gerektiğini söyledi.

AGİAD üyeleri Petkim’de
fabrikaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı
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P

etkim’in İzmir-Aliağa
kompleksine iş dünyası
örgütlerinin ziyaretleri
sürüyor. Adana Genç
İşadamları Derneği (AGİAD) Başkanı
Ümit Onatça ve 35 kişilik işadamı
heyeti, Petkim’i ziyaret ederek
incelemelerde bulundu.
AGİAD heyetine tesislerle
ilgili bilgi veren Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, 2010
yılında 3 milyon 240 bin ton üretim
gerçekleştirerek, 46 yıllık tarihin en

yüksek üretim rakamına ulaştıklarını
kaydederken, “Yüzde 99 kapasite
oranıyla üretim gerçekleştiriyor,
Türkiye’nin petrokimya hammadde
ihtiyacının yüzde 25’ini karşılıyoruz.
Aynı zamanda üretimimizin yüzde
26’lık bölümünü ihraç ediyoruz”
dedi. Üretimlerinin yanı sıra Türk
sanayisinin ihtiyaç duyduğu birçok
petrokimya ürününün ithalatına
da başladıklarını belirten Öztürk,
“Petkim, aynı zamanda bir okul gibi.
Petrokimya sektöründe Türkiye’nin

AGİAD heyetine Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk tarafından
Türk petrokimya sektörünün gelecek hedefleri hakkında ayrıntılı
bilgi verildi.

AGİAD üyeleri, Etilen Fabrikası ziyaretinde, Fabrika Yöneticisi
Hasan Ali Karavacıoğlu (solda) tarafından bilgilendirildi.

daha fazla büyümeye ihtiyacı var. Bu
çerçevede Petkim, üretim gücünü,
deneyimlerini, sizlerle paylaşmaya
her an hazır. Burada kapılar
sanayicilerimize ardına kadar açık.
Şeffaf yönetim anlayışımız var. Bu yıl
sonuna kadar 131 milyon dolar yatırım
yapacağız. Bu yatırımlarımıza mal ve
hizmet üretimi için teklif verebilirsiniz.
Yerli sanayicimizle çalışmaya ve
yerli üretime çok büyük önem
veriyoruz. Ortak amacımız petrokimya
sektöründe daha güçlü bir Türkiye’yi
inşaa etmek” diye konuştu.
// ADANA VE İZMİR PEK ÇOK
AÇIDAN BİRBİRİNE BENZİYOR
AGİAD Başkanı Ümit Onatça ise,
petrokimya sektörünün Türkiye’deki

tek üretim merkezini ziyaret ederek
çok önemli bilgiler edindiklerini
söyledi. Onatça, “Bu tesislerin hangi alt
sektörleri doğurduğunu, satın aldıkları
ürün ve hizmetlerin neler olduğunu
öğrendik. Oldukça yararlı bir ziyaret
oldu” dedi. Petkim’in sadece bölge
için değil ülke ekonomisi için çok
önemli olduğuna vurgu yapan Onatça,
birçok sektöre hammadde üreten
dev tesisin iç pazar payının yüzde
25 olduğunu, dolayısıyla Türkiye’nin
bu sektörde yeni yatırımlara acil
ihtiyacının bulunduğunu ifade etti.
Petkim’in bu yıl içinde 131 milyon
dolarlık yenileme ve ek fabrika yatırımı
yapacağını anımsatan Onatça, Adanalı
sanayicilerin de bu yatırımdan pay
alabileceğini aktardı. Petkim arazisi

üzerinde kurulacak rafineride yılda
10 milyon ton petrol işleneceğini
kaydeden Başkan Onatça, “2014 yılında
faaliyete geçmesi öngörülen rafineriyle
sektör daha da güçlenecek. Adana
ve İzmir birçok özellik bakımından
birbirine benzeyen iki kent. Her iki kent
de devasa yatırımları planlıyor.
Bu çerçevede her iki kentin iş
dünyasının daha sık biraraya
gelmesinin, işbirliklerini hatta
ortaklıkları artıracağına inanıyorum”
diye konuştu.
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İMED İzmir Şubesi üyeleri
Petkim’i ziyaret etti
Öztürk, önümüzdeki aylarda temeli atılacak SOCAR & Turcas Ege Rafinerisi
projesinin 2014 yılında devreye alınması ile, Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
entegrasyonunun ilk aşamasını hayata geçireceklerini söyledi.

İ

şletme İktisadı Enstitüsü Mezunlar
Derneği (İMED) İzmir Şubesi
üyeleri Petkim’i ziyaret ederek
Genel Müdür Hayati Öztürk
ve şirket yöneticilerinden yapılan
çalışmalar ve yatırımlar hakkında
bilgi aldı. Ziyarette İMED üyelerine
seslenen Hayati Öztürk, her biri
çalıştıkları kurumlarda tepe noktalara
gelen İMED mezunlarını Petkim’e
ağırlamaktan büyük memnuniyet
duyduğunu belirterek, “Petkim Türk
sanayisinin yüz akı kuruluşlarından
biri olarak, pek çok sektörün itici gücü
konumunda. Sizlerin Petkim’i ziyareti
ile başardıklarımızı sizler aracılığıyla
da kamuoyuna aktarma şansı
buluyoruz.” dedi.
// “PETKİM, SEKTÖRLERE
REKABET GÜCÜ KAZANDIRIYOR”
Petkim’in, SOCAR & Turcas
Grubu’nun çizdiği 2015 ve 2020
vizyonlarına koşar adım ilerlediğini
kaydeden Öztürk, önümüzdeki
aylarda temeli atılacak SOCAR &
Turcas Ege Rafinerisi projesinin
2014 yılında devreye alınması ile,
Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
entegrasyonunun ilk aşamasını
hayata geçireceklerini söyledi.
Petrokimyasal ürünlerde yerli
üretimin pazar payının yüzde 25
olduğuna dikkat çeken Öztürk, şu
değerlendirmeyi yaptı: “Yüzde 75’i
ithalata bağımlı. Ve hiçbir ülke yok ki,
nüfusu bu kadar büyük ve ithalata bu
kadar bağlı olsun… Bugün en çok
ithalat yapan ülkelerden biri Çin’dir.
Petrokimyada neredeyse yüzde 85-90
kendi kendine yeter konuma geldi.
Her geçen gün de pozisyonunu
artırıyor. Türkiye’nin yüzde 75 ithalatı
sürdürmesi kolay değil. Bu ürünler
katma değeri yüksek ürünler ve
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İMED İzmir Şubesi Başkanı Fikret Aytek (sağda) ,
Genel Müdür Hayati Öztürk’e ziyaret anısına bir plaket Verdi.

Türkiye bunu üretmediği zaman
üretim maliyeti daha da çok artıyor.
Ülkemizin çok gelişmiş bir plastik
işleme sanayisi var.
Petkim olmazsa, bu sektörler ürünleri
çok daha yüksek fiyata ithal etmek
durumunda kalır. Nitekim Petkim’in
üretmediği ürünlerde piyasa
daha yüksek seviyelerde oluşuyor.
Petkim bir anlamda plastik işleme
sanayine rekabet gücü, pazarlık
gücü kazandırıyor. Bir yerli üretici
var ve gerekirse benden almasa bile
Petkim’i kullanıyor, pazarlık gücü
olarak Petkim’in fiyatı bu diyor. Onun

altında, ona yakın bir fiyatla dünyanın
her yerinde ithalat yapabiliyor.
Bu tür stratejik bir konumu var
piyasada.”
İMED İzmir Şubesi Başkanı Fikret
Aytek de, geçen yıl Onur Belgesi
verdikleri SOCAR & Turcas Grup
Şirketleri Başkanı ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz’un
İşletme İktisadı Enstitüsü mezunu
olmasından gurur duyduklarını
belirterek, Petkim ziyareti ile üyelerin
sanayinin karşılaştığı zorlukları ve
elde edilen başarıyı daha yakından
tanıma olanağı bulduğunu vurguladı.

ZİYARET

Petkim yöneticileri Bursalı
sanayicilerle bir araya geldi
İşadamlarının yoğun katılım gösterdiği toplantıda bir konuşma yapan
Petkim Satış ve Pazarlama Grup Müdürü Sakit Samedov, Biz Bursalı işadamlarımızın
herhangi bir ürün alımında taleplerini samimiyetle karşılayabiliriz.” diye konuştu.

(Soldan) Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Bursa Şubesi Başkanı İlker Biliktü, Petkim Satış
ve Pazarlama Grup Müdürü Sakit Samedov, Satış ve Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya ve
Satış ve Pazarlama Müdürlüğü Yöneticisi Ertan Kolukısaoğlu

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO Meclis Başkanı İlhan Parseker (ortada), Sakit Samadov’a
bir teşekkür plaket takdim etti.

M

üşteri ziyaretlerini
sürdüren Petkim
yöneticileri bu kez
Bursa Sanayi ve
Ticaret Odası’nda 31. Plastik Meslek
Komitesi üyesi sanayicilerle bir araya
geldi. İşadamlarının yoğun katılım
gösterdiği toplantıda bir konuşma
yapan Petkim Satış ve Pazarlama
Grup Müdürü Sakit Samedov,
Biz Bursalı işadamlarımızın herhangi
bir ürün alımında taleplerini
samimiyetle karşılayabiliriz.” Diye
konuştu. Sakit Samedov, satış öncesi
ve sonrasında müşterilerin beklenti
ve taleplerini yerinde dinleyerek
çözüm üretmeye odaklandıklarını,
Bursa’daki toplantıya da bu
kapsamda büyük önem verdiklerini
sözlerine ekledi.
Toplantı sonrasında TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi ve BTSO Meclis Başkanı
İlhan Parsaker, Sakit Samadov’a bir
teşekkür plaket takdim etti.
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Petkim’in XLPE projesine
Tübitak’tan “başarı öyküsü” ödülü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK), son beş yılda destek
verdiği 3 bin bilimsel proje arasından seçtiği 60 başarılı projeyi kamuoyu ile paylaştı.
Petkim’in Çapraz Bağlanabilir Polietilen (XLPE) Projesi de bu 60 proje arasında yerini
aldı.

T

ÜBİTAK Başarı Öyküleri
Paylaşım Günleri” adı
altında yapılan etkinlikte,
2005-2010 yılları arasında
başlamış ve tamamlanmış, TÜBİTAK
destekli yaklaşık 3 bin proje arasından
seçilen 60 sanayi projesi kamuoyuna
duyuruldu. Devlet Bakanı Mehmet
Aydın ve TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Nüket Yetiş’in katıldığı törende
Petkim’in Çapraz Bağlanabilir Polietilen
(XLPE) projesi de bu kapsamda
Teşekkür Belgesi aldı. İstanbul’da
düzenlenen etkinlikte, iki milyon
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sayfalık dokümanı küçük bir alana
kaydeden teknolojiden; sessiz ve
tasarruflu çalışan çamaşır makinesine,
hipertansiyon tedavisi için geliştirilen
ilaçlardan nano ürünlere kadar onlarca
proje tanıtıldı.
Bu projeler arasında bulunan
Petkim’in “Kablo Sanayinde Kullanılan
Çapraz Bağlanabilir Polietilenin
Yerli Kaynaklarla Üretimi” projesi ile
sektörün beklentileri karşılanırken
katma değeri yüksek bir ürünün
Türkiye’ye ve kablo sektörüne
kazandırılması mümkün olacak.

// “YAPTIĞIMIZ EN VERİMLİ İŞ”
Devlet Bakanı Mehmet Aydın,
TÜBİTAK tarafından desteklenmiş
özel sektör projelerinden aldıkları
güzel haberleri, sıklıkla kamuoyu ile
paylaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Kendilerine “bu tür faaliyetleri neden
düzenlemediklerine” ilişkin çeşitli
sorular geldiğini ifade eden Bakan
Aydın, “Bu kadar başarılı olduğunuzu
ilk defa duyuyoruz diyorlar.
Demek ki her şeyin bir zamanı
var. Bu zaman geldi. Biz hükümet
olarak yönetim tarzımız olarak

aldığımız kararın bir uzantısı
bu” dedi. TÜBİTAK’ın Türkiye
genelinde yürüttüğü Ar-Ge
toplantılarına değinen Aydın,
illerin tüm paydaşlarıyla bir araya
gelerek devletin bu alana yaptığı
imkanları anlattıklarını belirtti.
İllerin de çeşitli sıkıntıları da bu
yolla öğrendiklerini dile getiren
Aydın, “Tam iki seneyi buna ayırdık
ve benim kanaatimce benim
yaptığım en verimli işlerden biri bu
oldu” dedi.
”YETİŞMİŞ ÇOCUKLARIMI
GÖRÜYORUM…”
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Nüket Yetiş ise, destek verdikleri
projelerin sergilenmesine ilişkin
görüşlerini ifade ederken, “Aslında
yetişmiş çocuklarını görmek gibi
bir heyecan duyuyorum. Çünkü
bu projeler bir anlamda bizim
bebeklerimiz. Ancak artık bebek
olmaktan çıkmış ve erişkin hale
gelmiş projeler” dedi.
Ar-Ge faaliyetlerinin önemine
de dikkat çeken Prof. Yetiş,
etkinlikte araştırmaya yapılan
bir yatırımın zamanında on,
zamanında yüz ve bin getirdiğini
göstermek farkındalığını yaratmayı
amaçladıklarını ifade etti. Projelerin
hayata geçirilmesinin Türkiye için
büyük önem taşıdığına vurgu
yapan TÜBİTAK Başkanı, böylece
istihdamın ve ihracatın arttığını,
ithalata giden ödemelerin yurt
içinde kalmasının sağlandığını
ve vergi gelirleri açısından büyük
getiriler sağladığını sözlerine
ekledi.
// DİKKAT ÇEKEN PROJELER
Etkinlikte, Petkim’in XLPE
Projesi’nin yanı sıra; Fiberlast Fiber
Lazer Sistemleri Ltd. Şti. tarafından
geliştirilen “Nanosaniye darbeli
fiber lazer malzeme işaretleme
sistemi” projesi, Mobilera
Bilişim ve İletişim Teknolojileri
A.Ş. tarafından geliştirilen
“Giyilebilir Bilişim Sistemleri” ile
mobil çalışanları güçlendirme
projesi, Abdi İbrahim İlaç Sanayi
A.Ş. tarafından geliştirilen
“Hipertansiyon tedavisinde etkili
ilaç kombinasyonu geliştirilmesi

ve pilot üretimi” projesi, İontek İlaç
A.Ş. tarafından geliştirilen “Ailesel
kanser tanısında uzman sistem
uygulaması” projesi, Altıparmak
Gıda Sanayi tarafından geliştirilen
“Farklı coğrafi ve bitkisel orijinli
balların kristalleşme özelliklerinin
tespit edilerek krem bal olarak
değerlendirilmesi” projesi ile
Prof. Dr. Enis Çetin’in yürüttüğü
“Bilgisayarlı görmeye dayalı orman
yangını bulma ve izleme sistemi”
projesi ve Baykar Makine A.Ş.
tarafından geliştirilen “Sabit kanat
taktik insansız hava aracı sistemi”
projesi de dikkat çekici projeler
arasında yer aldı.

Petkim’in ödülünü Ar-Ge Yöneticisi Dr. Ayhan Ezdeşir, Devlet Bakanı
Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın elinden aldı.

(Soldan) Petkim Ar-Ge Uzman Mühendisi Nur İslam Karaşahin, Ar-Ge Yöneticisi Dr. Ayhan Ezdeşir,
Ar-Ge Müdürü Ekrem Uygun ve Proje Müdürü Celal Saatçioğlu XLPE projesinin tanıtımının yapıldığı
standın önünde…
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GÜNCEL
ÖDÜL

“2010 İhracat Rekortmenleri”

sıralamasında Petkim’e üç ödül

Petkim, “Organik Kimyasallar” kategorisinde birincilik ödülü alırken, “Mineral Yakıtlar”
ve “Plastik Ürünleri” kategorilerinde üçüncülük elde etti.

T

Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet
Büyükekşi 2011
yılının ihracat adına
çok iyi başladığına
vurgu yaparak,
Mart ayı ihracat
rakamlarının
Cumhuriyet tarihi
rekoru olduğunu
hatırlattı.

ürkiye’nin 2010 yılında yaptığı
toplam ihracatın yaklaşık
yüzde 30’unu tek başına
gerçekleştiren İstanbul Maden
ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)
40 ayrı kategoride yaklaşık 120 ayrı
firmayı ödüllendirdi. Petkim, “Organik
Kimyasallar” kategorisinde birincilik
ödülü alırken, “Mineral Yakıtlar” ve
“Plastik Ürünleri” kategorilerinde
üçüncülük elde etti. Devlet Bakanı Zafer
Çağlayan, Petkim’in ödülünü SOCAR &
Turcas Grup Şirketleri Başkanı ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz’a
takdim etti. 2010 yılı ihracatı 531 milyon
Dolar olarak gerçekleşen Petkim’in,
SOCAR & Turcas Grubu’nun yatırım
hedefleri ile çok daha yüksek üretim ve
ihracat rakamlarına ulaşacağına vurgu
yapan Kenan Yavuz, aldıkları ödüllerin
kendileri için çok önemli motivasyon
kaynağı olduğunu kaydetti. Törende
konuşan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan,
İhracatçı firmalara ödüllerini veren
ve son 3 ayda ihracatın 31 milyara
ulaşmasından dolayı çok mutlu
olduğunu ifade ederek, “Bugün İMMİB
üyelerine ödül veriyoruz ama ben son
üç ayda ihracatımızı 31 milyar dolara
çıkartan bütün ihracatçılara gönül
madalyası veriyorum” dedi. Tunus, Mısır,
Libya ve Suriye’de yaşanan kargaşadan

dolayı ihracatın zarar gördüğüne dikkat
çeken Çağlayan, “Bizde bu nedenle
350 milyonluk pazarı olan Hindistan,
ABD ve Çin’e açılmaya karar verdik” diye
konuştu.
// “SADECE BAŞARI RAKAMLARI
DEĞİL, KRİZDEN ÇIKIŞ GÖSTERGESİ”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi ise
2011 yılının ihracat adına çok iyi
başladığına vurgu yaparak, Mart ayı
ihracat rakamlarının Cumhuriyet tarihi
rekoru olduğunu hatırlattı. “İMMİB’in
Türkiye’nin en fazla ihracat yapan birliği.
Türkiye’nin ihracatının yüzde 30’unu tek
başına gerçekleştiriyor” diye konuşan
Büyükekşi, İMMİB’in bünyesinde yer alan
sektörlerin, Türkiye’nin en kritik sektörleri
arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
“Bu ödüller sadece ihracat başarısı değil,
küresel krizden çıkışın göstergesi”
İMMİB Koordinatör Başkanı Murat
Akyüz de konuşmasında İMMİB
olarak Türkiye ihracatının üçte birini
gerçekleştirmekten gurur duyduklarını
ifade etti. “ Bu ödüller sadece ihracat
başarısı değil, küresel krizden çıkışın
göstergesi” diye konuşan Akyüz, İMMİB
üyesi firmaların 500 milyar dolarlık
2023 hedefinde de başrolde olacağını
kaydetti.

Büyükekşi;
“Bu ödüller sadece ihracat başarısı değil, küresel krizden çıkışın göstergesi”
İMMİB Koordinatör Başkanı Murat Akyüz de konuşmasında İMMİB olarak
Türkiye ihracatının üçte birini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını
ifade etti. “
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SOCAR & Turcas
Grup Şirketleri
Başkanı ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz Petkim’in
ödülünü Devlet Bakanı
Zafer Çağlayan’ın
elinden aldı.
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(Soldan sağa) Eyüp Sevimli, Bayram Talay, Ender Yorgancılar, Kenan Yavuz, Erdoğan
Çiçekçi, H.İbrahim Gökçüoğlu, Hüseyin Vatansever, Yıldıray Yalınız

Kenan Yavuz’a EBSO’dan
teşekkür plaketi

E

ge Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar,
işlerinin yoğunluğu
nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği
ve Meclis Üyeliğinden istifa eden
Kenan Yavuz’a yaptığı katkılar dolayı
teşekkür plaketi verdi.
EBSO’da düzenlenen ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim
Gökçüoğlu, Erdoğan Çiçekçi,
Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram Talay,
Eyüp Sevimli, Hüseyin Vatansever ile
Yıldıray Yalınız’ın hazır bulunduğu
plaket töreninde konuşan
Yorgancılar, EBSO Yönetim Kurulu
eski üyesi ve SOCAR & Turcas Grup
Şirketleri Başkanı ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz’un EBSO
yönetiminde aldığı görevlerde
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tecrübesi ve bilgi birikimiyle önemli
katkıları olduğunu söyledi. Özellikle
Yavuz’un Petkim yatırımlarında
bölge sanayisine olan desteğinin
ve bundan sonra da bu yatırımların
devamı için hazırladığı ortamın
sanayici için önemine değinen
Yorgancılar “Sayın Yavuz işlerinin
yoğunluğu nedeniyle EBSO Yönetim
Kurulu Üyeliğinden ve Meclis
Üyeliğinden istifa etti. Bizlerle yaptığı
paylaşımda siyasete gireceğini
ifade etti. Kendisi her zaman bizim
yanımızdaydı ve bundan sonra da
yanımızda olacağına inanıyoruz.
Seçildiği takdirde TBMM çatısı
altında da başarılarını sürdüreceğine
inancımız tamdır. İzmir sanayisine
ve EBSO’ya yaptığı katkılardan
dolayı kendisine teşekkür ediyoruz”

diye konuştu. Kenan Yavuz da
EBSO Yönetim Kurulu Üyeliğinin ve
Meclis Üyeliğinin kendisine çok şey
kattığına dikkat çekerek İzmir’i daha
iyi tanıma ve farklı boyutta inceleme
fırsatı bulduğunu söyledi. EBSO
Yönetiminin son derece demokratik,
uyumlu ve iş bitirici yapısıyla örnek
bir sivil toplum örgütü olduğunun
altını çizen Yavuz “Bu dönemde
EBSO’nun dile getirdiği İzmir ile
ilgili bütün problemlerin çözüme
kavuştuğunu gözlemledim. Güzel
bir iş birlikteliğimiz oldu. İnşallah
bundan sonra da devam edecek.”
dedi.

ÖDÜL

Yaşam Radyo’dan
Kenan Yavuz’a Jüri Özel Ödülü

Y

aşam Radyo’da Gazeteci Celal
Toprak tarafından hazırlanıp
sunulan, “Kent ve Yaşam” programı
kapsamında düzenlenen ve
bu yıl 7. yapılan Kent ve Yaşam Ödülleri
sahiplerini buldu.
SOCAR & Turcas Grup Şirketleri Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Sn.
Kenan Yavuz, bu yıl 7’ncisi verilen “Kent
ve Yaşam Ödülleri”nde Jüri Özel Ödülü’ne
layık görüldü. 26 Mayıs Perşembe akşamı
Armada Otel gerçekleşen Ödül törenine
yabancı ülkelerin İstanbul Başkonsolosları
ve sivil toplum örgütlerinin önde gelen
temsilcileri ile yerel yöneticiler ve iş
dünyasından 300’ü aşkın davetli katıldı.
Daha yaşanabilir kentlerin oluşması
için mücadele verdiklerini belirten Kent
ve Yaşam Ödülleri Proje Koordinatörü
Mehmet Gözcü, “Ünlü işadamları ile ünlü
siyasetçilerin katıldığı gecede alanlarından
başarı olmuş isimlere ödülleri verildi.
Toplantıya katılan meslektaşlarımızın
ilgisine teşekkür eder, ödül alanları kutlarım
dedi.

Ödül alanların listesi şöyle
1) En Başarılı Yerel Yönetimi –
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül (Şişli Belediye Başkanı)
2) Medya Ödülü – Halef Vayis (Medya Takip Merkezi)
3) Tasarım Ödülü – Davut Doğan (Doğtaş Mobilya)
4) En Başarılı Sivil Toplum Örgütü Yunus Aktaş
Malatyalı İşadamları Derneği – (MİAD)
5) Kent Markası Ödülü – Mimar Ömer Çamoğlu ve
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı
6) Başarı Öyküsü Ödülü – Rüya Bayegan
7) Dayanışma Ödülü – Gazeteci Nedim Şener
(Ödülünü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Vahap Munyar aldı.)
8) Sosyal Sorumluluk Ödülü – Galatasaray Rotaract Külübü,
Tuğba Özdinç
9) Kente Katkı Ödülü – Oruç Oymak
10) Juri Özel Ödülü – Kenan Yavuz –
SOCAR & Turcas Enerji A.Ş CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
11) Teknoloji Ödülü – TTNET Tahsin Yılmaz
12) Kadın Girişimci Ödülü – Aynur Bektaş (Ödülünü eşi Süreyya Bektaş aldı.)
13) Eğitime Katkı Ödülü MAREV (Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı)Fehmi Tahincioğlu, Zeynel Abidin Erdem
14) Yılın Spor Ödülü – Göksel Gümüşdağ
15) Kent Projesi Ödülü –
Dumankaya İnşaat, İbrahim Dumankaya
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Türkiye, 35 yıl

aradan sonra ilk
rafinerisine kavuşuyor
SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş Genel Müdürü Halil
Semerci, 35 yıl aradan sonra yapılan ilk rafineri
olmaya hazırlanan Ege Rafinerisi’nin inşası sırasında
7 ilâ 8 bin kişilik istihdam sağlanacağını belirtti ve
ekledi: “İşe almada önceliğimiz Aliağa olacak”
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(Soldan) Golder Associates Proje Uzmanı
Deniz Yurtsever, İş Geliştirme Direktörü Hülya
Oburoğlu, SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş Genel
Müdürü Halil Semerci

S

OCAR & Turcas Grubu
tarafından Petkim
arazisinde inşa edilecek Ege
Rafinerisi’nin Çevresel ve
Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED)
toplantısı, Petkim Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Aliağa ilçe halkının
yoğun katılım gösterdiği toplantıda,
ÇSED çalışmasını yapan bağımsız
Golder Associates firmasının İş
Geliştirme Direktörü Hülya Oburoğlu
ve Proje Uzmanı Deniz Yurtsever bir
sunum yaptı.
Toplantının açılışında konuşan
SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş Genel
Müdürü Halil Semerci, Ege Rafinerisi
Projesinin 35 yıl aradan sonra
Türkiye’de yapılan ilk rafineri olacağına
dikkat çekerek, Petkim ile sağlanacak
entegrasyon sonucunda dünyanın
en ileri teknolojisine sahip ve en
çevreci rafinerisini inşa edeceklerini
söyledi. Rafinerinin, Petkim’in
temel hammaddesi olan Nafta’nın

Ege Rafinerisi’nin ÇED Toplantısı, Petkim Kültür Merkezi’nde Aliağa halkının yoğun katılımı
ile gerçekleştirildi.

üretimine öncelik vererek, Petkim’in
hammaddede dışa bağımlılığına
son vereceğini kaydeden Semerci,
“Rafineri-Petrokimya entegrasyonu ile
Türkiye’nin en kapsamlı yerlileştirme
projesini de hayata geçireceğiz. Yıllık
10 milyon ton kapasiteli rafineride
üretilecek tüm ürünler, bugün
Türkiye’nin net ithalâtçı olduğu
ürünleri kapsıyor.” dedi.
2014 yılına kadar sürecek inşaat
aşamasında 7 ilâ 8 bin çalışanın
istihdam edileceği bilgisini veren
Semerci, rafinerinin devreye alınması
sonrasında ise yaklaşık 650 kişilik
sürekli istihdam sağlanacağını söyledi.
Gelecek 3 yıl içinde istihdam edilecek
personel alımında önceliğin Aliağa’ya
verileceğini sözlerine ekleyen Semerci,
şöyle devam etti:
// İSTİHDAMDA ÖNCELİK
ALİAĞA’DA
“Rafineri inşasında çalışacak mavi
ve beyaz yakalı personelin Aliağa’da
ikâmet etmesi bizim için de büyük
avantaj yaratacak. Evi, kurulu düzeni,
ailesi Aliağa’da olan çalışanlar, bizim
de işimizi kolaylaştırır. Bu konuda çok
titiz bir çaba göstereceğiz. Ancak
rafinerimiz, çok üst düzeyde bilgi ve

teknoloji yoğun bir süreci gerektiriyor.
İhtiyaç duyulması halinde, İzmir’den
ve Türkiye’nin diğer kentlerinden
de personel istihdamımız olacaktır.
Çünkü dünyanın en yüksek
teknolojisini, en iyi ve kalifiye işgücü
ile gerçekleştirmek zorundayız.”
Projenin hem inşa hem de
işletme aşamasında bölge halkının
asgari ölçülerde rahatsız edilmesine
büyük önem vereceklerini, halkın
uyarılarını dinleyerek süratle çözüme
kavuşturacak bir halkla ilişkiler
birimi tesis edeceklerini kaydeden
STRAŞ Genel Müdürü Halil Semerci,
şöyle devam etti: “Projenin inşaat
aşamasında, temel teknik eğitim
ihtiyacını karşılamak üzere bir meslek
okulu yapılacak.
Diğer altyapı tesisleri Belediye
ve İlçe Müdürlükleri ile temaslar
sonrasında sağlanacak. Halkın
katılımı ve bilgilendirilmesi için açık
bir başvuru ve şikayet mekanizması
oluşturacağız. Halkımızdan gelen tüm
önerileri süratle değerlendirecek ve
düzenli olarak raporlayacağız. 3 yıllık
sürede bölgenin deniz ulaşımına, kara
ve demiryolu altyapısına ve çevre
kalitesine olan etkimiz kabul edilebilir
sınır değerlerin çok altında olacak.”

SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş
Genel Müdürü Halil Semerci

Toplantının açılışında
konuşan SOCAR & Turcas
Rafineri A.Ş Genel Müdürü
Halil Semerci, Ege Rafinerisi
Projesinin 35 yıl aradan
sonra Türkiye’de yapılan
ilk rafineri olacağına
dikkat çekerek, Petkim ile
sağlanacak entegrasyon
sonucunda dünyanın en
ileri teknolojisine sahip ve
en çevreci rafinerisini inşa
edeceklerini söyledi.
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Petkim Limanı’nın
ÇED Toplantısı Aliağa’da yapıldı
PRD Çevre Yatırımları Danışmanlık firmasının
ÇED Koordinatörü Harun Yıldırım bir sunum yaptı.

P

etkim Limanı’nda
yapılacak yeni iskele,
dolgu ve rıhtım
tevsii yatırımları için
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
Halkın Katılım Toplantısı Aliağa
Kaymakamlığı toplantı salonunda
gerçekleştirildi.
Başkanlığını İzmir İl Çevre ve
Orman Müdürlüğünden Alp
Kocabaşı’nın yaptığı toplantıda;
PRD Çevre Yatırımları Danışmanlık
firmasının ÇED Koordinatörü Harun
Yıldırım bir sunum yaptı. Projenin
inşaat aşamasının montaj dahil
3 yıl süreceğini ve proje ömrü 30
yıl olarak tasarlandığını belirten
Yıldırım; inşaat aşamasında 500,
işletme aşamasında ise 260 kişiye
istihdam sağlanacağını belirtti.
Yıldırım, Petkim’in çevre duyarlılığı
konusunda Türkiye’nin en önde
gelen firmalarından biri olduğuna
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dikkat çekti. Yatırım kapsamında
mevcut liman için konteyner
taşımacılığı ile SOCAR&Turcas Ege
Rafinerisi (STAR) için ham petrol/
akaryakıt iskelesi sağlanması,
mevcut petrokimya tesisi için
akaryakıt iskeleleri ve dökme yük
iskelesi yapılması amaçlanıyor. Proje
için Çevre ve Orman Bakanlığı,
ÇED Genel Müdürlüğü tarafından

26.07.2010 tarih ve 2158/7359
sayılı yazı ile “ÇED Olumlu Belgesi”
verildiğinin altını çizen Harun
Yıldırım, projenin Ege Bölgesi ve
Türkiye için taşıdığı önemin büyük
olduğunu ifade etti.
Toplantıya katılan ve proje hakkında
sorular soran katılımcılara yanıtların
verilmesinin ardından heyet proje
sahasında incelemelerde bulundu.

HABER

Petkim Limanı’nda

deniz güvenliği tam not aldı

D

enizcilik Müsteşarlığı’nın
2008/2 sayılı “Petrol ve
Diğer Zararlı Maddelerden
Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı
Olma ve Müdahale İle İlgili Eğitim
Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının
Usul ve Esasları Genelgesi” uyarınca
yapılması gereken deniz tatbikatı
Petkim Limanı’nda gerçekleştirildi.
TRSİM şirketi yetkilisi gözetiminde Acil
Müdahale Yetkisi’ne sahip UZMAR ve
Petkim’in yaptığı tatbikata; Nemrut
Körfezi’nde kurulu NEMPORT, BATIÇİM,
LİMAŞ ve İDÇ liman yetkilileri de katıldı.

Tatbikatta ayrıca Denizcilik Müsteşarlığı
İzmir Aliağa Liman Başkanlığı yetkilileri
de denetçi ve gözlemci olarak hazır
bulundu. “Masabaşı”, “Bildirim”, “Ekipman
konuşlandırma ve kullanma” ve “Kaza
Yönetim” olmak üzere 4 aşamada
gerçekleşen tatbikat; planlama,
geliştirme, yönetme ve değerlendirme
bölümlerinden oluştu.
Tatbikatın Operasyon Koordinatörlüğü
yapan Petkim Çevre ve Teknik Emniyet
Müdürü Ali Rıza Saklıca, senaryo gereği
Petkim limanında kuru yük elleçleyen
Yılmaz Ayanoğlu adlı 2.500 GRT’luk 160
metre uzunluğunda 6.50 metre drafta
sahip gemiye, Petkim limanına kuru
yük getiren Aras-6 gemisinin makine
arızası nedeniyle çarptığını belirterek,
çarpmanın etkisi ile rıhtımda bekleyen
kuru yük gemisinin ana yakıt tankı
delinerek denize 20 ton civarında marine
dizel sızmaya başladığını söyledi.
Tatbikat sırasında olay yerinin
emniyeti alındıktan sonra Petkim
personeli tarafından 250 metre bariyer
şişirilerek, palamar botu yardımı ile
sızıntı olan geminin çevresi yarım ay
şeklinde çevrildi. 500 metrelik bariyer
koruma amaçlı olarak liman ağzının

kapatılmasında kullanılırken, 250 metrelik
bariyer ise yine koruma amaçlı sıvı yük
elleçlenen platformların önüne serildi.
Petkim ve Uzmar’ın römorkörleri ve yağ
sıyırıcıları kullanılarak denizdeki marine
dizel toplanmış ve kıyıda bekleyen
vidanjörlere Atık Yakma Ünitesine
gönderilmek üzere aktarıldı.
Tatbikata katılan personeli tebrik
eden Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk, parlayıcı-patlayıcı kimyasalların
elleçlendiği Petkim Limanı’nda
yapılan tatbikatın başarılı bir şekilde
icra edilmesinden dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
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Ofisiniz adım adım

“yeşil”olsun…

“Yeşil Ofis Programı”, WWF’nin dünyada yürüttüğü çalışmaların temelini oluşturan
iklim değişikliği ile mücadele konusundaki stratejik yaklaşımının bir parçası niteliğinde.
Program, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda; karbon emisyonu başta olmak
üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve
yaşam tarzının değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarında farkındalık yaratmayı
hedefliyor.

Ayşe Meltem Özkan
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Ar-Ge Müdürlüğü Teknisyeni
E-posta: melozkan@petkim.com.tr

P

etkim’in kurumsal
kimliğindeki değişimi
yansıtan logomuzun dört
hâkim renkten en dikkat
çekeni olan Yeşil; çevreye ve
gezegenimize saygıyı, huzur, barış
ve işbirliği arzumuzu yansıtıyor.
Üretim faaliyetlerini daha
verimli yürütme ç abaları ve
emisyonların minimum düzeye
çekilmesi hedefi kapsamında tüm
üretim çalışanlarımızın çevreye
verdiği önemin gün geçtikçe
arttığını da görmekteyiz.
Üçlü Sorumluluğu yıllardır
benimsiyor olmamızla, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi’ni rahatlıkla
uygulamaya geçirmemizle,
Uluslararası Karbon Saydamlık
Projesi’ne katılımımızla da
çevresel duyarlılığımızın sosyal
sorumluluğumuz olduğunu
iyiden iyiye tüm paydaşlarımıza da
göstermiş olduk.
Peki, bunlarla yetinmeli
miyiz? Çocuklarımızdan emanet
aldığımız bu dünyayı, daha kötü
teslim etmeyi engelleyebilmek
için gösterdiğimiz hassasiyetimizi,
ofislerimizde yapılan ve
yapılabilecek birçok uygulamada
da gösteremez miyiz? Çevreye
duyarlı tüm sivil toplum kuruluşları
hâlâ karamsar senaryoları
gündeme getirilirken, biz daha
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neler yapabiliriz diye düşünmeliyiz.
Petkim Yaşam okurlarına Dünya
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı’nın
(World Wildlife Fund-WWF)
yaymaya çalıştığı programdan ve
felsefeden bahsedeyim istedim...
“Yeşil Ofis Programı”,
WWF’nin dünyada yürüttüğü
çalışmaların temelini oluşturan
iklim değişikliği ile mücadele
konusundaki stratejik yaklaşımının
bir parçası niteliğinde. Program,
iklim değişikliğiyle mücadele
konusunda; karbon emisyonu
başta olmak üzere enerji tasarrufu,
yenilenebilir kaynaklar, doğal
kaynakların bilinçli kullanımı ve
yaşam tarzının değiştirilmesi
konusunda ofis çalışanlarında
farkındalık yaratmayı hedefliyor.
WWF’nin başlattığı Yeşil Ofis
Programı, ofislerin atıklarını ve
masraflarını azaltarak sürdürülebilir
çevre politikaları geliştirmelerine
ve etkin bir çevre yönetim sistemi
oluşturmalarına destek oluyor.
Ofiste geçen bir gününüzü
düşünün... Gün içinde kendinizi
çoğu kez yazıcının önünde
buluyorsunuz. Çöp sepetiniz
gittikçe dolmaya başlıyor. Bir
düşünün, bir günde ne kadar kâğıt
tüketiyorsunuz? O kadar kâğıda
gerçekten gereksiniminiz var
mı? Peki, çöpe atarken kâğıtları,

YEŞİL OFİS
DİPLOMASI’NI
ALMAK İÇİN NE
YAPILMALI?
Ofisinizin Yeşil olmasına mı karar
verdiniz? WWF-Türkiye ile Yeşil Ofis
sözleşmesini imzalayarak programa dâhil
olabilirsiniz. Şirketinizde oluşturacağınız
Yeşil Ofis Takımı, düzenli aralıklarla
WWF-Türkiye ekibi ile bir araya gelerek
hedefleri belirlerken, programın
sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli
koordinasyonu sağlayacak. Yeşil Ofis
Diploması’nı almak için ofislerin, Yeşil
Ofis kriterlerinin bir önceki yıla göre
en az üç tanesini iyileştirmesi ya da en
azından mevcut durumu korumuş olması
gereklidir.
İşte bir ofisin Yeşil Ofis olabilmesi için
gerekenler:
1. WWF-Türkiye ile Yeşil Ofis işbirliği
sözleşmesini imzalayarak ilk adımı atın.
2. Ofiste bir Yeşil Ofis takımı kurun.
3. Ofisinize yönelik bir çevre yönetim
sistemi oluşturun.
4. Ofisinizde iyileştirme yapacağınız
kriterleri ve hedefleri belirleyin.
5. Sonuçları WWF-Türkiye’ye raporlayın.
6. Çevre yönetim planınızı geliştirin ve
güncelleyin.
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YEŞİL OFİS
UYGULAMALARI
“Yeşil Ofis Programı”, iyileştirmeye açık
alanların belirlenmesine destek vermek
için aşağıdaki başlıkları belirledi.
1-Enerji Tasarrufu
- Ofis binası
- Aydınlatma
- Ofis Araç ve Gereçleri
2-Ulaşımın Çevre Üzerindeki Etkilerinin
Azaltılması
- İşyerine Ulaşım
- İş Seyahatleri
3-Malzemelerin Verimli Kullanımı & Atık
Üretiminin Azaltılması
- Çevre Dostu Tüketim Kararları
- Kâğıt Tüketimi
- Malzemelerin Verimli Kullanımı
- Atık Yönetimi

pilleri, plastikleri geri dönüşüm için
ayırıyor musunuz? Ofisten çıkarken
ışıkları söndürmenin ve elektrikli
cihazları kapatmanın çok önemli bir
tasarruf önlemi olduğunun farkında
mısınız?
// “YEŞİL OFİS” DÜNYADA
80 ÜLKEDE UYGULANIYOR
Doğal kaynaklarını hiç
bitmeyecekmiş gibi tükettiğimiz
dünyamıza karşı hepimizin
sorumlulukları var. Yapabileceklerinizin
yaratacağı etkinin farkında mısınız?
Ofis içinde gerçekleştireceğiniz
küçük değişikliklerle hem atıklarınızı
azaltabilir hem de ofis maliyetlerini
düşürebilirsiniz. Program, ofisler için bir
tasarruf mekanizması oluşturup, doğal
kaynakların sürdürülebilir kullanımına
bireysel katkıda bulunmasını sağlıyor.
WWF’in 1999’da başlattığı ve bugün
dünyada 80 ülkede uygulanan bu
çevre yönetimi, ofislerde yürütülen
faaliyetlerin çevreye olan olumsuz
etkisini en aza indirmeyi ve farkındalık

yaratmayı hedefliyor. Şirketin ofisteki
kaynak kullanımını sistematik bir
değerlendirmeyle inceleyip olası
tasarruf kriterlerini belirlerken, aynı
zamanda, şirketin doğayı korumaya
yönelik çalışmalarında gösterdiği
bağlılığı çalışanlarına, iş ortaklarına
ve müşterilerine ek bir değer olarak
duyurmayı sağlıyor.

YORUM

Vizyonunuzun sınırları varsa,
mükemmele giden yolda işiniz zor
Sonuç ne olursa olsun mükemmellik yolculuğu sadece ödül için çıkılacak kadar basit
bir yolculuk değildir. Sadece ödül için çıkılan yolculuk, mükemmellik gibi derin ve önemli
kavramın değerini çok ama çok düşürmekte ve ucuzlatmaktadır.

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

Dağ tepesinde bir çam olamazsan, vadide bir çalı ol;
Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın.
Çalı olamazsan bir ot parçası ol, bir yola neşe ver;
Bir misk çiçeği olamazsan bir saz ol
Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın.
Cadde olamazsan patika ol;
Güneş olamazsan yıldız ol;
Kazanmak veya kaybetmek ölçü ile değil;
Sen her neysen, onun en iyisi ol.”
Douglas Malloch
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Y

azımızın sonunda söylemiz
gerekeni baştan söyleyelim:
“Mükemmellik”, sanılan bir
ütopya değil, her an yanı
başımızda bizi tebrik edendir. Ne
zamanki işimize sarılıp “bu sefer bir
öncekinden daha iyi yapacağım”
dersek, mükemmellik bizimle olur.
Bence bir şey ne kadar esnekse o kadar
mükemmeldir. Dolayısıyla değişimin
kendisi mükemmelliğin bir sonucudur.
Bir şey ne kadar değişkense o kadar
uyumludur ve uyumluluk esnekliktir.
Unutmamalıyız ki, elimizden gelenin
en iyisini yapmak dinamik, devamlı
değişen, gelişen ve her zaman
herkesin yapması gereken ve tabii ki
de yapabileceği bir iştir.
Mesela dört yaşındaki bir çocuk
İstiklal Marşımızı ezbere okuyabilirken
mükemmel değildir de nedir?
Sokakları süpürürken konumuna
ve şartlarına uygun şekilde; yani
çalışma süresi ve etraftaki insanların
yoğunluğu gibi etkenler içinde,
yapabileceği en iyi şekilde işini yapan
çöpçü işini mükemmel yapıyor
demektir. Dünyaca ünlü orkestra
şefi Artura Toscanini’nin 80. doğum
gününde, oğlu Walter’e babasının en
önemli işinin, en büyük başarısının
ne olduğu sorulduğunda Walter şu
cevabı vermiş: “Babam açısından böyle
bir şey düşünülemez. Çünkü herhangi
bir anda, ne iş yapıyorsa, o iş babamın
hayatının en büyük işidir, ister bir
orkestra yönetsin, isterse bir portakal
soymuş olsun, yaptığı her şeye o, son
derece önem verir ve özenle yapardı.”
Bu örneklerden sonra gene de

mükemmelliği tanımlamamız
gerekirse; Mükemmellik: Yaptığınız
her işi, konumunuzu ve şartlarınızı
bilinçli, maksimum şekilde kullanarak,
yapabileceğiniz en iyi şekilde
yaptığınızda aldığınız sonuçtur.
// MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU,
ÖDÜLE İNDİRGENECEK KADAR
BASİT DEĞİL
Mükemmelliği şirketler bazında
ele alırsak Jim Collins’in “İyi’den
Mükemmel Şirkete” kitabı benim
için önemli kaynaklardan birisidir.
Kitap, ABD’de basıldığı 2001 yılından
beri uzun yıllar ‘’İş Hayatı Kitapları’’
kategorisinde, en çok satanlar
listesinin başından hiç düşmedi.
Yazar mükemmele ulaşmanın; en son
teknolojik uygulamalar veya popüler
değişim tekniklerini uygulamakta
değil, doğru insanlarla doğru hedefe
odaklanmış disiplin kültürünün
hakim olduğu bir ortam yaratmakla
gerçekleşebileceğini söylüyor. Bu
savını da örneklerle ve gerçek şirket
hikâyeleri ile süslüyor. Collins’e göre
mükemmele ulaşma yolculuğunda
değişim süreci, ilk aşamada enerji
istemesine rağmen bir kez ivme
kazandığında, aldığı enerjiden çok
daha fazlasını geri veriyor.
Günümüzde Toplam Kalite Yönetimi
anlayışının getirdiği birbirinden farklı
konu başlıkları mükemmele ulaşmak
için şirketlere yöne gösterebilmektedir.
Bu mükemmellik çalışmalarında
başarılı olan kuruluşlar dünyada
çeşitli kuruluşlar tarafından verilen
kalite ödüllerine talip olabilmektedir.

Ülkemizde birçok kuruluş bu ödüllerin
farkında bile değildir. Bu ödüller
kurumsal itibarın güçlenmesine büyük
ölçüde katkı sağlamaktadır ve tüm
çalışanları motive edebilmektedir.
Sonuç ne olursa olsun mükemmellik
yolculuğu sadece ödül için çıkılacak
kadar basit bir yolculuk değildir.
Sadece ödül için çıkılan yolculuk,
mükemmellik gibi derin ve önemli
kavramın değerini çok ama çok
düşürmekte ve ucuzlatmaktadır.
// “KİŞİNİN DEĞERİ, ARADIĞI
ŞEYDİR”
Sınırları olan vizyon, mükemmele
giden yolu engeller. Adına ister
mükemmellik yolculuğu, ister
değişim mühendisliği, ister yeniden
yapılanma… ne derseniz deyin bu tip
yollar taşlıdır. Önemli her şeye rağmen
yürüyebilmeyi istemektir. “İstemek”
her şeyin başıdır. Amerikalı bir yazar
ile başladığım makalemi, Mevlana ile
bitiriyorum..
Mevlana “Kişinin değeri, aradığı şeydir”
demiş ve eklemiş;
Eğer sen, can konağını arıyorsan, bil ki
sen cansın.
Eğer bir lokma ekmek peşinde
koşuyorsan, sen bir ekmeksin.
Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl
erdirirsen, anlarsın ki
Aradığın ancak sensin, sen.
Madendeki inciyi aradıkça madensin.
Ekmek lokmasına heves ettikçe
ekmeksin.
Şu kapalı sözü anlarsan, anlarsın her
şeyi;
Neyi arıyorsun, sen o’sun.
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ÇALIŞANLARDA SON YILLARIN TREND HASTALIĞI:

“Panik Atak”
Panik bozukluğundaki en
temel ve en çok endişe
uyandıran belirti, yineleyici
panik ataklardır.
Tek bir panik atak bile ihmal
edilemeyecek kadar çok
bozulmaya yol açabilen
bir olaydır.
Böyle bir panik atak
yaşayan kişi, bu atağı kolay
kolay unutamaz

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

Petkim Yaşam’ın bu sayısında sizlere
pek çok kişinin yaşamını etkiyen bir
psikolojik rahatsızlıktan, Panik Atak’tan
bahsedeceğiz...
Bu iki kelimeyi özellikle son yıllarda ne
kadar sık duyduğunuzun farkında mısınız?
Yaşayanların çok iyi bildiği gibi, hayatımızın
her kesitini etkileyen, yaşam sevincinizi alıp
götüren; attığınız her adımda, verdiğiniz
her kararda sizi kısıtlayan, sınırlayan,
adeta dünyayı dar eden bir hastalık panik
atak... Bu hastalığın nedenlerini ve tedavi
süreçlerini, konunun Türkiye’deki önde gelen
uzmanlarından Ege Üniversitesi Psikiyatri
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent
Kayahan’a sorduk ve çok bilgilendirici
yanıtlar aldık...
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Panik bozukluğunun temel özelliği
nedir ?
Panik bozukluğundaki en temel ve en
çok endişe uyandıran belirti, yineleyici
panik ataklardır. Tek bir panik atak
bile ihmal edilemeyecek kadar çok
bozulmaya yol açabilen bir olaydır.
Böyle bir panik atak yaşayan kişi, bu
atağı kolay kolay unutamaz
Panik atak nedir ? Bu atak sırasında
neler olmaktadır ?
Panik atak, aniden ortaya çıkan ve
genellikle on dakika içinde doruk
noktasına ulaşan yoğun korku ya da
rahatsızlık duyma dönemidir. Bir panik
atağın varlığından söz edebilmek için
aşağıdaki 13 belirtiden en az dördü
(ya da daha fazlasının) bulunması
gereklidir:
Çarpıntı, kalp atımlarını duyumsama
ya da kalp hızında artma olması
l Terleme
l Titreme ya da sarsılma
l

Nefes darlığı ya da boğuluyor
gibi olma duyumları
l Nefesin kesilmesi
l Göğüs ağrısı ya da göğüste
sıkıntı hissi
l Bulantı ya da karın ağrısı
l Baş dönmesi, sersemlik hissi,
düşecekmiş ya da bayılacakmış
gibi olma
l Gerçekdışılık duyguları ya da
benliğinden ayrılmış olma
l Kontrolünü kaybedeceği ya da
çıldıracağı korkusu
l Ölüm korkusu
l Uyuşma ya da karıncalanma
duyumları
l Üşüme, ürperme ya da ateş
basmaları
l

Panik atakları sık görülen bir
durum mudur?
Evet. Panik bozukluğunun genel
nüfustaki yaygınlığı %3-4 arasındadır.
Yapılan araştırmalar genel nüfustaki
kişilerin hemen hemen 1/3’nün
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PANİK ATAKTA EN ÇOK SORULAN
SORULAR ve CEVAPLARI

yaşamlarının bir döneminde
bir panik atak geçirdiğini
düşündürmektedir.

Panik atak kalp krizine yol açar mı ? - Hayır
Panik felce yol açar mı ? - Hayır
n Panik anında ölebilir miyim? - Hayır
n Panik anında kendimi, kontrolümü yitirir kendime ve çevreme zarar verebilir
miyim ? - Hayır
n Panik atak bayılmaya sebep olur mu ? - Hayır
n Deliliğe yol açar mı ? - Hayır
n Uçakta panik atak gelirse ölür müyüm ? - Hayır
n Tedavisi var mıdır? - Hayır
n İlaç beyni nasıl etkiler, düşünceyi ve davranışı nasıl değiştirir?
n Beyindeki " alarm" sistemindeki hassasiyeti giderir. Bozulan dengeleri
düzenleyerek aşırı bedensel duyum ve belirtileri yok eder! Aklımız beynimizden
uzaklaşmaya başlar ve yaşamın diğer yanlarını tekrar görmeye algılamaya
başlarız. Zamanla paniği unutur hale geliriz.
n Panik Tekrarlar mı ? Biyolojik, Sosyo-kültürel-ekonomik ve psikolojik şartlar
müsaitse her hastalık gibi panikte tekrarlayabilir.Fakat ciddi uzun süreli
bir tedavi ile tekrar riski azalır.Ayrıca tekrarlayacaksa çok hafif tekrarlar.
Kontrol edilebilir seviyede olur.Bazen doktora bile ihtiyaç duyulmaz. Tedavide
paniği kontrol altına almak ve onu tanımak ne yapıp-yapamayacağını bilmek
önemlidir.
n Panik şizofreniye çevirir mi? - Hayır
n Alkol alarak paniği yenebilir miyim ?
- Hayır (Hatta zamanla artar ve bağımlılık gelişir.)
n Kendimi dine inanca versem geçer mi ? - Paniğin inançsızlık ve ibadetsizlikle
ilgisi yoktur; "inançlı" insanlarda da panik yaşanır.
n Yanımda ilaç, adres ve telefonlar, su, bisküvi, tansiyon aleti vs.. taşıyorum.
Olmayınca yola çıkamıyorum bir şey olur mu? Bağlanma , garantiye
alma ihtiyacından yola çıkıyorsunuz.Tedavi ile yavaş yavaş bu bağlanma
nesnelerinden kurtulmak,özgür ve özgüvene dayalı " sahaya" çıkmanız
mümkündür.
n Spor paniği arttırır mı ? - Hayır (Faydası vardır )
n Seks yapabilir miyim ? - Evet
n Panik geldiğinde acile gideyim mi ? - Hayır
(Daha önceki nöbetler nasıl geçtiyse bu nöbet de geçecek )
n Panik, depresyonla beraber olur mu ? - Evet
n Panik anında boğazım düğümleniyor, tıkanıyorum. Nefessiz kalıp
ölebilirmiyim. - Hayır
n İlaçla beraber alkol alınır mı? - Çoğunlukla HAYIR,fakat doktorunuza
danışmakta yarar var...
n İlaçlar bağımlılık yapar mı? Hayat boyu kullanmam gerekir mi? - Hayır
n Panikten dolayı işimi değiştirip,veya bırakayım mı? - Hayır. Kesinlikle işinizi
bırakmayın ve değiştirmeyin.
n İlaçlar, yiyecekler, içecekler boğazımı tıkar mı? Boğulur muyum? - Hayır
n Bana büyü yapılmış veya 'cin' çarpmış olabilir mi? Paniğin bunlarla hiçbir
ilişkisi yoktur kesinlikle hocalara, büyücülere, medyumlara, biyoenerjiyle
uğraşanlara gitmeyin.

Panik bozukluk kimlerde
görülür ?
Panik bozukluğun görülme oranı
kadınlarda %2.1; erkeklerde
ise %0.6’dır. Buna göre panik
bozukluğu bulunan bireylerin
%75-80’i kadındır.

n
n
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Tek bir panik atak yaşanması,
panik bozukluğu tanısı konması
için yeterli midir?
Tek bir panik atak geçiren bir
kişiye panik bozukluğu tanısı
konulamaz. Panik bozukluğu
tanısı konulabilmesi için iki temel
özellik bulunmaktadır: Atakların
yineleyici olması gereklidir ya da
bir panik atağını yaşayan bir kişi,
bir ay boyunca bir başka panik
atak olacağına ilişkin endişeli
bir beklenti içinde ise panik
bozukluğu tanısı konabilmektedir.
Agorafobi nedir? Panik
bozuklukta agorafobi
nasıl gelişir? Ani bir yeti
yitimi durumunda yardımın
gelmeyeceği ya da içinden
çıkılamayacağı ortamlara karşı
duyulan aşırı korku agorafobi
olarak bilinmektedir. Panik
bozukluğu olan bireylerin yaklaşık
olarak %30-40’ında agorafobi
gelişmektedir. Panik bozukluğu
olan bireyler başlangıçta sadece
yaşadıkları panik ataklarından
yakınır. Ataklar zaten kısa süreli
olup, 10-30 dakika bazen
bir- birkaç saat içinde ortadan
kaybolur. Panik bozukluğu bulunan
kişi ataklar arasındaki dönemde
rahattır. Ancak atakların yineleyici
bir şekilde; aniden ve beklenmedik
bir şekilde ortaya çıkması, ataklar
arasındaki dönemde de kişilerde
bir başka atağın olabileceğine
ilişkin endişeli bir beklenti ve kaygı
bulunacağına işaret etmektedir.
Ardından, panik bozukluğu
bulunan kişilerin bir bölümünde
atakların gelişme riskinin en yüksek
olduğu ya da böyle bir izlenim
veren ortam ya da durumlara karşı
bir kaçınma davranışı gelişir. Kişi
böyle bir ortam ya da durumla
karşılaştığında, yine panik atağın
geleceğinden, kendisinin güç

gibi bozukluklar gelişebilir. Atakların
sıklığında ve şiddetinde artışlar ya
da azalmalar olabilir. Ancak soğuk
algınlığı ya da nezleden farklı olarak
sadece yeterli süre beklemekle bu
bozukluk kendiliğinden düzelmez.
Panik bozukluk nasıl tedavi edilir?
Son yıllarda panik bozukluğunun
tedavisinde önemli gelişmeler
olmuştur. Bu ilerleme iki alanda
sağlanmıştır: Seçici serotonin geri
alım inhibitörü (SSGİ) sınıfından
antidepresanların güçlü antipanik
özelliklerinin olduğu ve bilişseldavranışçı tedavinin (BDT) bir
çok hastada etkili olduğunun
anlaşılmasıdır. Hem panik
bozukluğunda, hem de depresyonda
beyinde serotoninerjik iletimde
anormallikler olduğu bilinmektedir.
İlaçlar beyin serotoninerjik iletimini
düzenlemek gibi ortak özelliğe
sahiptir.

dakikalar yaşayacağından korkmaya
başlar. Kişiye göre, kendisi bu
ortamlarda panik atak geliştiğinde,
aklını kaçırıp delirmekten, herkesin
önünde rezil olmaktan aşırı derecede
korkar. Böylece kişi belirli durum ya da
ortamlardan, panik atak geleceği için,
korkmaya başlar ve bu tür durumlara
girmekten kaçınır. Örneğin, tek başına
çarşıya gidemez, kalabalık alış veriş
merkezlerine giremez, sinema ve
tiyatro salonlarında sıkıntı yaşayıp
yarıda dışarıya çıkabilir. Bu yüzden
hasta dışarıya çıkarken ya da bu tür
ortamlara girerken güvendiği bir
kişiyi yanına almak ister. Böyle bir kişi
olmaksızın kesinlikle sokağa çıkmak
istemez ya da evde tek başına kalmak
istemez.
Sadece beklenir ve hiçbir şey
yapılmazsa panik bozukluğuna
ilişkin belirtiler ne olur?
Bazen panik atakları kendiliğinden
ortadan kaybolmaktadır. Ancak
panik bozukluğu tedavi edilmez
ise çoğu kez süreğen bir duruma
gelir. Zamanla panik iyileşmez.
Ayrıca tedavi edilmemiş bireylerde
depresyon, alkol ve/veya madde
kötüye kullanımı ya da bağımlılığı

İlaçlar panik bozukluğunun
tedavisinde vazgeçilmez unsurlar
mıdır ?
Çoğunlukla evet. Ruhsal bozuklukların
tedavisinde ilaç kullanımı, panik
bozukluğu ile mücadelede
psikiyatristlerin en önemli
silahlarından biridir. Günümüzde
panik bozukluğun tedavisinde son
derece etkin olan çok çeşitli ilaçlar
vardır.
İlaçların olası yararları nelerdir?
Panik atakları oldukça şiddetli
olarak yaşanır ve hiç kimse bu
atakları tekrar yaşamak istemez.
Ayrıca ataklar arasındaki dönemde,
bir başka panik atağın olacağına
ilişkin kaygılanıyorsanız bu durum
sizi oldukça gergin bir insan yapar.
Fobik kaçınma davranışlarınız ise
çalışmanızı, günlük işlevlerinizi ve
sosyal yaşantılarınızı engeller. İlaç
tedavisi panik ataklarınızı ve ataklar
arasındaki endişeli beklentinizi
ortadan kaldırır.
Endişeli beklentinizin yoğun olduğu
ve bir panik atağın ortaya çıkacağını
düşündüğünüz durumlardan
kaçınmak istersiniz. Bu durum ise
hızla agorafobi gelişimine neden
olabilir. İlaçlar, bu tür kaygıları ortadan
kaldırarak son derece yararlı olurlar.
İlaç tedavisi panik ataklarınıza eşlik
eden depresyonu tedavi ederek,
tedavi sürecinin önündeki önemli
engelleri ortadan kaldırır.

PANİK ATAK SIRASINDA
HATIRLANACAK 10 KURAL
1-Kendinizi ölecekmiş, felç geçirecekmiş,
beyin kanaması olacakmış, bayılacakmış,
delirecekmiş ya da kontrolünüzü yitirip
kontrolsüz bir şeyler yapacakmış gibi
hissedebilirsiniz. Bunların hiçbiri kesinlikle
gerçekleşmeyecektir ve bu nedenle hiçbiri
önemli değildir. Bu duyumlar bedeninizin
strese karşı vermiş olduğu abartılı
tepkilerden başka bir şey değildir.
2-Bu duyumlarınızın olması, bedensel bir
hastalığınız bulunduğu anlamına gelmez.
Bu duyumlar size sıkıntı verebilir, mutsuz
kılabilir fakat kesinlikle tehlikeli değildir. Asla
daha kötüsü olmayacaktır.
3-Bedeninizin bu duyumları yaşamasına
izin verin. Panik atağınız doruğa ulaşırken,
burnunuzdan derin bir soluk alın ve ardından
yavaşça verin. Bu işlemi tekrarlayın.
4-Bu duyumlardan kaçmaksızın olabildiğince
rahat olun. Arabınıza binip korku içinde
uzaklaşmayın.
5-Bir taraftan yaşamakta olduğunuz
bedensel duyumlarınıza, kendinize neler
olduğu ve bu sürecin nereye varacağına
ilişkin korkunuzu daha da arttırmaktan başka
hiçbir işe yaramayan yorumlarınızı katmayın.
Panik atak yaşadığınız için kendinize
acımayın. Olacakları kabul edin.
6-Bedeninize gerçekten neler olduğunu
düşünün. İçinizden, kendi kendinize
"ölmeyeceğim", "boğulmayacağım",
"bayılmayacağım", "delirmeyeceğim",
"kontrolümü yitirmeyeceğim" diye
tekrarlayın.
7-Korkunuzun geçmesi için kendinize
yeterince zaman tanıyın. Kesinlikle kaçmayın.
Panik atak yaşayan diğer kişiler bu gücü
kendilerinde bulmuşlardı. Bunu siz de
başaracaksınız. Panik sırasındaki bedensel
duyumlarınıza, korkunuzu daha da arttıran
yorumları eklememeyi başarırsanız, korkunuz
kendiliğinden sonlanacaktır.
8-Yeni bir panik atağı, onunla baş
etmek için daha önce öğrendiğiniz
teknikleri uygulayacağınız bir fırsat
olarak değerlendirin. Kısa bir süre sonra
paniğiniz yatışacaktır. Siz de "Başardım "
diyebileceksiniz. "Başardım " diyebiliyorsanız,
korkunuzun üstesinden gelmekte epeyce bir
yol katetmişsiniz demektir.
9-Dikkatinizi, yaşadığınız bedensel
duyumlardan uzaklaştırın. Çevrenize bakının,
bir şarkı mırıldanın, yukarıdaki cümleleri
tekrar edin.
10-Panik sonlandığında bedeninizi gevşetin,
derin bir soluk alın ve gününüze kaldığınız
yerden devam edin. UNUTMAYIN ! Panik
atak ile her zaman baş edebilirsiniz.
Korkmayın.
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Yazın kokusu duyumsandı,
PETEK etkinliklerine hız verdi
Plastik İşleme Fabrikası Formenlerinden Volkan Nomak’ın başkanlığındaki Petkim
Etkinlik Kulübü (PETEK) bahar aylarının gelmesi ile birlikte etkinliklerine hız verdi.
Çanakkale gezisinde dedelerimizin ruhlarını yâd eden PETEK üyeleri, İzmir ve yakın
çevresindeki doğal güzellikleri tadıyor.

Çanakkale’de şehit olan dedelerimizi bir kez

daha minnet ve rahmetle andık

P

ETEK’in her yıl düzenlediği
Çanakkale Gezisi’ne bu yıl
100’e yakın Petkim çalışanı
ve aileleri katıldı. 1915
yılında yaşanan ve tarihin en kanlı
hesaplaşmalarının başında gelen
Çanakkale Savaşları’nda şehit olan
dedelerimiz, bir kez daha rahmet,
minnet ve sevgiyle anıldı. Atatürk’ün
“Bütünüyle bir Türk Abidesi” olarak
yorumladığı, günümüz gençlerine
ve gelecek kuşaklara barışın değerini,
savaşın vahşetini ve vatan toprağının
kutsallığını anlatan bu tarihi mekanda
PETEK üyelerinin ilk durağı Kilitbahir
Köyü Namazgâh Tabyaları oldu.
Daha sonra Çanakkale Boğazı’nın
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en büyük tabyası olarak bilinen ve
Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan
Namazgah Tabyası’nın ardından
Seyit Onbaşı Anıtı ve tabyanın dağ
tarafındaki selvi ağaçlarının arasına
yapılmış olan Rumeli Mecidiye
Şehitliği ziyaret edildi.
Şahindere Şehitliği ve Şahindere
Sargı Yeri olarak da bilinen Şahindere
Hastane Şehitliği de katılımcıların
uğradığı kutsal mekânlar arasındaydı.
1962 yılında Çanakkale Şehitleri’ne
Yardım Derneği tarafından yaptırılan
ve 1992’de son halini Kültür
Bakanlığı’nın oluşturduğu Yahya Çavuş
Şehitliği’nin ardından Şehitler Abidesi
ziyaret edildi. Şehitler Abidesi’nin

ayakları üzerine yapılmış “Çanakkale’de
Mustafa Kemal ve Arkadaşları”,
“Yurtta Sulh Cihanda Sulh”, “Nusrat
Mayın Gemisi”, “Savaşlarda Düşman
Gemilerinin Batırılışı”, “Siperlerde
Mustafa Kemal Mehmetçiklerle” ve
“Çanakkale’de Topçu Bataryaları”ndan
görüntüler fotoğraf çekmek
isteyenlerin akınına uğradı. Çanakkale
Savaşları sırasında kahramanlıkları
ile destanlaşan ve tamamı şehit olan
57.Piyade Alayı Şehitleri anısına Kültür
Bakanlığı tarafından yaptırılan 57. Alay
Şehitliği ziyareti esnasında katılımcılar
duygusal anlar yaşadı. 1915 yılında
bu yiğit alay, Kocaçimen Tepe’den
Conkbayırı yönüne adeta bir sel

gibi akarak düşmanı geriye atmıştı.
Bomba Sırtı Siperleri’ne gelindiğinde
Atatürk’ün ağzından dökülen ifadeler
geldi akıllara… Atatürk Bomba Sırtı
Siperlerini şöyle özetlemişti:
“Karşılıklı siperler arasındaki
mesafe 8 metre kadar, ölüm
muhakkak. Birinci siperdekilerin
hiç birisi kurtulmamacasına şehit
düşüyor. İkinci siperdekiler hemen
onların yerine şimşek gibi gidiyorlar.
Fakat ne soğukkanlılıkla, ne
tevekkülle biliyor musunuz? Kurşun
yağmuru altında 3 dakikada öleceğini
adı gibi biliyor, fakat hiç çekinmiyor.
Sarsılma yok... Okuma bilenler Kuran-ı
Kerim okuyor, bilmeyenlerde Kelime-i

Şahadet getirip ilerliyorlar. Sıcak,
cehennem gibi kaynıyor. Ölüyor,
öldürüyor... İşte bu Türk askerindeki
ruh kuvvetini gösteren, dünyanın
hiçbir askerinde bulunmayan, tebrike
değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki
Çanakkale Muharebelerini kazandıran
yüksek ruh budur.”
Düşmanın 250 erat ve subayını
kaybederek geri çekilmek zorunda
kaldığı Conkbayırı ziyaretinin ardında
Çanakkale gezisi son buldu. Dönüş
esnasında Aynalı Çarşı, Truva ve sahili
de gezme şansı bulan katılımcılar
PETEK Kulübü’nün düzenlediği
Çanakkale gezisinden duydukları
memnuniyeti dile getirdi.

Kazak atlarına bindik,
nazar boncuklarını topladık

G

üneşli bir cumartesi
sabahı yine yollara düşen
PETEK üyelerinin bu kez
rotası İzmir Kemalpaşa’da
bulunan Alaş Kımız At Çiftliği
oldu. Baharın tüm coşkusunu
içinde hisseden PETEK üyeleri bir
taraftan doğanın güzelliklerini
izlerken, bir taraftan da at üzerinde
gezmenin keyfini yaşadı. Alaş Kımız
At Çiftliği hakkında bilgi veren
Şirzat Doğru; Türkiye’deki Kazak
Türkleri’nin, yakın tarihimizde
“büyük Kazak göçü” olarak bilinen
ve komünizmin gelişiyle 1949’da
anayurtları Doğu Türkistan’dan
Alibeg Hakim önderliğinde yarı
hayvan sırtında yarı yaya olarak
süren yolculukta Taklamakan

çölüne geçip Himalaya dağlarını
aşarak çok sayıda insan kaybına
rağmen Hindistan’a ulaşmayı
başarmış ve daha sonra da
1954 yılında Anadolu’ya gelen
insanlardan oluştuğu bilgisini
verdi. Türk boylarının yemek
çeşitlerini sunan Askana’da
(aşevinde) yöresel Kazak Kepse
Köjesi (Et suyunda sebzeli, erişteli
çorba), Buharda Mantı, Tatar
Böreği, ayran ve tatlıdan oluşan
mönüyü keyifle yiyen PETEK
üyeleri, daha sonra Nazarköy’e
doğru yola çıktı. Türkiye’nin en
büyük nazar boncuğu imalatının
yapıldığı köyde sevdiklerine nazar
boncukları alan PETEK üyeleri,
keyifli bir günü daha geride bıraktı.

SPOR

Aliağaspor’un yeni yönetimi
iddialı hedefler belirledi
Petkim Muhasebe Müdürlüğü Yöneticisi Arkun Ünsal’ın Başkan Yardımcısı
olduğu yeni Yönetim Kurulu, yeni sezonda özellikle Basketbol dalında iddialı
hedefler belirlemek için harekete geçti.

A

tatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen
Aliağaspor’un olağanüstü
kongresinde yeni yönetim
belirlendi. Tek listenin yarıştığı
kongreye Aliağa Belediye Başkanı
Turgut Oğuz, Belediye Meclis Üyeleri,
siyasi partilerin ilçe başkanları,
Aliağaspor Kulübü eski başkanları
ve yöneticilerinin yanı sıra kulübün
üyeleri katıldı. Son yönetim
kurulunun faaliyet raporunun
okunmasının ardından yapılan gelirgider bilançosunun oylanması oy
çokluğu ile kabul edilirken kongrede
konuşan Aliağaspor Kulübü’nün
eski başkanı Metin Timurhan
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“Görev yaptığımız süreç içinde
beraber çalıştığımız tüm yönetici
arkadaşlarıma, Aliağa Belediye
Başkanı Turgut Oğuz’a, sponsorumuz
Petkim’e, taraftarlarımıza, tüm
sporcularımıza ve ailelerine teşekkür
ediyorum. Yeni oluşan yönetimdeki
arkadaşlarımı da görevlerinde
başarılar diliyorum.” dedi.
Yapılan seçimler sonrasında
Aliağaspor Kulübü’nün yeni başkanı
olan Uğur Eren, kulübün faaliyet
gösterdiği tüm branşlarda başarılı
sonuçlar alarak marka bir kulüp
haline geldiğini belirterek, “Bugüne
kadar kulübe hizmet veren herkese
çok teşekkür ediyorum.

Yönetim kurulundaki bütün
arkadaşlarımızla beraber Aliağaspor’u
daha üst noktalara taşımak için
elimizden gelen tüm çabayı
göstereceğiz. Kongremize katılan
tüm üyelerimize teşekkür ederim.”
dedi.
Yapılan seçimlerde yeni yönetim
kurulu şu isimlerden oluştu; Uğur
Eren, Arkun Ünsal, Yüksel Ayyıldız,
Tamer Karaman, Turgay Ceylan,
Özkan Kaçar, Uğur Akyıldız. Denetim
kurulu Haydar Karaman, Yavuz
Selim Altay ve Nurullah Yalçın’dan
oluşurken disiplin kurulu ise Mustafa
Koç, Özcan Durmaz ve Yücel
Laçinel’den oluştu.

Petkimsporlu minik basketçiler
başarıdan başarıya koşuyor
Sporun disiplinini, zevkini ve mücadele azmini küçük yaşlarda tadan çocuklar,
ilerleyen yaşlarında çok daha büyük başarılara imza atıyor...

P

etkimspor Minikler Basket
Takımı, gelecek vaat eden
başarılara imza atıyor. İzmir
Kulüpler Arası Minikler
Kategorisinde Aliağa Spor’u 37-5
gibi farklı bir skorla mağlup eden
Petkimli minikler, final maçında
elenerek ikinciliği elde etti.
Takımın Antrenörü Sema Bodur,
çocuk yaşlarda spor alışkanlığı
kazanılmasının önemine değinerek,
“Sporun disiplinini, zevkini ve
mücadele azmini küçük yaşlarda

tadan çocuklar, ilerleyen yaşlarında
çok daha büyük başarılara imza
atıyor.
Petkim’in destekleri ile çocuklarımız
hem rekabetçi ruha sahip oluyor
hem de sağlıklı bir bedene
kavuşuyor” dedi.
Gelecekte daha büyük
başarılara imza atacak bir takım
yetiştirdiklerinin altını çizen
Bodur, tüm aileleri çocuklarına
sportif alışkanlıklar kazandırılması
konusunda uyarılarda bulundu.
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Petkimli “Ejderler”
Dragon Festivali’nde şampiyon
2011 Dragon Festivaline Petkim adına katılan ekip üyeleri Teşekkür
Belgelerini Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk ve Genel Müdürü
Yardımcısı Hatice Kaygın’ın elinden aldı

T

ürkiye’de 2008 yılından beri
düzenlenen, Kurumlar Arası
Dragon Bot Yarışması kapsamındaki
Dragon Festivali, Bostanlı sahilinde
gerçekleştirildi.
Senkron ve tekniğin yarışı kazanmada
en önemli faktör olduğu ve kendi içinde
mükemmel uyum sağlayabilen takımların
başarıyı yakaladığı festivalde Petkim,
1.19’luk dereceyle kendi kategorisinde
şampiyon oldu. 25 takımın katıldığı
yarışmalarda yönetici ve çalışanlardan
oluşan 17 kişilik takımlar, botlara binip
kürek çekti. Bir kanoda uyum içinde
kürek çekip etabın en kısa sürede
tamamlamasının hedeflendiği yarışa
Petkim, Yeni Asır, Özgörkey, Winsa, İzmir
Liman Başkanlığı, Schneider Elektrik,
Ege Pen, Arkas, Dyo, İnci Holding, Detel,
Mambo Beach, Akdeniz Kimya, Nemport,
Klemsan, Kerim Çelik, İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Lösev, Türkiye Hizmet
Gönüllüleri Konfederasyonu katıldı.
Motivasyonun en yüksek noktaya
çıktığı, eğlence ve rekabet duygusunun
bir arada yaşandığı en önemli insan
kaynakları ve pazarlama etkinliği olarak
bilinen Dragon Bot Festivalinde Petkim,
ekip içinde gösterdiği mükemmel
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koordinasyon sayesinde kendi
kategorisinde şampiyon oldu. Petkim ile
aynı kategoride yer alan Schneider 1.23,
ARKAS Poseidon 1.24, Detem 1.25, Winsa
1.36’lık sürelerle yarışı tamamladı.
2011 Dragon Festivaline Petkim adına
katılan ekip üyeleri Teşekkür Belgelerini
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk ve
Genel Müdürü Yardımcısı Hatice Kaygın’ın
elinden aldı. SOCAR & Turcas Grup
Şirketleri Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, SOCAR & Turcas
Grup Şirketleri Birinci Başkan Yardımcısı
Samir Kerimli, SOCAR & Turcas Grup
Şirketleri Finans Direktörü Farid Jafarov da
uzaktan canlı yayın bağlantısı ile dragon
ekibini tebrik ettiler.

AÇILIŞ

Petkim Kültür Merkezi yeni
yüzüyle hizmete girdi
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.

P

etkim’in birçok
organizasyonuna ev
sahipliği yapan Kültür
Merkezi, yenilenen
yüzüyle adeta göz kamaştırıyor.
Yaklaşık dört ay süren çalışmalar
kapsamında fuaye alanı,
dinlenme salonları, büyük
salon, tuvaletler, kulis odaları ve
sahne aparatları son teknoloji
ürünü cihazlar ve malzemelerle
yenilendi. Kültür Merkezi’nin
açılışında Shell&Turcas’ın
sponsorluğunda düzenlenen ve
İstanbul’a ait 105 siyah-beyaz
fotoğraftan oluşan “Bu Şehr-i
İstanbul” sergisi de yer aldı. 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. Açılışı yapan Petkim
Yönetim Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev, Kültür Merkezi’nin
Petkim’in değişen yüzünün
göstergelerinden biri olduğuna
dikkat çekerek, şirketin
misafirlerini bundan sonra çok
daha rahat ve Petkim’e yakışan
bir ortamda ağırlayacağını
söyledi.

Petkim’in yenilenen Kültür Merkezi’nin açılışında
Petkim ve SOCAR & Turcas yöneticileri bir arada.

Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev (solda) ve
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Aksoy
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TRT Haber, Petkim’in Ar-Ge
çalışmalarını dünyaya duyurdu
TRT Haber İzmir Muhabirlerinden Cem Günenç’in gerçekleştirdiği
haber çalışmasında, Petkim’in başta Çapraz Bağlanabilir Polietilen
projesi başta olmak üzere; üretim prosesleri geliştirme çalışmalı,
maliyet ve enerji düşürücü çalışmalar Genel Müdür Hayati Öztürk’ün
açıklamalarıyla haberleştirildi.

P

etkim’in büyük önem
verdiği AraştırmaGeliştirme çalışmaları,
dünyanın beş kıtasına
yayın yapan TRT Haber kanalında
mercek altına alındı. TRT Haber
İzmir Muhabirlerinden Cem
Günenç’in gerçekleştirdiği haber
çalışmasında, Petkim’in başta
Çapraz Bağlanabilir Polietilen
projesi başta olmak üzere; üretim
prosesleri geliştirme çalışmalı,
maliyet ve enerji düşürücü
çalışmalar Genel Müdür Hayati
Öztürk’ün açıklamalarıyla
haberleştirildi. Yaptıkları çalışmalar
hakkında bilgi veren Öztürk,
kendisinin de uzun yıllar Petkim
Ar-Ge’sinde çalışan bir mühendis
olduğunu anımsatarak,
“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” dedi.
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Petkim İYTE’nin ‘Ne Üretelim”
Proje yarışmasının sponsoru oldu
12 proje arasından yapılan değerlendirmede birincilik ödülünü “Atık Patates
Kabuklarından Klorojenik Asit Üretimi”, ikincilik ödülünü “Ege Bölgesi
Bitkilerinden Doğal Diş Macunu Üretimi, üçüncülük ödülünü “Pirinç Kabuğu
Külünden Doğal Silika Üretimi” projeleri alırken, “Atık Yağlardan Solvent
Ekstraksiyonu ile Madeni Yağ Üretimi” projesine mansiyon ödülü verildi.

İ

zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
(İYTE) tarafından geleneksel
hale getirilen “Ne Üretelim
Proje Yarışması”nın 9’uncusu
yine Petkim’in sponsorluğunda
gerçekleştirildi. İYTE Kimya
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Semra Ülkü, sanayiden ve
akademisyenlerden öğrencilerin
katılımını artırmak için çözüm
önerilerini beklediklerini belirtti.
Yarışmanın Değerlendirme
Jürisi’nde yer alan Petkim
Ar-Ge Yöneticisi Dr. Ayhan
Ezdeşir ve Füsun Güner;
şirketin vizyonunu, Ar-Ge ile
ilgili çalışmalarını öğrencilere
aktardı. 12 proje arasından
yapılan değerlendirmede
birincilik ödülünü “Atık Patates
Kabuklarından Klorojenik Asit
Üretimi”, ikincilik ödülünü “Ege

Bölgesi Bitkilerinden Doğal Diş
Macunu Üretimi, üçüncülük
ödülünü “Pirinç Kabuğu Külünden
Doğal Silika Üretimi” projeleri
alırken, “Atık Yağlardan Solvent
Ekstraksiyonu ile Madeni Yağ
Üretimi” projesine mansiyon ödülü
verildi. Yarışma kapsamında üçüncü
ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri
İYTE tarafından belirlenmiş
formatta proje önerilerini
hazırlayarak üniversiteye sunuyor.
Katılımcılar proje posterlerini İYTE
Kimya Mühendisliği Bölümü’nde
sergilerken, aynı gün ödül kazanan
proje sahiplerine törenle ödülleri
veriliyor.
Proje ve proje poster sunumları
değerlendirmeleri, İYTE ve
üniversite dışından katılan öğretim
üyelerinden ve sanayicilerden
oluşan bir jüri tarafından yapılıyor.

Petkim Ar-Ge Yöneticisi
Dr. Ayhan Ezdeşir
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Dünya Kadınlar Günü
Petkim’de coşkuyla kutlandı

8

Mart Dünya Kadınlar Günü, Petkim
Genel Müdür Yardımcısı Hatice
Kaygın’ın ev sahipliğinde, Genel
Müdürlük Fuaye Salonu’nda
düzenlenen bir kokteylle kutlandı.
Törende konuşan Hatice Kaygın, Petkim’in
bünyesinde hemen her birimde kadınların
başarıyla görev yaptıklarını belirtti.
Ülkemizde son yıllarda kadınların çalışma
yaşamına katılımında sevindirici gelişmeler
yaşandığına dikkat çeken Kaygın, “Türk
kadını çalışma hayatının her noktasında
erkeklerle birlikte başarıyla görev yapıyor.
Ben de meslek hayatımda pek çok zorlukla
karşılaştım. Ancak bugünün Türkiyesi
geçmişe kıyasla kadınlar için çok daha iyi
şartları barındırıyor. Umudum, gelecekte
kadınlarımızın çalışma hayatında daha aktif
yer almasıdır” dedi. Hatice Kaygın, törene
katılan Petkim çalışanları ile birlikte pasta
keserken, Kadınlar Günü anısına Petkimli
bayanlara fular hediye edildi.
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web sitemiz yenilenen
yüzüyle yayına başladı

P

etkim’in kurumsal web sitesi
www.petkim.com.tr, geçen yıl
gerçekleştirilen logo değişiminin
ardından yeni yüzüyle yayına girdi.
Mono Medya firmasınca tasarlanan site,
şirketin çevreci ve kurumsal yüzünü en sade
ve kolay kullanımı olanak sağlayan sistemle
yansıtıyor. Sitede ayrıca Petkim’e ilişkin en
güncel haberler de yer alıyor. Mono Medya
firmasının ortaklarından Emrah Küçük,
Petkim saygınlığındaki bir firmanın yeni logo
değişimi sonrasındaki web sitesi tasarımını
yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını
belirterek, sitenin en güncel ve hızlı erişim
yazılımları ile hazırlandığını vurguladı.

Web Tasarım Ekibi (soldan) Petkim Bilgi Teknolojileri Yazılım Mühendisi Mert
Yerli, Mono Medya Tasarım Sorumlusu Sezgin Uslu, Mono Medya Yazılım
Mühendisi Emrah Küçük, Petkim Bilgi Teknolojileri Müdürü Metin Avunduk

Azerbaycan’ın milli
gününde muhteşem gösteri

A

zerbaycan’ın 93. Kuruluş
yıldönümü Ege Üniversitesi’nde
düzenlenen muhteşem bir
törenle kutlandı. Azerbaycan
Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından
organize edilen ve çok sayıda
Azerbaycanlı öğrencinin katıldığı tören,
halk türküleri ve dansları ile renklendi.
Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun
ölümsüzlüğünü ve vatan hasretlerini dile
getirdiler. Müsavat Partisi Lideri Mehmet
Emin Resulzade’nin başkanlığında,
Azerbaycan Milli Şurası’nın 28 Mayıs
1918 tarihinde ülkenin bağımsızlığını
ilan etmesinin 93. Yıldönümünde, “İki
Devlet, Tek millet” ülküsünün sonsuza
kadar süreceğine vurgu yapıldı. Osmanlı
Devleti ve Azerbaycan Cumhuriyeti
ile imzalanan ebedi dostluk anlaşması
sonucu Türk Ordusu 7000 asker ve 40
top ile Azerbaycan’a dahil olmuştu. İki

ülke askerlerinin omuz omuza verdiği
36 saatlik kesintisiz süren savaş sonucu
15 Eylül’de Bakü’nün fethine imza atıldı.
1130 Mehmetçiğin şehit olduğu bu savaş,
barış, kardeşlik ve ebedi dostluğu sonsuza
kadar perçinleyen ilk adımın da atılması
anlamına geliyordu.
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Işıkkent “Akıl-Fikir Kampı”na
Petkim tam destek oldu

I

şıkkent Eğitim Kampusü
Lise bölümü, iş dünyası ve
sivil toplum kuruluşlarını bir
araya getirerek, gençlerin
inovatif düşünecekleri
ve girişimcilik kavramını
tanıyacakları bir platform
oluşturdu. Bornova’daki Işıkkent
Eğitim Kampusü’nde ‘Aklını
Kullan, Fikrini Savun’ sloganı ile
gerçekleşen ‘Akıl-Fikir Kampı’
etkinliğine İzmir ve İzmir dışı
okullardan 100’e yakın lise
öğrencisi katıldı.
“Plastiklerin hayatımızdaki
önemi , doğru kullanımı ve
plastik atıkların geri dönüşümüne
yönelik yaratıcı hizmet ve ürün
geliştirmesi” konu başlığı öğrenci
gruplarının tartışma konusu
olarak belirlendi. Öğrencilere
bu konu üzerine bir konferans
veren Petkim Ar-Ge Yöneticisi Dr.
Ayhan Ezdeşir, plastikler çevre
ile ilişkisi hakkında halkta yanlış
algılamaların bulunduğuna
dikkat çekerek, “Plastiklerin
çevreci özelliği yapılan tüm
bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış
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durumda.
Ancak bu malzemelerin geri
kazanımında ülke olarak
eksiklerimiz bulunuyor. Bu
noktada sizlerden başlayarak,
tüm toplumun bilinçlendirilmesi
gerekiyor.” Dedi.
Lise öğrencilerinin, takım
ruhu içinde, katılımcı ve interaktif
bir kurguda, risk almayı ve
yaşayarak öğrenmeyi, yaratıcılığı
ve girişimciliği geliştirmelerini
hedefleyen Akıl-Fikir Kampı,
Özyeğin Üniversitesi’nin proje
çözüm ortaklığında, Türk Plastik
Sanayicileri Araştırma Geliştirme
Vakfı (PAGEV) , Liyakat Derneği
, Petkim, Genç Başarı Vakfı ve
Çimstone desteği ile gerçekleşti
Etkinliğin ilk günü PAGEV, Petkim
ve Özyeğin Üniversitesi’nin

plastiğin doğru kullanımı, sunum
becerileri ve iş planı hazırlama
konusunda eğitimlerine katılan
öğrenciler, plastiğin geri
dönüşümüne yönelik çözüm
yollarını sunan projeler ürettiler.
12 çalışma grubu arasından,
Mert Taşyuran (Işıkkent Eğitim
Kampusü), Berat Güngör (Kabataş
Erkek Lisesi), Eren Hısım (İzmir
Amerikan Koleji), İlayda Bellisan
(Ekin Koleji), Beyhan Özkan (İzmir
Türk Koleji), Efecan Komutekir
(Fatih Kadırga Meslek Lsesi) ve
Ceyda Akartuna’dan (Kocaeli
TEV lisesi) oluşan Grup 9 ipi
göğüsleyerek birinci oldu. Grup
üyeleri Özyeğin Üniversitesi
tarafından girişimciliğe giriş
eğitim ödülü kazandı. Oluşturulan
projenin hayata geçirilmesi
için PAGEV, Petkim ve Özyeğin
Üniversitesi ile çalışmalara devam
edilecek.
“En iyi İş Planı” kategorisinde
ise Grup 7 jüri özel ödülüne layık
oldu. Grup 7 üyeleri Özyeğin
Üniversitesi’nden girişimcilik
eğitimi almaya hak kazandı.

ZİYARET

“Bizden Biri”nin konuğu Canan Keser

P

etkim İnsan Kaynakları ve
Endüstriyel İlişkiler Yöneticisi
Canan Keser, 22 yıl önce mezun
olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü
bünyesinde kurulan İnsan Kaynakları
Kulübünün davetlisi olarak “Mezuniyet
Bir Son Mu? Yoksa Bir Başlangıç Mı?”
temalı “Bizden Biri” konferansına katıldı.
Canan Keser söz konusu konferans
da katılımcılara, okul hayatı, mezuniyet
sonrası süreç, ilk iş bulma süreci ve ilk işin
önemi, beklentiler mi yüksek nitelikler
Petkim İnsan Kaynakları ve
mi yetersiz konularında deneyimlerini
Endüstriyel İlişkiler Yöneticisi
aktardı.
Canan Keser

Çayağzı Tesisleri rock müziğin
yeni merkezi oldu

A

liağa ve Menemen Kent
Konseyleri Gençlik Meclisi
ile Bakırçay Belediyeler
Birliği’nin düzenlediği
“çevre” temalı Aliağa Yeşil Kamp
Rock Festivali, 20-22 Mayıs
tarihleri arasında Petkim Çayağzı
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Çok
sayıda rock grubun sahne aldığı
festivalde kamp kuran gençler,
yeşille mavinin kucaklaştığı
bu muhteşem koyda doyasıya
eğlendi. Rock müzik konserleri ve

sportif turnuvaların yanısıra çevre
sorunlarının da ele alındığı Aliağa
Yeşil Kamp Rock Festivali’nde;
“Bakırçay Bölgesinde Çevre
Tehditleri”, “Termik Santraller ve
Gediz Kirliliğinin Bölgeye Etkileri”,
“Üretici Gözüyle Tarımda Kirlilik”,
“Sanayi ve Çevre” konulu panel ve
söyleşiler de gerçekleştirildi.
Söyleşilere Aliağa Kent Konseyi
Başkanı Yakup Öztürk , Menemen
Kent Konseyi Başkanı Bahadır
İnanlı, Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz, Menemen
Belediye Başkanı Tahir Şahin,
Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı,
Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak,
Bornova Belediye Başkanı
Kamil Okyay Sındır, Aliağa
Belediyesi Meclis Üyeleri, çevre
belediyelerin kent konseyi gençlik
meclisi üyeleri de katıldı. 3 gün
süren festivalin finali, Türk Rock
Müziği’nin ünlü sesi Emre Aydın’ın
bir buçuk saat süren konseri ile
yapıldı.
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TED Aliağa’da şenlik coşkusu:

Hem eğlendiler hem öğrendiler…

(Soldan) TED Aliağa Koleji Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Araz, Genel Koordinatör ve
Lise Müdürü Faruk Cezayirli, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Aliağa Koleji Vakıf
Başkanı Deniz Komsuoğlu, TED Aliağa Koleji Vakıf Başkan Yardımcısı Ali Ekrem Aslan,
İlk Öğretim Müdürü Orkun Karapostal

T

ED Aliağa Koleji’nin
geleneksel olarak
düzenlediği “Keşkül
Günü ve Bahar Şenliği”,
yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerle
öğrenciler kadar velilere ve
öğretmenlere de bahar coşkusunu
yaşattı. Türk Eğitim Derneği (TED)
Aliağa Koleji’nde eğitim gören
öğrencilerin yanı sıra yöneticiler,
öğretmen ve velileri de buluşturan
Keşkül Günü ve Bahar Şenliği’nde
çocukların yaratıcı ve sosyal
zekasını geliştirmeye yönelik çok
sayıda aktivite düzenlendi. Şenlik,
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diğer okullardaki öğrencilerin
de katılımıyla tam bir dostluk ve
birliktelik şölenine dönüştü. Gün
boyu süren etkinliklerde sokak
oyunlarından zeka oyunlarına, rulo
resim yapmadan canlı langırta,
model araba yarışından maskemi
yaratıyorum gösterisine, halk
oyunlarından müzik dinletilerine
kadar çok sayıda aktiviteye katılan
çocuklar hem eğlendiler hem
öğrendiler. Türk Eğitim Derneği
(TED) Genel Başkanı Selçuk
Pehlivanoğlu, sınav baskısından
uzak, dünyayla rekabet edebilen

sosyal ve akademik başarıya sahip
gençler yetiştirmeye çalıştıklarının
altını çizerek, başarılı olmada
sosyal zekanın akademik bilginin
önüne geçtiğini vurguladı.

// SOSYAL ZEKANIN ÖNEMİ
BÜYÜK

Pehlivanoğlu, “Eğitimin
amacının yalnızca derslerde
başarı anlamına gelmediğine,
uluslararası alanda rekabet
edebilme yeteneğini geliştirerek
hayatta başarılı olmaya, farklılık
ve farkındalık yaratmaya
hazırlamak olduğuna inanıyoruz.
Çocuklarımızı, ilköğretime
kadar inen dershane ve özel
ders uygulamalarından, sınava
odaklı eğitim, test sistemi gibi
cenderelerden kurtarmaya
çalışıyoruz. Çocuklarımızın sosyal
zeka ve sosyal becerilerini artıran
anlamlı bir eğitim sistemi kurma
yolunda ilerleyerek, ruhen ve
fikren sağlıklı nesiller yetiştirme
hedefimizden asla vazgeçmiyoruz”
diye konuştu.

EĞİTİM

TED Aliağa öğrencileri

“Benim Var Senin de Olsun” diyor

T

ED Aliağa Koleji 8/A sınıfı
sosyal bilgiler bölümü
öğrencileri ve Sosyal Bilgiler
Öğretmeni Özgür Güvercin
tarafından başlatılan “Benim
Var Senin de Olsun” isimli sosyal
sorumluluk projesine tüm okul
destek verdi. Öğrenciler hazırladıkları
yardım paketlerini TED Aliağa
Koleji İlköğretim Okulu Müdürü
Orkun Kartpostal ile birlikte Aliağa
Belediyesi Sosyal Market görevlilerine
teslim etti.
Proje amaçlarının ihtiyaç
sahibi kişilere yardım yapmak
olduğunu belirten Sosyal Bilgiler
Öğretmeni Özgür Güvercin; “Bütün
okul öğrencileri, öğretmenleri
ve görevlilerin desteği ile ihtiyaç
sahiplerine karınca kararınca yardımcı
olmak istedik. Bunun içinde en
uygun yöntemin Aliağa Belediyesi
Sosyal Marketi olduğunu düşündük.
Özellikle küçük sınıflarımızın ve ana
sınıfı öğrencilerimizin mutluluğu
gözlerinden okunuyordu, görülmeye
değerdi. Yardımlaşmanın ve

dayanışmanın önemini çok iyi
bilen öğrencilerimiz ileride bu tür
kampanyalar devam edecek.” Dedi.
“Benim Var Senin de Olsun”
projesinin Kurtuluş Savaşı
döneminde yapılan Tekâlif-i Milliye
Emirleri’nden esinlendiğini kaydeden
Güvercin, Tekâlif-i Milliye Emirleri ile
ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan
Yazar Cevat Yıldırım’ı okula devat
ederek öğrencileri bilgilendirdiklerini
sözlerine ekledi.
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Bilgilerini yarıştıranlar
”final sevincini” yaşadı

Petkim Business Transformation,
ERP/MES Grup Müdürü Ali Ekrem
Aslan (sağda) teşekkür plaketini
Yeni Asır Yayın Grubu Başkanı
Şebnem Bursalı’nın elinden aldı.

P

etkim’in sponsorları
arasında yer aldığı; İzmir
İl milli Eğitim Müdürlüğü,
Yeni Asır Gazetesi ve
Yeni Asır TV’nin işbirliğiyle her yıl
geleneksel olarak düzenlenen
İlköğretim Okulları Arası Bilgi
Yarışması kıyasıya bir rekabete
sahne oldu. Yaşar Üniversitesi’nde
Bornova Yerleşkesi’nde
düzenlenen yarışmada Çiğli Özel
Çakabey İlköğretim Okulu 85
puanla birinci olurken, Ödemiş
50. Yıl İlköğretim Okulu ikinci,
Konak Misak-ı Milli İlköğretim
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okulu ise üçüncülüğü elde etti.
Birincilik kazanan öğrencilere,
Petkim tarafından içinde Netbook
bulunan bir teknoloji seti armağan
edildiği yarışmanın finaline İzmir
Valisi Cahit Kıraç, Vali Yardımcısı
İbrahim Ballı, İl Milli Eğitim
Müdürü Mehmet Rağip Üye,
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Murat Barkan, Ödemiş Kaymakamı
Abdurrahman Koçoğlu, Devlet
eski Bakanı Işılay Saygın, Yaşar
Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Üyesi Aykut Güsar, Yeni Asır
Genel Yayın Yönetmeni Şebnem

Bursalı, Yeni Asır Yazı İşleri Müdürü
Nevzat Dönmez, Petkim Business
Transformation, ERP/MES Grup
Müdürü Ali Ekrem Aslan ile çok
sayıda öğrenci ve velileri katıldı.
Öğrencilere seslenen
Vali Cahit Kıraç, finale kadar
960 okulun öğrencilerinin
yarıştığınıhatırlatarak, ”Bu
yarışmada öğrencilerimizin çok
iyi seviyelere geldiğini gördük.
İzmir’de eğitime yapılan gayret,
çaba ve projelerle SBS ve ÖSS’de
arzuladığımız noktaya adım
adım gidiyoruz. İş imkanları
yaratacak mesleki eğitime önem
vermeliyiz. Okul öncesi eğitime
önem veriyoruz, yüzde 61’lere
yükselttik. Çağımızın tek sermayesi
insan beynidir. Onları eğiterek
iyi yetiştirmek zorundayız” diye
konuştu.
Petkim Business
Transformation, ERP/MES Grup
Müdürü Ali Ekrem Aslan da, şirket
olarak böyle bir yarışmaya sponsor
olmaktan büyük memnuniyet
memnuniyet duyduklarını söyledi.

EĞİTİM

Petkim’den Azerikimya ve
Kafkas Üniversitesi ile işbirliği
Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin Petkim ve Azerikimya bünyesinde
araştırma ve çalışmalar yapmalarına da olanak sağlayacak bu girişim
sayesinde öğrenciler, üretim tecrübesi edinirken, iki şirket ile ortak
projelere katılım imkanı elde edecekler.

P

etkim, Azerikimya ve
Kafkas Üniversitesi
arasında ortak
faaliyetlerin ve ilişkilerin
güçlendirilmesi amacıyla işbirliği
anlaşması imzalandı. Anlaşma,
Petkim’in ve Azerikimya’nın
sahip olduğu modern bilgi
ve deneyimlerin Kafkas
Üniversitesi’nde uygulanması,
üniversite öğretim görevlilerinin
ve öğrencilerinin Petkim ve
Azerikimya’nın faaliyetlerine
katılmasını teşvik edilmesini
sağlayacak. Kafkas Üniversitesi
öğrencilerinin Petkim ve
Azerikimya bünyesinde araştırma
ve çalışmalar yapmalarına da
olanak sağlayacak bu girişim
sayesinde öğrenciler, üretim
tecrübesi edinirken, iki şirket ile
ortak projelere katılım imkanı
elde edecekler. Üniversitede
eğitim programının enformasyon
desteğini temin etmek amacıyla
Petkim ve Azerikimya’nın
uzmanları ders vererek eğitim
sürecine dahil olacaklar. Öğretim
görevlilerinin ve öğrencilerin
Petkim ve Azerikimya’nın
projelerine katılım ve katkılarının
da sağlanacağı bu anlaşma
ile ortak bilimsel araştırmalar
yapılabilecek, kimya sanayi
alanında ortak proje esasında
branşlar açılması ve bu projelerin
yayınlanması ve sergilenmesine
olanak tanınacak.
Azerikimya İnsan Kaynakları ve
Bilgi Teknolojileri Genel Müdür
Yardımcısı Haliq Mustafayev, üçlü
işbirliğinin genç kadroların seviye

ve becerilerinin artmasına yardımcı
olacağını belirterek, “İlmi bilgiyi ve
pratik tecrübeyi benimsemiş kadro
rezervine sahip olmadan hiçbir
üretimde gelişimin sağlanmaz. Bu
açıdan yeni niyet protokolünün
özel önemi var. Onun neticesi
olarak zengin teknik bilgiye ve
geniş staj görmüş yüksek hazırlıklı
kadronun yetişmesi, kimya
sanayisinin daha hızlı gelişimini
sağlayacaktır.” dedi.
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Petkim Ar-Ge’si “V. Kimya Mühendisliği
Tasarımı Yarışması”nın jürisi oldu

Petkim Ar–Ge Yöneticisi
Dr. Ayhan Ezdeşir

P

etkim Ar-Ge Ekibi,
Hacettepe Üniversitesi
Kimya Mühendisliği
Bölümü tarafından
düzenlenen “V. Kimya Mühendisliği
Tasarımı Yarışması”na jüri olarak
katılım gerçekleştirdi. Ar–Ge
Yöneticisi Dr. Ayhan Ezdeşir ile ArGe Mühendisleri Nur Karaşahin ve
Alp Alparslan, yarışma kapsamında
son sınıf öğrencilerine ait 20 lisans
tezini değerlendirdi. Ön eleme
sonrası seçilen 6 proje arasında
değerlendirme yapılırken, başarı
kazananlara para ödülleri ve
teşekkür plaketleri dağıtıldı.
Jüri üyelerini, programın
sponsorluğunu üstlenen Petkim
ve Polaron Boya firmaları ile
akademisyenlerin oluşturduğu
yarışmaya öğrenciler yoğun ilgi
gösterdi. Çalışmalarını aktarıp,
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“V. Kimya Mühendisliği Tasarımı Yarışması”na
katılan öğrenciler bir arada..

hazırladıkları farklı materyal
ve tekniklerle konu kapsamı
içeriğindeki kavramları pekiştiren
proje grupları, tasarım dersinin
formatına uygun şekilde başarılı
sunumlar gerçekleştirdiler.
Katılımcı öğrencilere bir konuşma
yapan Ezdeşir, bu tür yarışmalarda
Petkim’i ve kimya sektörü için
taşıdığı önemi bir kez daha
anlatma fırsatı bulduklarını
belirterek, öğrencilerle interaktif bir
ortamda bilgi alışverişi yaptıklarını
söyledi. Yarışma ile, çalışma
hayatına atılmaya hazırlanan
öğrencilerin, teknik bilgilerini
rekabetçi üretim ortamına
nasıl taşımaları gerektiğini
de öğrendiklerini belirterek,
“Hacettepe Üniversitesi’nin
düzenlediği bu yarışmaya
Petkim olarak 3 yıldır sponsor

oluyoruz. Öğrencilere ve ülkemize,
sektöründe önder kuruluşun
temsilcileri olarak, ÜniversiteSanayi işbirliğinin ülkemiz için
taşıdığı hayati önemi örnekleri ile
anlatma imkanı buluyoruz” dedi.
Yarışma sonunda öğrencilere
teşekkür plaketlerini ve ödüllerini,
Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Uğur Erdener, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Selçuk
Geçim ve Kimya Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zümriye
Aksu ve Petkim Ar-Ge Yöneticisi Dr.
Ayhan Ezdeşir verdi.
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GDO’lu ürün
yasayı aşıyor

Nobel’e
aday oldular

Ziraat Mühendisleri
Odası
Adana Şube Başkanı
Şahin
Yeter, “Biyogüvenlik Yasası
ile
GDO’lu ürünlerin Türkiye’ye
girişinin azaldığı ve denetimlerinin daha iyi yapıldığı
gösterilmeye çalışılsa da, bu
yasayla
GDO’lu ürünlerin çok
rahat bir
şekilde dolaşabilmesinin
önü
açıldı” dedi. >> sf. 4’TE

‘Cemaat eleştirisine’
tepki geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Adayı Recai
Yıldırım’ın, katıldığı bir
televizyon programında
‘cemaatler’ ile ilgili kullandığı bazı ifadeler gündeme oturdu.

‘Yeni ağabey’den
bomba gibi sözler

Yıllarca Adana Sanayi
Odası Başkanlığı görevini
yürüten ve 12 Haziran seçimlerinde CHP’den ikinci
sıra milletvekili adayı olan
Ümit Özgümüş ‘aday’ sıfatıyla çıktığı ilk canlı yayında
ilginç açıklamalar yaptı.

AK Parti cephesi
sert çıktı

Aytaç Durak’la 20 yıllık
yol
arkadaşlığına bir yıl içerisinde yaşanan gelişmelerin
ardından son veren ve yaklaşık bir yıldır da Büyükşehir
Belediyesi’ni vekâleten yürüten Zihni Aldırmaz’ın
‘gitti–gidiyor’ yorumları yapılan AK Parti’yle arasına
kara kedi girdi.
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Dinamo Petkim
Socar&Turcas’ın kuracağ
sağlayacağını belirten Petkim ı rafinerinin petrokimya sektörüne rekabet üstünlü
ğü
Genel
Petkim’in büyüyen Türkiye Müdür’ü Hayati Öztürk, yatırımlarda hız kesmey
en
’nin en önemli dinamosu
olacağını söyledi.
İNŞAASINDA 8 BİN KİŞİ

d
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ÇALIŞACAK

SADECE RAFİNERİ RANTABL

Doğu Akdeniz iş dünyası
bölgede kurulması öngörülen
konuşmaya devam ederken
rafineriyi
Socar&Turcas, Petkim arazisi
yükselteceği rafinerinin
üzerinde
temel atma törenine hazırlanıyor.
leks’e özel açıklamalard
Refa bulunan Petkim Genel
Müdürü Hayati
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Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol
boru hattının faaliyete
geçmesinden itibaren Adana’yı farklı bir heyecan
sardı. Bölgede gerçekleştirilecek petrokimya yatırımları ve bu büyümenin
getireceği gelişmeler
hayallerimizi süslüyor.
Geçen hafta Petkim’in
davetlisiydik.

OLMAZ

Çukurova Bölgesi’ni çok
önemsediklerini ifade
eden Öztürk, bu
bölgede çok önemli müşterilerini
n olduğunu vurguladı.
özelleşme sonrasında
Öztürk,
ürün gamını genişletmeni
n yanı sıra müşteri talebini daha etkin
karşılamak ve hizmet
adına ticarete de
başladıklarını kaydetti.
Türkiye’de bir sonraki
rafineri yatırımının
mutlaka ihracat odaklı
olması
türk, “Tek başına rafinerinin gerektiğinin altını çizen Hayati Özdünyada rekabet şansı
finerinin yanında mutlaka
kalmadı. Raenerji ve petrokimya
bulunmalı. Bunun için
tesisleri
de en az 8-10 milyar dolarlık
tiyaç var. Tabi böylesi bir
kaynağa ihyatırımın finansı, realize
edilmesi kolay
değil” diye konuştu. >>
Mehmet Uluğtürkan’ı
n Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk’le
röportajı sayfa 6’da.
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Adana’nın
yeni rekortmen esra’nın
Karakaya AYNASI

Adana’da 2010 yılı faaliyetleri
kapsamında en çok gelir
vergisi
beyan eden ve faaliyet
konusu
“Menkul Sermaye İradı
(MSİ) ve
Gayrimenkul Sermaye
İradı
(GMSİ)” olan Sampaş Genel
Müdürü Şekip Karakaya, 2
milyon
628 bin TL matrah ve 914
bin TL
tahakkuk eden vergi ile
listede
birinci sıraya yerleşti. >>
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2010 yılında Adana Bölge’deki
ekspres dağıtım faaliyetlerinin
yüzde 17’lik bir büyüme
sağladığını söyleyen TNT Express
Adana
Bölge Müdürü Yaşar Yiğit,
“TNT
Express Adana, bugün bir
paketten, 20 tonluk kargoya kadar
tüm
ihracat ve ithalat gönderilerini,
dünyanın her yerine TNT’nin
gelişmiş hava ve karayolu
hizmetleri ile mümkün olan
en kısa
sürede taşıyor” dedi. >>
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