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Türkiye’nin en büyük
‘entegre limanı’ için iki
dünya devinden
tarihi imza

EDİTÖR’DEN

Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımlar
Rafineri-Petrokimya Entegrasyonu dünya için yeni bir kavram değil. Bugün petrolü, doğalgazı olmayan, buna karşılık
kimya sanayisi gelişmiş ülkelere bakıldığında, Petkim Yarımadası’nda temelleri atılan entegrasyonu uzun yıllar önce
gerçekleştirmiş olduklarını görüyoruz.
Günümüzün acımasız rekabet koşulları, Rafineri-Petrokimya Entegrasyonunu tartışmasız zorunlu kılıyor. Petkim Aliağa
Kompleksi’nde bir rafineri kurularak bu küresel eğilimi gerçekleştirme fikri, 2008 yılında tamamlanan özelleştirme süreci
öncesinde de şirketin gündeminde ilk sıralarda yer alıyordu. Petkim’in özelleştirilmesi, uzun yıllardır düşüncelerde olan bu
olmazsa olmaz yatırım sürecinin uygulamaya dönüştürülmesini sağlayan bir dönüm noktasıydı.
Adı gibi yıldız olan STAR Rafinerisi; Türkiye, Türk ekonomisi ve Türk sanayisi için o kadar büyük önem taşıyordu ki…
Söylenmesi kolay, anlaşılması bir o kadar zor bu önem, 25 Ekim 2011 gününü Türkiye için tarihi bir gün olarak belleklere
kazımaya yetecekti...
5 milyar dolar yatırım bedeline sahip STAR Rafinerisi; Türkiye’nin tek noktaya yapılacak en büyük yatırımı olacak,
inşa aşamasında 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Türk ekonomisinin en kapsamlı yerlileştirme projesi olacak, ama
hepsinden önemlisi “Bir Millet, İki Devlet” ülküsü üzerine inşa ettiğimiz Türk-Azeri kardeşliğini ekonomik akıl ile donatarak
kökleştirecek ve sonsuza kadar yaşatacak.
***
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR), Petkim Yarımadası için belirlediği ve adını “Value-Site” koyduğu
heyecan verici entegrasyon hedefinin bir diğer aşamasını da, Petkim Limanı yatırımının ön anlaşmasının imzalanması ile
gerçekleştirdik. Dünyanın en önde gelen liman işletmecilerinden biri olan APM Terminals ile imzalanan ön anlaşmayla,
Petkim Limanı, Türkiye’nin en önemli lojistik merkezlerinden biri olacak. Alsancak Limanı’nın bugünkü kapasitesinden
yaklaşık yüzde 50 daha fazla konteyner elleçleme kapasitesine ulaşacak. Petkim Limanı yatırımı, sadece şirketimiz ve
Türk ekonomisi için büyük önem taşımıyor. APM ile atılan imzalar, Türkiyemiz’in gereksinim duyduğu doğrudan yabancı
yatırımcı çekme hedefine de çok önemli katkılar sağlayacak.
Ve böylelikle Petkim, Türkiye’nin övünç kaynağı sanayi kuruluşlarından biri olarak, önce ülkesine, daha sonra tüm
paydaşlarına olan sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek.
Ülkemizin ekonomik kalkınmasına, insanımızın refahına, Türk sanayisinin rekabet gücüne yapılacak katkının; belki de
gelecek kuşaklarımızın vesayet altında kalmasını engelleyecek bu yatırımlarımızın keyfini hep birlikte yaşayacağız.
Yorgunluğumuzu, “başarma duygusu” ile hafifletmek ne güzel…
Petkim Yaşam’ın yeni sayısının sayfalarında size bu duygumuzu yansıtmak istedik.
Şunu çok iyi biliyoruz ki daha çok yorulacağız... Türkiye’mizin dışa bağımlılık zincirlerini kıracak daha çok projeye ihtiyacı
olduğu bilinci ile Ulu Önderimiz Atatürk’ün dediği gibi az zamanda daha büyük işler başaracağız.
Bu cesareti kendimizde görüyoruz…
Ne mutlu bizlere!
Serkan Aksüyek
Kurumsal İletişim Yöneticisi
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
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İki dünya devi,
için tarihi anlaşmaya

Petkim Limanı’nda 1.5 milyon TEU başlangıç kapasitesiyle konteyner terminali
operasyonlarını başlatacak yatırımın ilk imzaları atıldı. Petkim ile Hollanda’nın
konteyner terminali operasyonlarında dünya lideri APM Terminals arasında atılan
bu tarihi adım ile Türk limanlarında yeni bir çığır açılıyor. APM Terminals şirketinin,
4 yıl opsiyonlu olmak üzere 28 yıl süre ile işleteceği limanın kapasitesi, Alsancak
Limanı’nın bugünkü kapasitesinden yaklaşık yüzde 50 daha fazla olacak.

Petkim Limanı
imza koydu
(Soldan) Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, APM Avrupa Liman Yatırımları Direktörü John Trenchard, APM Terminals Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı
Martin Poulsen, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı ve SOCAR Uluslararası Yatırımlar Sorumlusu Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz.

KAPAK KONUSU

S

OCAR’ın Petkim Yarımadası için
belirlediği “Value-Site” vizyonunun en önemli aşamalarından
biri olan Petkim Limanı yatırımı için tarihi bir adım atıldı. Petkim,
Petkim’in %100 hissedarı olduğu Petlim
Limancılık A.Ş ve Hollanda’nın konteyner terminali operasyonlarında ve yönetiminde dünya lideri APM Terminals
şirketi arasında; Petkim, Petlim ve kurulacak bir APM Terminals iştiraki arasında
görüşülerek nihai anlaşma imzalanmak
üzere bir ön anlaşma imzalandı. Petkim
Aliağa Kompleksi’nde kurulacak konteyner limanının APM Terminals tarafından
işletilmesi, Petkim ve APM Terminals
arasında uzun süreli bir işletme anlaşması imzalanması konusunda mutabık
kalınırken, iki şirket arasındaki görüşmeler devam ediyor.
İstanbul Four Seasons Oteli’nde
13 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen
törenle imzalanan anlaşmaya, SOCAR
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Başkanı Rövnag Abdullayev, Petkim ve
Petlim adına Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz; APM Terminals adına Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Martin
Poulsen ile Avrupa Liman Yatırımları
Direktörü John Trenchard imza koydu.
Petkim Yarımadası’nın, “Türkiye’nin
en kapsamlı kümelenme örneği olma”
hedefinin en önemli lojistik adımlarından biri olan Konteyner Limanı
yatırımının, 2014 yılında tamamlanması
hedefleniyor. Konteyner terminali
operasyonlarında dünya lideri APM
Terminals şirketinin işletileceği limanın kapasitesi, Alsancak Limanı’nın
bugünkü kapasitesinden yaklaşık %50
daha fazla olacak. Yıllık 1,5 milyon TEU
kapasiteli konteyner limanının, toplam
53 hektar lojistik destek sahası olacak.
“Petkim Limanı’nın geliştirilmesi ve
Türkiye’nin en büyük limanlarından bir

haline getirme” hedefi çerçevesinde,
limanın bir bölümünün konteyner
limanına dönüştürülmesini sağlayacak
projede, Hollanda’nın dünyaca ünlü
APM Terminals şirketi 28 yıl süre ile
işletmeci olarak yer alacak.
// “VALUE-SITE” VİZYONUMUZ
ÇERÇEVESİNDE LOJİSTİK TARAFTA
ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ…
İmza töreninde Petkim Yarımadası
için belirledikleri “Value-Site” vizyonunun lojistik ayağında çok önemli
bir adım attıklarının altını çizen Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR)
Başkanı Rövnag Abdullayev “Biz Petkim
Yarımadası için vizyonumuzu ‘RafineriPetrokimya-Lojistik-Enerji Entegrasyonu’
olarak tanımladık.
STAR Rafinerisi inşaatımıza hepinizin
bildiği gibi 25 Ekim 2011’de gerçekleşen tarihi tören ile başladık. Petkim
bünyesinde yeni petrokimyasal ürünler

üretmek için yatırımlarımız sürüyor.
Rafinerimiz başta olmak üzere yeni yatırımlarımızın artan enerji gereksinimini
karşılayabilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bir dünya devi yaptığımız
bu işbirliği ile Petkim Yarımadası için
belirlediğimiz ‘Value-Site’ Vizyonumuz
çerçevesinde lojistik tarafta çok önemli
bir adım attık.
Böylece söz verdiğimiz gibi 2015
yılında bu dikey entegrasyonu büyük
ölçüde tamamlamış olacağız. Lojistik
hedeflerimize ilerlerken konteyner
terminali işletmeciliğinde dünya lideri
APM Terminals ile işbirliği yapıyoruz.
Petkim Konteyner Limanı projesi
kaybedenin olmadığı bir projedir. APM
Terminals’a ve küresel terminal operasyonlarındaki geniş tecrübelerine hoş
geldiniz diyor, bu işbirliğinin ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
// “TÜRKİYE SÜREKLİ BÜYÜYEN ÇOK
ÖNEMLİ BİR PAZAR”
APM Terminals CEO’su Kim Fejfer
ise, gerçekleşen işbirliği ile ilgili yaptığı
değerlendirmede, Türkiye’nin sürekli
büyüme gösteren çok önemli bir pazar
olduğuna dikkat çekti. “Bu önemli pazara alanında kendini kanıtlamış, kuvvetli
ve saygın bir iş ortağı olan SOCAR ile
birlikte girmekten dolayı çok mutluyuz.
Yaptığımız işbirliğinin uzun seneler boyunca devam edeceğini umuyoruz” diyen Fejfer, Petkim Konteyner Limanı’nın
Türkiye’deki ilk işbirlikleri olmasından
mutluluk duyduklarını ifade etti.
İmza töreninde konuşan APM
Terminals Avrupa Bölgesi CEO’su Martin
Poulsen de, Petkim Limanı’nın lojistik
konumu, pazarlara ulaşılabilirliği ve doğal su derinliği özellikleri ile Türkiye’nin

önde gelen limanlarından biri olma
özelliklerine sahip olduğunu söyledi.
Petkim ile işbirliği yapmanın kendilerine büyük heyecan verdiğini söyleyen
Poulsen “Petkim Limanı’nı Türkiye’nin
ve bölgenin ekonomik büyümesine
sürekli katkı sağlayan bir işletme yapısına dönüştürmek için elimizden geleni
yapacağız.” dedi.

(Soldan) APM Terminals Başkan
Yardımcısı ve Avrupa Başkanı
Martin Poulsen, SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev ve Petkim
Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev tarihi anlaşmanın
imza törenini bu fotoğraf ile
ölümsüzleştirdi.

“NEMRUT LİMANLAR BÖLGESİ, EGE VE AKDENİZ’İN LOJİSTİK ÜSSÜ OLACAK”
İmza töreninde yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, dünyanın
en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Türkiye’de liman kapasitesinin aynı oranda artamadığını belirterek, “Petkim Limanı’nı Türkiye’nin en
büyük entegre limanı haline getirme vizyonumuzu uygulamaya dönüştürmek için bugün çok önemli stratejik adımlardan birini daha atıyoruz. Bu
vizyonumuz çerçevesinde konteyner limanı işletmeciliğinde dünya lideri olan APM Terminals firmasını Türkiye’ye kazandırıyoruz. Kendilerine hoş
geldiniz diyerek bu işbirliğinin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Kenan Yavuz, Petkim Limanı’na yapılacak bu önemli yatırımla, başta Ege ve Akdeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin liman kapasitesine, dolayısıyla
dış ticaret hacmine çok önemli bir ivme kazandıracaklarının altını çizdi. Petkim Limanı’nın geliştirilmesi, daha ekonomik olarak işletilebilmesi ve
Türkiye’nin en büyük entegre limanı haline getirmek amacıyla Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.’yi kurduklarını anımsatan Yavuz, şu değerlendirmeyi
yaptı: “Bir yandan elleçleme kapasitemizi yarımadamızın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlar yaparken, APMT ile
uzun süreli bir işletme anlaşması imzalanması yönünde mutabık kalarak limanımızda konteyner operasyonlarını başlatmak üzere bugün ilk adımı
atıyoruz. Liman ve lojistik yatırımlarımız ile ülkemizin en stratejik sanayi bölgelerinden biri olan Aliağa’yı diğer limanlarıyla birlikte ülkemizin en
büyük entegre lojistik merkezi olma noktasına taşımayı hedefliyoruz. Nemrut Limanlar Bölgesi, Türkiye’nin Avrupa’ya en yakın noktası konumunda.
Ayrıca Akdeniz ile Ege’nin birleştiği yerde, Türkiye’nin sanayi merkezinde bulunuyor. Biz Petkim Limanı’nı Alsancak Limanı da dahil bölgenin en büyük
entegre limanı ve lojistik merkezi haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yapacağımız yatırım, Aliağa ve Nemrut Limanlar Bölgesi’nin de dünyanın sayılı
lojistik merkezlerinden biri olmasını sağlayacak.”
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PETKİM -APM TERMINALS TARİHİ ANLAŞMASINDAN SATIRBAŞLARI
➜ Petkim ve konteyner limanı işletmeciliğinde dünya lideri APM Terminals Türkiye’nin en büyük konteyner ve genel kargo 		
limanlarından birini yapacaklar.
➜ Petkim Konteyner Limanı, Türkiye’yi dünya pazarlarına bağlayacak Ege’nin dünyaya açılan kapısı olacak.
➜ Konteyner Terminali’ne 2014 yılına kadar 350-400 milyon dolar mertebesinde yatırım yapılacak.
➜ Konteyner Limanı’nın kapasitesi 1,5 milyon TEU olacak. Bu kapasite, Alsancak Limanı’nın bugünkü kapasitesinden yaklaşık 		
%50 daha fazla olacak.
➜ Liman kapasitesinin pazar talebine bağlı olarak 3 milyon TEU’ya çıkarılması planlanıyor.
➜ APM Terminals, Petkim Konteyner limanında 28 yıl süre ile işletmeci olarak yer alacak ve bu süre tarafların mutabık kalması
halinde 2046 yılına kadar uzatılabilecek.
Konteyner terminalinin temel özellikleri:
z 10.000 TEU kapasiteli konteyner gemilerinin yanaşabileceği 700 metre uzunluğunda ve 16 metre su derinliğine sahip rıhtım.
z 42 hektar denize doğrudan bağlantılı ana liman ve 11 hektar liman arka hizmet sahası olmak üzere, konteyner elleçleme, depolama,
demiryolu terminalinden oluşan toplam 53 hektar hizmet sahası.
z Konteyner Limanı rıhtımının ilk 350 metresinin 1.Faz inşaatı 2013 yılında tamamlanacak. Kalan 350 metrelik rıhtımın ise 		
2. Faz inşaatında 2014’de tamamlanması planlanıyor.
z Limanda Post Panamax STS tipi vinçler kullanılacak.
z APM Terminals, konteyner terminalinin yanında genel kargo terminalinin operasyonlarını da üstlenecek. Genel kargo işletmeciliğine
bu yılın sonlarında başlayacak.

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz (solda) ve Avrupa Liman Yatırımları Direktörü John Trenchard.

APM TERMINALS, 36 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR
APM Terminals, merkezi Hollanda- Hauge’da bulunan dünyanın önde gelen uluslararası konteyner işletmeciliği yapan firmalarından biri. Liman ve
konteyner terminali işletmeciliğinde dünyanın en iyisi olmayı hedefleyen APM Terminals, beş kıtada, 36 ülkede hizmet veriyor. APM Terminals,
konteyner liman işletmeciliğinin yanı sıra; 46 ülkede 154 noktada konteyner taşımacılığı, yönetimi, bakımı ve tamiri gibi iç hizmetler de veriyor.
Uluslararası ticareti istihdam yaratan, ekonomileri kalkındıran ve dünyanın her yerinde yaşayan insanların yaşam standardını yükselten bir ekonomik
büyüme lokomotifi olarak gören APM Terminals, %90’ını deniz yolu ile yapılan uluslararası ticarete sağladığı katkıyı sürekli artırmayı hedefliyor.

“TRANS ANADOLU’DA FİNANSMAN
SORUNU YOK”
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, imza töreni sonrasında Türk basın
mensuplarıyla bir araya geldi. Ekonomi kanalları Bloomberg HT ve CNBC-E’nin canlı
yayınlarına da katılan Abdullayev, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya
taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) finansman
sorunu olmadığını vurguladı. Abdullayev, SOCAR’ın şubat ayı başında 500 milyon
dolarlık Eurobond ihraç ettiğini ve 4.6 milyar dolarlık teklif geldiğini belirterek,
“TANAP Projesi’nin finansmanı konusunda problemimiz yok. Azerbaycan Devlet
Petrol Fonu’nda 30 milyar dolardan fazla kaynak var. Eğer ihtiyaç duyulursa
bu fondan da destek sağlanabilecektir. Ama ben problem görmüyorum” dedi.
Türkiye’de akaryakıt dağıtım sektörü ile de ilgilendiklerini kaydeden Abdullayev, bu
konuda metodolojinin henüz belli olmadığını sözlerine ekledi. Gazetecilerin İstanbul
Doğal Gaz Dağıtım Şirketi’ne (İGDAŞ) ilişkin sorularını da yanıtlayan Rövnag
Abdullayev, bu ilgilerinin devam ettiğini, İGDAŞ’da yerli ortak düşünebileceklerini
kaydetti.

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, imza töreni sonrasında
Türk basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı düzenledi.

BİZ’DEN HABERLER

ALTI ŞEHİRDEKİ LOJİSTİK MERKEZLERİ İLE MÜŞTERİLERİNE
YERİNDE HAMMADDE TEMİN KOLAYLIĞI SAĞLIYOR

Petkim, müşterilerine
artık çok daha yakın
Müşteri memnuniyetini satış stratejisinin temel unsuru olarak benimseyen Petkim; İstanbul, Kocaeli, Mersin, Konya, Kayseri ve İskenderun’daki lojistik merkezleri ile müşterilerine
artık çok daha hızlı hizmet verebiliyor. Bu organizasyon ile üreticilerin her an hammaddeye
ulaşabilmesi sağlanmış oldu. Lojistik Merkezleri; Petkim ürünleri ve ithal gelen hammaddeyle bulunduğu kentin sanayisine hizmet vermenin yanı sıra, bölge sanayisinin de hammadde ihtiyacını karşılıyor. Petkim Genel Müdür Yardımcısı Sakit Samadov, önceliklerinin
her zaman yerli sanayicide olduğuna dikkat çekti.
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(Arka sıra- Soldan) Petkim Satış Lojistik Müdürü Celalettin Timuçin,
Ticaret Müdürü Gökhan Bedük. (Ön sıra-Soldan) Satış Planlama ve Müşteri Destek
Müdürü Muammer Kaygın, Genel Müdür Yardımcısı Sakit Samadov, Satış ve
Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya

(Soldan) Petkim Satış Lojistik Müdürü Celalettin Timuçin, Satış Planlama ve Müşteri
Destek Müdürü Muammer Kaygın, Genel Müdür Yardımcısı Sakit Samadov, Satış ve
Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya ve Ticaret Müdürü Gökhan Bedük; şirketin
satış ve pazarlama operasyonlarını sürekli izliyor.

Petkim Satış ve Pazarlama Grubu, en son teknoloji ile yenilenen
binasında, 24 saat esasına göre müşteri taleplerine
yanıt veriyor.

P

etrokimya sektöründe
Türkiye’nin tek yerli üreticisi
olan Petkim, satış ve pazarlama
stratejisinde önceliği
yerli üreticilere veriyor. Satış ve
Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Sakit Samadov, Türkiye’nin
petrokimyasal ürün talebinin, GSMH
büyüme hızının en az iki katı hızla
büyüdüğüne dikkat çekerek, bu
talebe yetişebilmek adına üretim

proseslerini iyileştirmeye, verimlilik
ve kapasite artırıcı yatırımlara öncelik
verdiklerini vurguladı.
// “MÜŞTERİLERİMİZLE HER
ZAMAN YAKIN TEMASTAYIZ”
Sakit Samadov, müşteri taleplerine
yerinde hammadde temini ile daha
hızlı yanıt verebilmek adına Hatayİskenderun, Mersin, Konya, Kayseri,
İstanbul-Kıraç (Avrupa Yakası), İstanbul-

Tuzla’da (Anadolu Yakası) depolar
kurdukları bilgisini verdi. Samadov,
müşterilere yeni ve farklı finansman
seçenekleri üzerinde çalıştıklarını
belirtti. Samadov, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Halen 1500 civarında aktif
müşterimizle çalışıyoruz. Satış ve satış
sonrası hizmetlerimiz, teknik ekibimiz,
laboratuvarlarımız ile bize gelen tüm
talepleri en kısa sürede karşılayarak
farklılığımızı kanıtlıyoruz. Petkim’in 47

PETKİM LOJİSTİK MERKEZLERİNİN ADRES VE TELEFONLARI
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ADRES

TELEFON

İstanbul-Kıraç Lojistik Merkezi
Kocaeli Sıvı Tank Lojistik Merkezi
İzmir-Torbalı Lojistik Merkezi
Kayseri Lojistik Merkezi
Konya Lojistik Merkezi
Mersin Lojistik Merkezi (Serbest)
Mersin Lojistik Merkezi (Antrepo)
Hatay-İskenderun
KASIM’11Lojistik Merkezi

San-Bir Bulvarı 4.Bölge 11.Cadde No:11 Kıraç
Çınarlıdere Mevkii 41100 Derince
Cumhuriyet Mah. Bayraktar Sokak No:24/B Yazıbaşı
Organize Sanayi Bölgesi 6.cadde No:3  	
3. OSB Evrenköy Cad. 3. sok. No:4 Selçuklu
Toroslar Mah. Çicek sok. No: 4 Karacailyas
Cumhuriyet Bulv. 100.Yıl Cad. 2E/ Blok No:11 Karacailyas
Akçay Mevkii 12 Eylül Cad. E-5 Altı Akçay

0212 886 51 83
0262 239 22 70
0232 853 75 01		
0352 245 22 72  
0332 239 12 49-50
0 324 238 93 55-56
0 324 221 20 83-84
0326 626 10 10-11- 11
www.petkim.com.tr
11

BİZ’DEN HABERLER

yıllık birikimini, günümüzün teknolojik imkânları
ile bütünleştirerek, müşteri odaklılık anlayışı ile
en iyi hizmete vermek için çabalıyoruz”
Petkim için “sadık müşteri” kavramının büyük
önem taşıdığına dikkat çeken Samadov, “Sadık
müşteri tanımından kastımız, Petkim’den çok
fazla ürün satın alan müşteri değildir. Bizimle
devamlı olarak belli miktarlarda ürünü sürekli
talep eden müşteri bizim için sadık müşteridir.
Bu talep 1 ton da olabilir, 100 ton da. Petkim,
kurulduğu günden bugüne müşterilerine her
zaman destek veren, sadece satış aşamasında
değil, satış sonrası hizmetler ve teknik destek
anlamında da müşterisinin yanında ve destekçisi
olan bir şirket. Petkim’in SOCAR’ın çatısı altına
girmesinden sonra bu hassasiyetimizi artarak
sürdürüyoruz.” dedi.

“MÜŞTERİMİZİ İTHÂLATÇILARIN İNSAFINA TERK ETMİYORUZ”
Satış ve pazarlama stratejisinde önceliği her zaman yerli üreticiye verdiklerine dikkat çeken Petkim Genel Müdür Yardımcısı Sakit Samadov, Türkiye’de tüketimi olmayan Benzen, C4, Py-gaz gibi ürünleri ihraç ettiklerini, ihracat hacimlerinin yüzde 85-90’ını bu ürünlerin oluşturduğunu sözlerine ekledi. 2011 yılı içinde iç pazarda Petkim’in üretiminin çok
üzerinde talebi olan ürünlerin ithalatına da başladıklarını kaydeden Samadov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Petkim’in yerli
üretimi koruyucu ve kollayıcı vasfının en önemli unsurlarından biri, KOBİ’lerimizi ithalatçıların insafına terk etmemektir.
Bizim üreticimiz bu malı almak zorunda. Bu durum, sanayicimizi ithalatçılar karşısında eziyor. Bizim Petkim olarak ürün
ithalatına başlamamızın en önemli sebeplerinin başında bu geliyor. Neticede Petkim üretim yaptığı mallarda piyasalarda fiyatın oluşmasını sağlıyor. Üretim yapmadığı veya pazarda iç talebi sınırlı ölçüde karşıladığı ürünlerde ise ithalat
yaparak yine müşterisinin yanında ve onun lehine çalışıyor. Dikkat ederseniz, Petkim’in üretimini yapmadığı ürünlerin
Türkiye’deki Pazar fiyatları çok yüksektir.”
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PETKİM YENİLENEN İMAJINI SERGİLİYOR…

Yeni binamız, müşterilerimize
verdiğimiz önemi yansıtıyor
Petkim’in satış ve pazarlama ile ilgili tüm
birimleri bu akıllı binada toplandı.

Yeni binada daha modern şartlarda çalışma
imkanı bulan Petkimliler artık daha mutlu.

Akıllı binada müşteri bilgileri ve arşivleme
sistemi yenilenerek bilgilere erişim hızlandı.

P

etkim’in Satış-Pazarlama, Satış
Lojistik ve Satış PlanlamaMüşteri Destek Müdürlüklerini
tek çatı altında toplayan
akıllı binası yapılan törenle hizmete
girdi. Petkim’in vizyonunu yansıtan,
ergonomik kullanım alanları ile
şirketin modern ve dinamik alt
yapısını sergileyen yeni bina, sadece
müşteri ve tedarikçilerin değil, Petkim
çalışanlarının da ilgi odağı oldu.
Binanın açılış töreninde bir
konuşma yapan SOCAR Türkiye Başkanı
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, şirketin yenilenen yüzündeki
değişimin en somut göstergesinin
bu bina olduğunu belirterek, yapılan
yatırımın aynı zamanda müşterilere ve
çalışanlara verilen önemi yansıttığını

söyledi. Satış ve Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sakit
Samadov ise, inşaatın beş ay gibi kısa
bir sürede tamamlandığını hatırlatarak,
açık ofis oturum dizaynının ilk kez
uygulandığını vurguladı.
Personel iç iletişiminin artırılması,
kolaylaştırılması ve bilgi akışındaki
hızlanmanın sonucu olarak
müşterilerin taleplerine daha hızlı
yanıt verebildiklerini sözlerine ekleyen
Samadov, “İç iletişimin güçlenmesi ile
öğrenilebilirliğimiz de büyük ölçüde
arttı. Bu şekilde personel yedeklemesini
de sağlayabiliyoruz. Çalışanlar arası
bilgi alışverişi büyük önem taşıyor.
Velinimetimiz olan müşterilerimiz
Petkim’e artık daha kolay ulaşabiliyor
ve çözümlere daha kolay varılabiliyor.

Yaptığımız bu uygulama ile müşteri
memnuniyetinin büyük oranda arttığını
görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
Ergonomik çalışma ortamının
kazanılması ile çalışanların iş
performanslarındaki artışın
yadsınamayacak boyutlara ulaştığını
da dile getiren Samadov, yeni imajın
Petkim’e çok yakıştığını, değişen
fizyolojik yapının çalışan ve müşteri
doyumuna katkı sağlayacağından emin
olduklarını belirtti.
Konforun ve daha da önemlisi
sonuca odaklanarak dizayn edilmiş 6
toplantı odasını da içinde barındıran
Satış ve Pazarlama Grup Müdürlüğü
Binasında çalışanların ihtiyaç
duyduklarında kullanımına sunulan
dinlenme odası da bulunuyor.
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GÜNCEL

PETKİM’İN 2011 YILI FAALİYET SONUÇLARI AÇIKLANDI

İhracatta tüm zamanların
rekorunu kırdık: 834 milyon $
Petkim’in 2011 yılı rakamsal göstergelerini yorumlayan Genel Müdür Hayati Öztürk,
petrol ve nafta fiyatlarındaki artış ile tarihin en yüksek üretim maliyetleri ile karşı
karşıya kaldıklarını hatırlatarak, “Buna rağmen üretimimizi artırdık ve ihracat rekoru
kırdık” dedi.
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T

ürk petrokimya sektörünün en
büyük yerli üreticisi Petkim’in
2011 yılı faaliyet sonuçları
açıklandı. Buna göre şirketin net
satışları 2011 yılında ürün fiyatları ve satış
miktarlarındaki artışın etkisiyle önceki
yıla göre %34 artarak 3.891 milyon TL
gerçekleşti. İhracatı ise 2010 yılındaki
531 Milyon Dolar seviyesinden, yüzde 57
artışla 834 Milyon Dolara çıkarak, 47 yıllık
tarihinde en yüksek seviyesine ulaştı.
İhracatın toplam ciro içindeki payı ise
%36 olarak gerçekleşti. 2011 yılında artan
ürün ticareti ile ithalattan satışlar 248 bin
ton ve 444 milyon TL’ye ulaştı.
Özsermayesi 1 milyar 703 milyon TL olan
Petkim’in, net dönem kârı 102 milyon
TL oldu. 2011 yılında, yaşanan küresel
ekonomik sorunlar ve artan belirsizliğe
rağmen, yatırımlarını ara vermeden sürdüren Petkim; kapasite artışı, planlı bakım
ve üretimde verimlilik artışına yönelik
toplam 90 Milyon Dolar yatırım harcaması gerçekleştirdi.
2011 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk,
geçen yıl Euro Bölgesi’nde yaşanan finansal sıkıntıların yanı sıra, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde ortaya çıkan siyasi
gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatlarında çok önemli yükselişler yaşandığını
belirterek; bu durumun petrokimya sektörünün temel hammaddesi olan Nafta
başta olmak üzere diğer girdi maliyetlerini önemli oranda artırdığını vurguladı.
Bu durumun gelişmiş ve gelişmekte olan
ülke ekonomilerine olumsuz yansıdığına,
Petkim’in de tarihinin en yüksek maliyetleri ile üretimini sürdürmek zorunda
kaldığına dikkat çeken Hayati Öztürk, şu
analizi yaptı:
“2010 yılı sonlarından itibaren yükselmeye başlayan petrol fiyatları 2011
yılında 120 $/varil seviyesine ulaştı. Yükselen petrol fiyatlarının üretim maliyetleri
üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle, kâr
marjlarında ciddi oranda gerilemeler
yaşandı. Bu sürece paralel olarak, 2011
yılının ikinci yarısından itibaren küresel petrokimyasal ürün pazarı daralma
sürecine girdi. Avrupa başta olmak üzere
küresel ölçekte sektör kapasite kullanım
oranları geriledi. Türkiye ise bu sürecin
dışında kalmayarak, 2008 yılında yaşanan
küresel kriz dönemi hariç, her yıl yaklaşık
%11 civarında artan yurt içi termoplastik
ürün talebindeki artış 2011 yılında %5
düzeyine geriledi. Bununla birlikte, 2011
yıl sonu itibarıyla, ABD ve Batı Avrupa
ülkelerinde 70-90 kg/yıl düzeyinde olan
kişi başına plastik tüketiminin ülkemizde
45 kg/yıl düzeyinde seyretmesinden
görüleceği gibi, Türkiye, doygunluğa
ulaşmamış, gelecek vadeden bir pazar

konumunda. Bu durum, dünya genelinde yaşanan finansal kriz ve talep daralmasına karşın sektörün Türkiye’de sahip
olduğu potansiyeli gözler önüne seriyor”
dedi.
// “TÜRK EKONOMİSİNİN İHRACAT
REKORUNA BİZ DE EŞLİK ETTİK”
Petkim’in 2011 yılında mayıs-temmuz
ayları arasında gerçekleştirdiği, dört yılda
bir yapılan planlı büyük bakım duruşları
nedeniyle bazı fabrikalarında üretime ara
verdiğini, bu durumun üretimde azalmaya neden olduğunu kaydeden Öztürk,
bu duruma bağlı olarak 2011 yılında
kapasite kullanım oranının %88 olarak
gerçekleştiğini vurguladı.
Sektörde yaşanan gelişmelerin, 2011 yılı
son çeyreğinde Petkim’in mali tablolarına
olumsuz yansıdığına işaret eden Öztürk,
şu değerlendirmeyi yaptı:
“2011 yılı son çeyreğinde net satışlarımız önceki yıla göre %26 artmasına
rağmen, bir önceki çeyreğe göre ise %1
azalarak 974 milyon TL gerçekleşti. Satış
miktarı ise bir önceki yıla ve bir önceki
çeyreğe göre %3 artarak 442 bin tona
ulaştı.” İç piyasadaki sıkışıklığı, ihracata

// “2012 YILINDA YATIRIMLARA
177 MİLYON DOLAR AYRILACAK”
Petkim, kapasite ve verimlilik artışı
yatırımlarına 2012 yılında toplam 177
milyon Dolar yatırım yapmayı planlıyor.
Buna göre 25 MW gücündeki Rüzgar
Enerji Santrali yatırımının temeli bu yıl
içinde atılacak ve bir yıl içinde devreye
alınacak. 100 bin ton/yıl kapasiteli, 2015
yılında devreye alınması planlanan Bütadien Ekstraksyon (BDX) ve 30 bin ton/yıl
kapasiteli, 2014 yılında devreye alınması
planlanan Çapraz Bağlanabilir Polietilen
(XLPE) fabrikalarının yatırımlarına ise bu
yıl içinde başlanacak.
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk,
yeni yatırımların yanı sıra; Etilen, Ftalik Anhidrit (PA) ve Saf Tereftalik Asit
(PTA) fabrikalarında kapasite artışı
yatırımlarının da sürdüğünü hatırlattı.
PA Fabrikası’ndaki kapasite artışı yatırımının bu yıl içinde tamamlanacağını,
34 bin ton/yıl olan üretimin 49 bin ton/
yıl’a çıkacağı bilgisini veren Öztürk, “PTA
fabrikamızdaki kapasite artışı yatırımımız ise 2014 yılında devreye girecek.
Kapasitemiz 70 bin tondan, 105 bin tona
çıkacak. 2014 yılında devreye almayı

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk üretim proseslerini incelerken.

ağırlık vererek ve yeni ihraç pazarlarına
ulaşarak aştıklarını sözlerine ekleyen
Genel Müdür Öztürk, “Uygulanan başarılı
ekonomi politikalarıyla küresel krizden
asgari oranda etkilenen Türk ekonomisi,
2011 yılında 134.6 Milyar Dolar ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Bu
rekor sevincine, biz de kendi ihracat rekorumuzla ortak oluyoruz. 2011 yılında 825
Milyon Dolarlık ihracatla, şirket tarihinin
en yüksek ihracat rakamına ulaştık.” dedi.

planladığımız bir diğer yatırımımız ise
Etilen Fabrikamıza ait.
Üretim kapasitemizi 520 bin tondan
587 bin tona çıkaracak bu yatırımın
startını geçen eylül ayında verdik. Etilen
Fabrikası, Aliağa Kompleksi’nin kalbi
konumunda. Bu nedenle Etilen üretimimizdeki artış, doğrudan toplam üretim
rakamlarımıza yansıyacak.” dedi.
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PETKİM’İ TANIYALIM

KALİTE KONTROL VE TEKNİK SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ,
PETKİM’İN GÜMRÜK KAPISI GİBİ

Üretirken, satın alırken ve satarken
ilk ve en öncelikli kriter:

“Kalite”

Petkim bünyesindeki en kritik birimler arasında başı çeken Kalite Kontrol ve Teknik
Servis Müdürlüğü (KKTSM), şirketin adeta gümrük kapısı gibi. Üretilen ve satın alınan
tüm ürünlerin, dünyanın en gelişmiş kalite kontrol ölçütlerine uygun olup olmadığının
denetimi tamamıyla bu birimin sorumluluğunda.
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P

etkim Aliağa Kompleksi’nde
ışıkları 24 saat açık kalan birimlerin başında Kalite Kontrol
ve Teknik Servis Müdürlüğü
(KKTSM) geliyor. Şirketin tüm üretim,
satış ve satın alma operasyonlarında
kalite kontrol ve servis hizmeti veren
bu birimin onay vermediği hiçbir mal
alınıp satılamıyor. KKTSM bünyesinde
Petkim müşterilerinin taleplerine de en
kısa zamanda yanıt verilerek, “müşteri
odaklılık” stratejisi, temel prensip olarak
benimseniyor.
Birimin bünyesinde 29 kapsam dışı
(Kimya Mühendisi, Kimyager, Çevre
Mühendisi, Malzeme Mühendisi) ve
70 kapsam içi (teknisyen) olmak üzere
toplam 99 çalışan görev yapıyor. 24
saat esasına göre hizmet verilen 6
laboratuvardaki 323 cihazda, günde
ortalama 750 adet numune alımı ve
2100 adet deney yapılıyor.
// “24 SAAT, GÖZÜMÜZ,
KULAĞIMIZ BURADA”
Kalite Kontrol ve Teknik Servis
Müdürü Dr. Rahim İşler, akademisyen
kimliğinin yanı sıra 30 yıllık bir Petkim
çalışanı. Yaptıkları işi ve sorumlulukla-

rını anlatırken söze “24 saat gözümüz
kulağımız burada” diye başlıyor Rahim
İşler… Petkim’de işe başladığı yıllarda
kullanılan laboratuvar cihazları ile bugün kullanılan teknolojinin kıyaslamasını yaparken, “Bir gezegenden, başka
bir gezegene geçmiş gibiyiz” diyen
İşler, 2010 yılında devreye alınan LIMS
(Laboratory Information Management
System) sisteminin tüm proses, ürün
ve girdi numunelerinin analizlerini
daha hızlı ve sağlıklı yapabilmelerine
imkân tanıdığına dikkat çekiyor. Sistem
bünyesinde değerlerin takibinin yanı
sıra Kalite Kontrol Planları, Cihaz Kalibrasyonları ve Ücretli Analizlerin takibini
da rahatlıkla yapabildiklerini kaydeden
Rahim İşler, “Shell, BP, Exxon, Pemex,
Statoil, Sinopec gibi dünyanın en
büyük şirketlerinin geçiş yaptığı
LIMS, alınan her numuneye verdiği
benzersiz numara ve barkod ile takip
sistemini kolaylaştırıyor. Geçmişe
dönük istatistiksel verilerin analizinde önemli rol oynuyor. Laboratuvara
gelen numunelerin statülere göre
ayrılmasında ve takip işlemlerinde
büyük kolaylık sağlıyor. Örneğin
Laboratuvarda Mevcut Değil, Mev-

PETKİM Kalite Kontrol ve
Teknik Servis Müdürü
Dr. Rahim İşler

www.petkim.com.tr - 17

PETKİM’İ TANIYALIM

KKTSM’NİN
SORUMLU OLDUĞU
TEMEL FAALİYET
ALANLARI
Girdi kontrol analizleri
Proses kontrol analizleri
✔ Ürün kontrol analizleri
✔ Ar-Ge birimine sağlanan analiz desteği
✔ Müşteri şikâyetlerinin
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar
✔ Teknik servis faaliyetleri
✔ Ürün iyileştirme faaliyetleri
✔ Yeni ürün geliştirme faaliyetleri
✔ Petkim ile işbirliği içinde olan
kuruluşlara yapılan ücretli analizler
✔
✔
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KKTSM GENEL
KİMYA-1 LABORATUVARI
ÇEVRE ANALİZLERİ
YETERLİK BELGESİNİ
ALDI
KKTS bünyesindeki Genel Kimya -1
Laboratuvarı Çevre Analizleri konusunda beş
yıl süre için “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik
Belgesi”ni almaya hak kazandı. Bu kapsamda
Petkim Laboratuvarları, çevre analizlerinin
yanı sıra çevrede bulunan işletmelerin
analizlerini de ücreti karşılığı yapıp rapor
verme yetkisine sahip oldu. Ayrıca laboratuvar
personeli, talep olması durumunda çevre
analiz yöntemleri, numune alma yöntemleri
konularında olduğunda diğer şirketlere eğitim
verebiliyor. Bu belgenin alınmasının Petkim’in
itibarı, güvenilirliği ve şeffaflığı kapsamında
büyük önem taşıdığına işaret eden Rahim
İşler, yaklaşık üç yıl süren yoğun bir çalışma
sonucunda bu başarının elde edildiğini sözlerine
ekledi.
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cut, Tamamlanmış, Onaylanmış,
İptal, Reddedilmiş, Beklemede v.b
tanımların takiplerini çok daha kolay
yapabiliyoruz. Spesifikasyon limitleri
aşıldığında sistem ekran görüntüsü,
mail, rapor v.b. yollarla uyarı veriyor.
Sistemin devreye girmesi ile analiz
tanımlamalarında büyük kolaylıklar
yaşadık.
Kalite Kontrol işimiz artık dünyanın en üst standartlarında gerçekleşiyor. LIMS’in SAP entegrasyonu ile
şirketimizdeki birçok sürecin takibi
daha pratik ve kolay hale gelmiştir. Bu entegrasyonun en önemli
getirisi, uygun olmayan son ürünün
müşteriye sevkiyatının yapılmasını
otomatik olarak engellemesidir.”
diyor. LIMS sisteminin SAP modülleri ve MBS (Müşteri Bilgi Sistemi) ile
entegrasyonunun da tamamlandığını hatırlatan Rahim İşler, böylelikle
müşterimizin satın aldıkları ES
ürünlerin
Ġ
LĠK BELG
ETER
Y
Ġ
analiz Esonuçlarına,
Petkim
kapısından
ER
ALĠZL
N
A
V
ÖLÇÜM
ÇEVRE çıkmadan önce internet yolu ile çok
daha hızlı ve kolay ulaşabildiklerine
dikkat çekiyor.
// “KÜMELENME KONSEPTİNDE EN
KRİTİK GÖREVLERDEN BİRİ BİZİM”
SOCAR ‘ın Petkim Yarımadası’nda
gerçekleştirmek için ilk adımlarını attığı Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
entegrasyonu tamamlandığında,
Türkiye’nin en kapsamlı kümelenme
örneği de hayata geçmiş olacak. Bu
konsept içinde faaliyet gösterecek
firmaların laboratuvar ve analiz hizmetleri de Petkim bünyesinde KKTSM
laboratuvarlarında verilecek. Böylelikle
firmalar, en güvenilir analiz sonuçlarına hızlı bir şekilde erişerek, üretim
proseslerini daha verimli hale getirebilecek. Bu kümelenme konseptinin
Türkiye için en özgün örneklerden
biri olacağını vurgulayan Rahim İşler,
Petkim bünyesinde alanında uzman
ve deneyimli personelin bu göreve
şimdiden hazır olduğunu söylüyor.
İşler, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Kimya sektöründe firmaların çok
kritik analiz ihtiyaçları nedeni ile, bu
analizleri yapabilmeleri için gerekli
laboratuvar şartlarını ve ekipmanlarını bulundurmaları gerekir. Böyle
bir kümelenme konsepti yarın sabah
yürürlüğe girse, biz burada birkaç
eleman ve cihaz takviyesi ile bu
analizleri yapmaya hazır durumdayız. Aynı durum rafinerimiz için de
geçerli. 2015 yılında devreye alınacak STAR Rafinerisi için gerekecek
laboratuar hizmetleri için şimdiden

hazırlanıyoruz. Bizim burada yaptığımız çalışma, şirketimizin hayatiyetini
ilgilendiriyor. Şirkete alınan her türlü
kimyasal madde bizim kontrol ve
onayımızdan geçmeden kesinlikle
malzeme ikmal girişi yapılamaz.
Aldığımız tüm ürünlerin bizim
belirlediğimiz şartname değerlerini
sağlaması gerekiyor. Biz tecrübemizi
ve birikimimizi paydaşlarımızın kullanımına daha çok sunacağız, onlar
da ek maliyet ve zaman kaybı olmadan analizlerini hızlı, güvenilir ve
sonuçları en üst uluslararası kriterlere uygun şekilde yapabilecekler.”

KKTSM
LABORATUVARLARINDA
KULLANILAN
BAZI CİHAZLAR
• Çeşitli GC, UV-VIS, FTIR, DSC, TGA, HPLC, UPLC, X-RAY
• Kükürt, civa gibi kimyasallar için özel analiz cihazları
• Çeşitli destilasyon sistemleri,
• Kırılma indisi, renk, yüzey gerilimi cihazları
• Kalorimetreler, açık ve kapalı alevlenme noktası tayin
cihazları
• İletkenlik, bulanıklık, TOC, otomatik titratör elektrometrik
titrasyon cihazları,
• “Cast” film çekme, şişirme film çekme ekstruderleri ve
benzeri plastik işleme ekipmanları, kapiler reometre
• MFI, silindirli karıştırıcı (roll-mikser), çekme testleri,
izod ve charpy darbe, yırtılma dayanımı ve kırılganlık
test cihazları
• Laser tane büyüklüğü, renk, parlaklık-pusluluk tayin cihazları,
oksijenmetre, polarograf,
• Hidrolik presler, kirlilik kontrol cihazları
• PIONA analizörü, aquacounter
• X Ray Fluoresans (XRF)
• Inductive Coupled Plasma (ICP),
• İnkübatör, otoklav, bakteri sayım,
• Mikrodigest cihazları, mikrokulometre,
• Oksidasyon stabilitesi,
• Reid buhar basıncı,
• Su tayin cihazları, yoğunluk ölçerler.

PETKİM MÜŞTERİLERİNE HANGİ HİZMETLER VERİLİYOR?
Kalite Kontrol ve Teknik Servis Müdürlüğü, yaptığı kalite kontrol işlerinin yanı sıra müşterilerine sağladığı teknik destekle de
Petkim’in müşterilerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Gerek ürün şikâyetleri, gerek ürünlerin nihai kullanımı,
gerekse deneme ve teknik tanıtım faaliyetleri ile hizmet veren KKTSM, müşterilerle her türlü şikâyetleri için birebir iletişim
kuruyor. Şahit numunelerin izlenmesi ve takibi yapılırken, müşteriden numune alımı yapılıyor. Şikâyetlerle ilgili olarak Müşteri
Şikâyet İnceleme Raporu ve Teknik Servis Faaliyet Raporu hazırlayan KKTSM, müşterilerin ürünlerin teknik özellikleri ve kullanım
sahalarıyla ilgili teknik bilgi taleplerine de yanıt veriyor. Ürünlerin işlenmesi esnasında ortaya çıkan işleme ile ilgili sorunların
çözümü için de çalışma yapan birim, Petkim bünyesindeki fabrikalarda yeni üretilen türlerin işlenmesi ile ilgili olarak müşteri
fabrikalarında deneme çalışmaları da gerçekleştiriyor. Ürünlerle ilgili şikâyet gelmesi halinde ise sırasıyla şikâyete konu olan
ürünün kayıtlarının kontrol edilmesi, şahit numunede deney tekrarı, müşteriden numune alınması, müşteri numunesinde deney
tekrarı ve şikâyetin en hızlı sürede cevaplandırılması süreçleri izleniyor. KKTSM, müşterilerine ürünlerin özellikleri ve kullanımı ile
ilgili eğitimlerin yanı sıra, laboratuvarlarında kullanılan cihaz ve test yöntemleri hakkında da uygulamalı eğitimler veriyor.
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Mustafa Yılmaz ile Petkim
Yaşam için buluştuk…
Hem AKSA’ nın karbon elyaf
üretimindeki başarılarını,
hem de geride bıraktığımız
Dünya Kimya Yılı’nın
değerlendirmesini yaptık.
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AKKÖK GRUBU İCRA KURULU VE AKSA YÖNETİM KURULU
ÜYESİ MUSTAFA YILMAZ:

Dünyanın gelecek nesillere taşınması,
kimyanın öneminin anlaşılmasına bağlı
AKSA Akrilik Kimya A.Ş, Türkiye’nin en başarılı Ar-Ge çalışmalarından birine imza
atarak karbon elyaf üretiminde dünyada dokuzuncu büyük üretici konumuna yükseldi.
Ancak yatırımlar aralıksız sürüyor, kapasiteler ise hızla artıyor. AKSA’nın uzun yıllar
Genel Müdürlük koltuğunda oturan Mustafa Yılmaz, şirketin karbon elyaf üretimindeki
başarısının perde arkasını ve kimya sektörünün Türkiye’deki gelişim trendini Petkim
Yaşam’a anlattı.

RÖPORTAJ: SERKAN AKSÜYEK

M

ustafa Yılmaz, Türk kimya
sektörünün çok yakından
tanıdığı bir isim. Sektörün
en büyük firmalarından
AKSA Akrilik Kimya A.Ş’de 10 yıl süre
ile Genel Müdürlük yapan ve bu süre
içinde çok önemli başarılara imza atan
Yılmaz, son yıl içinde şirketin çatısı
altında bulunduğu AKKÖK Grubu’nun
İcra Kurulu ve AKSA’ nın Yönetim Kurulu
Üyesi olarak atandı.
Türkiye, “Karbon Elyaf” kelimeleri ile
ilk kez Mustafa Yılmaz’ın Genel Müdürlük döneminde tanıştı. Tam bir Ar-Ge
mucizesi olan ve dünyada kullanımı
giderek artan bu malzeme, Türk sanayisi
için de çok önemli fırsatlar içeriyor. Çelikten 3 kat daha kuvvetli ve 5 kat daha
hafif olması ve üstün özellikleri nedeniyle dünyada hızla çeliğin yerini alıyor.

Otomotiv, denizcilik, bina güçlendirmesi, rüzgâr türbini kanatlarının üretimi
ve basınçlı kap endüstrisinin, kompozit
gibi sanayi kollarında kullanımı hızla
gelişen karbon elyaf, Türkiye’de bir tek
AKSA tarafından üretiliyor.
Mustafa Yılmaz ile Petkim Yaşam
için buluştuk… Hem AKSA’ nın karbon
elyaf üretimindeki başarılarını, hem de
geride bıraktığımız Dünya Kimya Yılı’nın
değerlendirmesini yaptık.
AKSA son yıllarda Karbon Elyaf
üretiminde dikkat çekici başarılara
imza atıyor. Bu alanda yatırım
projeksiyonunuzu öğrenebilir miyiz?
AKSA Ar-Ge ekibini oluşturan %100
Türk mühendislerin eseri ve gururu
olan Türk Malı karbon elyaf için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Karbon

elyaf için bugüne kadar yaklaşık 85
milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik.
2009 Mayıs ayında devreye giren 1.500
ton/yıl kapasiteli karbon elyaf üretim
tesisinin yıllık kapasitesini ilk etapta 300
ton artıracağız. 1.700 ton/yıl nominal
kapasiteli İkinci Karbon Elyaf üretim
hattı için yatırım kararı aldık. 65 milyon
dolar yatırımla hayata geçecek ikinci
hattımız, Temmuz 2012 itibariyla ticari
üretime başlayacak. Bugüne kadar
karbon elyafın yedi farklı tipini üretmeyi
başardık.
Karbon elyafın Türkiye için önemi
neden bu kadar yüksek?
Karbon elyaf Türk sanayisi için çok
önemli fırsatlar içeriyor. 21. yüzyılın
en önemli hammaddelerinden biri.
Çelikten 3 kat daha kuvvetli, 5 kat daha

MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?
1949 yılında doğan Mustafa Yılmaz, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü‘nden mezun oldu. Kimya Mühendisliği Yüksek
Lisans programını aynı üniversitede tamamlayan Yılmaz, iş hayatına 1971 yılında Etibank’da Reverber Konverter Bölüm Şefi olarak başladı.
1973-1974 yılları arasında M.İ.B.M’de Akü Lab. Kurşun İzabe Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Mustafa Yılmaz, 1974-2011 yılları arasında
AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş’de sırasıyla; Kimya Yüksek Mühendisi, İşletme Şefi, Teknoloji Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür
görevlerinde bulundu. Aynı şirkette 2002-2011 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapan Yılmaz, 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere AKKÖK Şirketler Grubu’nun üst yönetim organizasyonunda yapılan değişiklikle AKKÖK Şirketler Grubu İcra Kurulu’na atandı. EFQM,
CIRFS, TÜSİAD, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Kimya Mühendisleri Odası ve Yalova Dernek Kuruluşlarında Dernek
Başkanlığı görevlerini
www.petkim.com.tr
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hafif olması ve üstün özellikleri nedeniyle dünyada giderek çeliğin yerini
alıyor. Ülkemizde kompozit sektörü
bugüne kadar cam elyafına bağlı
olarak gelişmiş. Oysa karbon elyafın
son kullanım alanlarının Türkiye’nin
lokomotif endüstrileri arasında olması,
ülkemiz ekonomisi için önemli fırsatlar içeriyor. Otomotiv, denizcilik, bina
güçlendirmesi, rüzgâr türbini kanatlarının üretimi ve basınçlı kap endüstri-

kendisini yeteri kadar anlatabildi
mi?
Dünya Kimya Yılı’nın dört temel
hedefi bulunuyordu. Dünyanın gereksinimlerinin karşılanması kapsamında,
kimyanın öneminin anlaşılması ve
kabul edilmesi için bilinçlendirmeyi
artırmak, gençlerin kimyaya olan ilgilerini yükseltmek, kimyanın ve dolayısıyla
dünyamızın geleceği için yaratıcı fikirler
üretilmesini teşvik etmek ve kimyada

adı altında bir kurul oluşturarak üniversiteler ile işbirlikleri kapsamında Ar-Ge
projeleri geliştirdiler. Bir diğer Ar-Ge
projesi de TOBB tarafından kurulan ArGe Kurulu ile yürütülüyor. Bu proje ile ithal edilen kimyasallardan katma değeri
yüksek olanların ülkemizde üretilmesi
için gerekli çalışmaların başlatılması
hedefleniyor. Tüm bu faaliyetlere baktığımda Kimya Yılı’nın, üzerinde yaşadığımız bu gezegenin gelecek nesillere de

AKSA, KARBON ELYAF ÜRETİMİNDE DÜNYADA 9. SIRADA, PAZAR PAYI %12.5
AKKÖK Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve 1968 yılında faaliyetine başlayan AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş., dünya tekstil sektörüne
ana girdi olarak sentetik bazlı elyaf sınıfında bulunan akrilik elyafı üreterek, 50’den fazla ülkenin tekstil ve endüstriyel tekstil sanayisine hizmet
veriyor. Üretimini 430 bin m2’lik alan üzerinde kurulmuş olan, ‘dünyanın tek çatı altındaki en büyük kapasiteli fabrikasında gerçekleştiren şirketin,
akrilik elyaf sektöründe dünya pazar payı 2009 yılsonu itibariyle %12,5’e ulaştı. Özel ürünlerden biri olan outdoor elyaf üretiminde ise AKSA’ nın
dünya pazar payı %50’den fazla. AKSA, Türk tekstil endüstrisine akrilik elyafı getiren ilk kuruluş olarak dikkat çekiyor. Bu süreçte, gelişen Türkiye
akrilik pazarı Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci akrilik pazarı haline geldi. Türkiye halen sentetik elyaflar içinde, sadece akrilik elyaf sektöründe
net ihracatçı konumunda. AKSA, kendisine yeni iş alanı olarak havacılık, uzay sektörü malzemeleri, endüstriyel ve spor malzemelerinin yapımı
ile bina, altyapı güçlendirme alanlarında kullanılan stratejik bir ürün olarak tanımlanan karbon elyaf ve karbon elyafa dayalı kompozit sektörünü
belirledi. Şirket, yeni ürünler geliştirme stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği karbon elyaf yatırımıyla dünyada 9. karbon elyaf üreticisi olurken,
2020 stratejik hedefi; karbon elyaf sektöründeki pazar payını %10 seviyesine çıkarmak olarak dikkat çekiyor.

sinin, Türkiye’de karbon elyaf takviyeli
kompozit endüstrisinde öncelikli olarak
gelişeceğini öngörüyoruz ve AKSA
olarak, akrilik elyaf pazarında sahip olduğumuz dünya payına karbon elyafta
da ulaşmayı hedefliyoruz. Kompozit
sektörüne hammadde üreten bir şirket
olarak hedefimiz sadece karbon elyaf
üretip bunu yurt içinde ve yurt dışında
pazarlamakla sınırlı değil.
Karbon elyaf kullanarak üstün
nitelikli birçok ürünü üretmek mümkün
olduğundan, ileri malzeme teknolojilerine hizmet veren kompozit sektörünün Türkiye’de yeşerip gelişmesini
hedefliyoruz. “Geleceğin Türkiye’si”
adına büyük önem taşıyan bu yatırım
sadece AKSA’ nın değil, aynı zamanda
Türkiye’nin de yatırımı. 2020’yi beklemeden 2017’de yüzde 10’luk pazar payı
hedefimize ulaştığımızda, bu yatırımın
GSMH’ye yaklaşık 15 milyar dolar seviyelerinde katkı sağlayacağını bekliyoruz. Karbon elyaf panelleri ile bir sinerji
yaratmayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar
kullanılanın alternatifi olacak çok değerli bir hammaddeyi, artık Türkiye’de,
sanayicilerimiz ve global pazar için
üretiyoruz.
// DÜNYA KİMYA YILINDA
4 TEMEL HEDEF
2011 yılı IUPAC tarafından “Dünya
Kimya Yılı” olarak kutlandı. Sizce
kimya sektörü dünyaya ve Türkiye’ye
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kadının rolü ile önemli tarihsel olayların
kutlanması, bu dört temel hedefti. Bu
kapsamda dünyada ve Türkiye’de sivil
toplum kuruluşları, ihracatçı birlikleri
ve meslek örgütleri tarafından çeşitli
faaliyetler gerçekleştirildi.
Türkiye’de Kimya Yılı’nı sahiplenen
kurumlardan biri olan Türk Kimya
Derneği, Kimya Yılı’nda düzenlenen
organizasyonlar doğrultusunda, daha
ziyade gençlere yönelik bilgilendirme
çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda
Nobel ödüllü kimyacılar ülkemizde
konferanslar verdi ayrıca çeşitli fabrika
gezileri düzenlendi. Tüm bunlara ek
olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
Türkiye’nin 81 ilinde kimya öğretmenlerini bilgilendirme projesi gerçekleştirilirken, Dünya Kadınlar Günü’nde çalışan
kadınların sosyal hakları konulu bir
sempozyum düzenlendi.
Elbette bu özel yıl, kimya sanayimiz
açısından da çeşitli faaliyetlere ön ayak
oldu. Kimya Sektör Platformu tarafından
dört yıldır düzenlenen Kimya Endüstrisi
Gelişim Şûrası’nın beşincisi gerçekleşti.
Akademisyen, bürokrasi ve sanayici
çevrelerini bir araya getiren bu şûrada,
Kimya Yılı’nın önemine dikkat çekilerek
günümüzün ve geleceğin en önemli
sorunlarından biri olan cari açığın
kapatılmasında katma değeri yüksek
ürünleri ülkemizde üretmenin önemine
değinildi. Yine bu kapsamda İstanbul
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) “Kimya Ar-Ge Pazarı”

taşınabilmesi için kimyanın öneminin
anlaşılması konusunda ülkemizde bir
farkındalık yarattığına inanıyorum. Bu
farkındalığın da gelecek nesillere yön
vermesiyle kimya alanında gelişmiş bir
ülke olacağımıza inancım sonsuz.
// “KİMYA SEKTÖRÜ BİR
GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın öncülüğünde, sektör
temsilcilerinin katılımları ile Kimya
Sektörü Strateji Belgesi son hâlini
aldı. Bu belge, sektör için temel bir
stratejik yol haritasını oluşturuyor.
Bu çalışma sizin için tatmin edici
boyutlarda mı?
Bu strateji belgesinin doyurucu
olmasından çok, Kimya Sektörü Strateji
Belgesi’nin eyleme dökülmesindeki
doyuruculuk önemlidir. Söylemeye
çalıştığım şey şu; gelişmiş ülkelerin herhangi birini ele alın. Bu ülkeler arasında
kimya sektörü gelişmemiş olan yoktur.
Bir yerde kimya sektörünün gelişmişlik
derecesi, o gelişmiş ülkelerin kendi
içindeki sıralamalarını gösterir. Bunun
için kimya sektörünün ulusal, kritik
sektörler arasına alınması, ilan edilmesi
gerekiyor. Bunu yaparken, iyi bir yer seçimi metodolojisi ile kimya sektörünün
belli bölgelerde kümelenme modeli ile
bir arada toplanması, rekabet gücüne
olumlu katkı yapar. Böyle bir durumda,
organize sanayi bölgelerinin de iyi bir

“STAR RAFİNERİSİ VE ENTEGRASYON
REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK”
Sektörde yerli üretimin artması ve katma değerin yurtiçinde kalması için Petkim sahasında kurulacak STAR Rafinerisi projesi sizce
ne anlam ifade ediyor?
Her noktada, daha öncede belirttiğim gibi kümelenme yöntemi ile çok uygun noktalara yerleşmiş olan bir kimya sanayisinin dünyada rekabet
gücünün olabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada Petkim’in yerleşim alanının son derece stratejik ve uygun olduğunu, rekabet gücü konusunda
bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki genel zincirinde bir entegrasyonun ülke rekabet gücüne daha fazla değer katacağını düşünüyorum.
Buna bağlı olarak petro-rafineri son derece uygun bir yaklaşım. Bunun bir kümelenme modeli ile desteklenmesi halinde, bu tesislerin rekabet
gücünün dünya çapında olacağını düşünüyorum.

www.petkim.com.tr - 23

SÖYLEŞİ
yer seçimi ve kümelenme modeli ile
büyülemeleri sağlanır. Söylediğimizin
en önemli tarafı, Kimya Sektörü Strateji
Belgesi’nde vurgulanan bu olayların,
bu hususların hayata geçirilmesidir.
Sektörün strateji belgesinin doyuruculuğundan çok, tekraren uygulamaya
geçirilmesi gerçekten çok önemli.

verilecek mi? Bu kadar süre tutacak
mı? Bütün bu soruları düşünmeye
başladığında Türkiye’de şu sanayi olmaz
bu sanayi olmaz şeklinde olumsuz bir
yaklaşım içine giriyor ve bürokratik
engellere de takılmaya başlayınca
Türkiye’yi yeterince güçlü bulamıyor ve
kendisini güvende hissetmiyor...

Kimya sektörüne yabancı sermaye
ilgisi neden arzu edilen seviyede
değil?
Doğrudan yabancı yatırımların
Türkiye’yi seçebilmesi için yatırım
ortamının iyileştirilmesi şart. Bu da
en az 10, 15 yıldır, tıpkı Kimya Strateji
Belgeleri’nin de ifade ettiği gibi, o
ortamların tamamlanması değil hayata
geçirilmesi çok önemli. Bu konularda
birçok çalışma yapıldı. Ama yatırımcıyı
doğrudan Türkiye’ye çekecek olan
hususlar hâlâ eksik ve eyleme geçilmedi. Bu nedenle yabancı sermaye tabii
ki buraya gelmek istemiyor. Firmalar
diyor ki; ben buraya geldiğimde paramı
çıkarabilecek miyim? Ben fikri haklarımı
koruyabilecek miyim? Teknolojimi koruyabilecek miyim? Özümü koruyabilecek
miyim? Bana yer verilecek mi? Teşvik

// “TEKNOLOJİNİZ NE KADAR
YÜKSEKSE ATIĞINIZ O KADAR
AZDIR”
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2011 yılının sonuna gelirken
sektörün ihracatında 2009 krizinin
etkileri siliniyor diyebilir miyiz?
Şu anda ihracatta kimya sektörü
ilk 4 arasında gidip geliyor, ama bu yıl
itibariyle ikinci sırada. Geçtiğimiz yıllara
göre iyi bir ivme yakaladı ve 2011 yılı
itibariyle 15 Milyar doları bulacak bir
ihracat bekleniyor.
Kimya sektörünün çevreye olan
etkisi ve çevre yatırımları yeterli
düzeyde mi? AKKÖK Grubu olarak
bu konuya ve yenilenebilir enerji
yatırımlarına bakışınızı öğrenebilir
miyiz?

Bu konuda kimya sektörünün çok
önemli bir konumu var. Kimya sektörü
çevre kirliliğini önlemek üzerine faaliyet
gösteren ana iş kollarından biri… Çevre
kirliliğini önlemeye yönelik yatırım
yapanların tamamı kimya ile ilgili olarak,
kimya yatırımlarından yararlanmak
zorunda. Kimya sektörü kendi yatırımlarını da sebep olduğu potansiyel çevre
kirliliklerini azaltabilecek yatırımları da
beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu
konuda en güçlü sektörü kimya sektörü
olarak düşünüyorum. AKKÖK Grubu
olarak biz, bu konuya şöyle bakıyoruz:
Bir defa çevre kirliliğinin ana nedeni
sektörde ya da kullanılan üretimde
faydalanılan teknolojidir. Teknolojiniz
ne kadar yüksekse sizin atık üretme
olasılığınız o kadar azdır.
Dolayısıyla daha az atıkla başa
çıkmaya çalışırsınız. Biz AKKÖK olarak
öncelikle atık üretmeyecek ya da daha
az atık üretecek teknolojileri seçiyoruz.
Bu teknolojilere rağmen çıkan atığı,
çıktığı noktada izole etmeye, yok etmeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken
öncelikle bunu geri kazanabilir miyiz,
bundan yararlanabilir miyiz sorusunun
cevabını arıyoruz. Eğer bütün bunlar

yoksa ondan sonra yok etme yollarını
seçiyoruz.
// “TÜKETİCİNİN YERLİ ÜRETİM
KONUSUNDA DUYARLI OLMASI
GEREKLİ”
Türk ekonomisi için cari açık en
önemli sorun. Bu yıl 80 milyar dolara
ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’nin
en çok ithalat yapan sektörlerinin
başında kimya geliyor. Sektörün
ithalata bağımlılığının azaltılması
noktasında neler yapılabilir?
Bu konuda sanayiciye, devlete
ve vatandaşlara hangi görevler
düşüyor?
Cari açık şuanda Türk ekonomisinin en önemli sorunu… Bu yıl 80
Milyar Dolara ulaşacağı öngörülüyor.
Türkiye’nin en çok ithalat yapan sektörlerinin başında kimya geliyor. Bir defa
devletin, kimya sektörünü özel önem
arz eden kritik sektörlerden bir tanesi
olarak ilân etmesi ve buna uygun bir
eylem planı sunması gerekir. Bunun da
başında yatırım ortamının iyileştirilmesi
maddeleri geliyor.
Bunların yapılması yeterlidir. Vatandaşımızın, tüketimde bilinçli bir şekilde
bu noktaları gözeterek satın almalar
yapması gerekir.
Ama iç pazarın hazır olduğu bir
noktada buraya yatırım yapmamak ve
bunu ithalat yoluyla kazanmak doğru
bir strateji olmaz. Yani şu anda Petkim
birçok üründe Türk piyasasının, Türk
pazarının ancak %25’ini karşılayabiliyor.
İthalat yapılan %75’in Türkiye içinde
üretilmemesinin kabul edilebilir bir
durum olması mümkün değil, mantığı
yok. Mutlaka yerli yatırım yapılması
gerekir diye düşünüyorum.

KARBON ELYAF, HANGİ SEKTÖRLERDE
KULLANILIYOR, SONUÇ NE OLUYOR?
Karbon elyaf pek çok alanda dayanıklılığı güçlü metallerin yerini almaya başladı. Bilgisayar
gövdeleri, cep telefonu kasaları ve 1.000 barın üzerinde dayanıma sahip basınçlı kapların
üretiminde öne çıkan karbon elyaf teknolojisi, aynı zamanda havacılık sektöründe, kara ve deniz
taşımacılığında, bina ve alt yapı güçlendirmelerinde, enerji nakil kabloları, rüzgâr santrallerinin
kanat üretiminde ve yüksek dayanımlı spor malzemelerinde Türkiye’nin önünde önemli bir fırsat
kapısı olarak görünüyor.
Otomotiv sektörü kompozitlerin kullanımının hızla arttırdığı sektörlerin başında geliyor.
Günümüzde artık tamamen kompozit otomobiller üretiliyor. 100 kilometrede 1 litre harcayan
hibrid ve “city car” olarak adlandırılan elektrikli otomobillerde (EV) ağırlıklı olarak karbon elyaf
kullanılıyor.
Havacılık sanayisi de kompozit kullanımının hızla arttığı sektörler arasında yerini alıyor. Yeni nesil
yolcu uçaklarının gövdelerinde kompozit kullanımı artıyor. Bu oran %10’lardan bugün A380
ile %50’ye kadar çıkıyor. Örnek olarak bir uçakta yaklaşık 25 ton karbon elyaf kullanılıyor,
2013’de piyasaya çıkacak A350 ile kullanım miktarı 40 tona ulaşacağı öngörülüyor. Yine yük
alan helikopterler ve uçakların arkasındaki kapaklar da tamamen kompozitten üretiliyor.
Denizcilik sektöründeki kompozit kullanımının ise yat endüstrisinde hızla arttığı görülüyor.
Norveç’te kompozit malzemeden imal edilen bir feribotun 40 ton daha hafif olduğu görüldü. 40
ton, 100 kiloluk 400 yolcunun sıfır maliyetle taşınması anlamına geliyor.
Kompozit kullanımının öne çıktığı önemli bir sektör de inşaat... Özellikle deprem bölgesinde
bulunan Türkiye’de önümüzdeki 5 yılda karbon elyafın en çok depreme karşı bina güçlendirmesi
ve altyapıda kullanılacağı tahmin ediliyor. İnşaat sektöründe cephe kaplamalarında da
kullanılmaya başlayan kompozitler seramiğe göre daha düşük yoğunlukta olduğu için tercih
ediliyor. Örnek olarak 2,7 gr/cm³ olan seramiğin kullanımı yerine yoğunluğu 1,8 gr/cm³ olan
kompozit malzemelerinin tercih edilmesi binanın taşıyacağı yük miktarının azaltılmasına imkân
sağlıyor. Diğer yandan malzemenin korozyona dayanıklı olması bina ömrünü 1.000 yıla kadar
uzatıyor.
Enerji sektöründe de özellikle rüzgâr santrallerinde kanat üretiminde karbon elyaf kullanımı
artıyor. Malzemenin hafif ve dayanıklı olma özelliği kanat uzunluklarını artırma olanağını sunuyor.
Uzun kanatlarla 4 m/sn rüzgâr hızlarında dahi enerji üretebilirlik yeteneği kazanılıyor.
Dünya genelinde hızla büyümesi öngörülen karbon elyaf tüketiminin iyimser tahminlere göre
2015’te 80 bin, 2020 yılında 160 bin ton seviyesinde olması bekleniyor.

Uzun yıllar AKSA şirketinde tepe
yönetici olarak görev aldınız. Sizin
döneminizde AKSA, akrilik elyaf
sektöründe çok önemli atılımlara
imza attı. AKSA’ nın 2012 ve sonraki
yıllar için hedefleri hakkında bilgi
verir misiniz?
Yıllık faaliyet raporlarında AKSA bu
konulara çok geniş yer vermektedir.
Stratejilerimiz çok açık. Ar-Ge yaratma kültürünü benimsemiş bir şirket
olarak insan gücü toplama, yetiştirme,
yaratma ve bunları eğitme alanında
verimlilik ve üretkenliği bir inovasyon
şemsiyesi altında yapmayı hedefliyoruz.
AKSA önümüzdeki dönemde gerek
standart ürünlerinde, gerek kendi Ar-Ge
çalışmaları ile geliştirdiği katma değerli
ürünlerde daha da ileri gidecektir.
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SOCAR TÜRKİYE BAŞKANI VE PETKİM YÖNETİM KURULU ÜYESİ KENAN
YAVUZ, ALİAĞA KENT KONSEYİ’NDE KONUŞTU:

STAR Rafinerisi, Aliağa’nın
ekonomisine can verecek
Rafinerimiz 2015 yılında devreye alındığında Türkiye petrokimya sektörünün hammaddede bağımlılığı sıfır noktasına inecek. Rafinerimizin üretime başlaması ile sadece nafta
hammaddesinde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık döviz tasarrufu sağlanacak. Bu yatırım ile
ülkemiz cari açığının milyarlarca dolar azalmasına katkı sağlayacağız.

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ve ALTO
Başkanı Adnan Saka toplantıya katılan üyelerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

A

liağa Kent Konseyi tarafından
düzenlenen “STAR Rafinerisi’nin
Aliağa’ya Etkileri” konulu halkı
bilgilendirme toplantısı, Aliağa
Ticaret Odası (ALTO) Meclis Salonu’nda
yapıldı. SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz’un konuşmacı olduğu toplantıya;
Aliağa Belediye Başkanı Ömer Turgut
Oğuz, Şakran Belediye Başkanı İbrahim
Ethem Yorulmaz, ALTO Başkanı Adnan
Saka, Aliağa Kent Konseyi Başkanı ve
İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem
Sözcüsü Yakup Öztürk, muhtarlar, esnaf
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Katılımcılara STAR Rafinerisi’nin ilçeye
kazandıracakları hakkında bilgi veren
Kenan Yavuz, Petkim Yarımadası’nda
yapılacak tüm yatırımlarda dünyanın en
ileri çevreci teknolojilerinin kullanılacağını vurguladı. STAR Rafinerisi yatırımının, Aliağa’yı bölgenin en büyük sanayi
ve lojistik bölgesi olması potansiyelini
gerçeğe dönüştürecek en önemli yatırım
olduğunun altını çizen Kenan Yavuz, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Rafinerimiz 2015 yılında devreye alındığında Türkiye petrokimya
sektörünün hammaddede bağımlılığı
sıfır noktasına inecek. Rafinerimizin

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka (solda) ve Aliağa
Kent Konseyi Başkanı Yakup Öztürk (sağda) Kenan Yavuz’a bir
teşekkür plaketi verdi.

üretime başlaması ile sadece nafta
hammaddesinde yaklaşık 1,5 milyar
dolarlık döviz tasarrufu sağlanacak.
Bu yatırım ile ülkemiz cari açığının
milyarlarca dolar azalmasına katkı
sağlayacağız. İthalatla karşılanan 5,9
milyon tonluk motorin üretiminden
ise yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz
tasarrufu elde edilecek.
STAR Rafinerisi yatırımımızı Türk
ve bölge insanı için iş; Türk sanayisi
için yerli hammadde, ülke ve bölge
ekonomisi için katma değerdir. Ülkeye
ve Ege Bölgesi’ne sağladığı bütün
bu avantajların yanı sıra STAR Rafinerimiz, hem inşaat hem de işletme
aşamasında ilçe ekonomisine büyük
canlılık getirecek.”
STAR Rafinerisi yatırımı ile başlattıkları Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu’nu tamamladıklarında,
Türkiye’nin ilk Kimya Endüstri Parkı’nı
Aliağa’ya kazandıracaklarının altını çizen
Kenan Yavuz “Ülkemiz kimya sanayisine
çağ atlatacak “Value-Site” projemizi
tamamladığımızda Aliağa ilçemiz,
Avrupa’nın en önemli sanayi ve lojistik
merkezlerinden birine sahip olacak.
Cumhuriyetimizin 100. yılında
STAR Rafinerimizin bugün ilçemize
kazandırdığı ekonomik canlılık katlanarak büyüyecek. Aliağa bu gelişmeleri
göz önüne alarak şimdiden altyapısını
hazırlamak zorundadır.” dedi. Petkim’in
üretimini sürdürdüğü Aliağa’da; sosyal,
sportif ve kültürel yaşama her zaman
katkı koyduğunu dikkat çeken Yavuz,

Aliağa Ticaret Odası’nda yapılan toplantıya, ilçe halkı yoğun
ilgi gösterdi.

“Biz Aliağa Vergi Dairesi’ne kayıtlı bir
şirketiz. Vergimizi üretim yaptığımız ilçede
ödüyoruz. Ekim ayında temelini attığımız,
inşaatı devam eden Heydar Aliyev Meslek
Lisesi de, Aliağa’mızın gençlerine teknik
eğitim hizmeti vermekle kalmayacak,
başta Petkim olmak üzere diğer sanayi
kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını
karşılayacak.” dedi.
// “STK’LARDAN GELEN HER MESAJI
ÇOK DİKKATLE DİNLİYOR, ANALİZ
EDİYORUZ”
Başta Aliağa Kent Konseyi olmak
üzere, sivil toplum kuruluşlarından öneri,
eleştiri ve beklentileri çok dikkatli analiz
ederek, olanakları ölçüsünde karşıladıkları
bilgisini veren Kenan Yavuz, kendisini
sürekli sorgulayan ve sorgulatan bir şirket
olarak bu mesajlardan gerekli dersleri her

zaman çıkardıklarını kaydetti. Aliağa’nın
Türk sanayisinin en önemli denize çıkış
noktalarından biri olduğunu kaydeden
Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yakın zamanda temelini atacağımız
Konteyner Limanı yatırımı ile de, Allah’ın
bizlere doğal liman olarak bahşettiği
Nemrut Körfezi bugünkü kapasitesini en
az ikiye katlayacak. Alsancak Limanı’nın
bugünkü kapasitesinden daha fazla elleçleme kapasitesi, sadece Petkim Konteyner Limanı’nda olacak.
Bu yatırımlarla kapasitesinin altında
hizmet veren Aliağa OSB, gerçek gücünü
göstermeye başlayacak, kümelenme
konseptimize hizmet eden çok önemli
işlev yüklenecek. Bütün yatırımlarımızda,
çevre duyarlılığını bir maliyet unsuru
olarak görmediğimizihuzurlarınızda çok
açık şekilde ifade ediyorum.”

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz.
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Dünyanın en başarılı
kümelenme örneklerinden
Jurong Adası’ndaki
Ar-Ge ve eğitim merkezleri
Dr. Ayhan Ezdeşir
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
Ar-Ge Yöneticisi
E-Posta: aezdesir@petkim.com.tr

Singapur’da devletin akılcı stratejileri sayesinde Jurong Adası üzerinde oluşturulan kümelenme modeli, bu yapıya nitelikli insan gücü
yetiştiren merkezler ve iyi eğitimli Ar-Ge insan kaynağının cazibesi
ile dünyanın önde gelen şirketlerini ülkelerine çekerek, her alanda
yatırım yapılmasına olanak sağlanması, beraberinde ekonomik gelişmeyi de getirdi.

Singapur ekonomisinin
gelişmesinde çok önemli
bir yere sahip olan kimyasal
park içinde 95’in üzerinde
firma ve yaklaşık 6500
çalışan barındırmakta.
A*STAR ve EDB, ülkenin bu
pozisyonunun korunması
ve geliştirilmesi amacı ile
fen ve teknolojide alınması
gereken stratejik kararları
saptıyor.
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965 yılında İngilizler’den bağımsızlığını kazanan Singapur, son
derece sınırlı doğal kaynakları
bulunan, eğitimsiz ve çeşitli etnik
ve dini gruplara sahip bir ülke dünya
sahnesine çıkmıştı. Bugün ise, ticari,
finans ve ulaşım alanlarında dünya çapındaki merkez konumu ile Asya bölgesinde parlak bir başarı hikayesine sahip.
Bu başarıya ulaşmada öncelikle eğitim
sisteminin rolünün büyük olduğu görülüyor. Bir şehir devleti olan Singapur’un
fen, matematik ve diğer bilimlerdeki
başarısı incelendiğinde, kolayca anlaşılan
bir eğitim programının yüksek nitelikli
eğitmenler tarafından tüm okullarda
uygulandığı ve başarının anahtarının bu
olduğu görülüyor. Politikacı ve devlet yöneticileri, hedeflenen ideallerin
gerçekleştirilmesine uygun olarak insan
kaynaklarına yatırım yapmış ve bunu her
birey için gerçekleştirmişler.
Buna paralel olarak ülkenin gelişme-

sinde çok önemli olan ikinci konu ise,
“gelişmemizin bel kemiği” olarak ifade
ettikleri araştırma ve geliştirme çalışmaları...
Devletin akılcı stratejileri sayesinde Jurong Adası üzerinde oluşturulan
kümelenme modeli, bu yapıya nitelikli
insan gücü yetiştiren merkezler ve iyi
eğitimli Ar-Ge insan kaynağının cazibesi
ile dünyanın önde gelen şirketlerini
ülkelerine çekerek, her alanda yatırım
yapılmasına olanak sağlanması, beraberinde ekonomik gelişmeyi de getirdi.
// EKONOMİK GELİŞMEDE ORTAK
STRATEJİ
Singapur’un ekonomik gelişimi,
Ticaret ve Endüstri Bakanlığı tarafından
koordine ediliyor. Bakanlığa bağlı olarak,
altyapı, pazarlama, teşvikler ve entegrasyon işlerini yürüten Ekonomik Gelişme
İdaresi (EDB: Economic Development
Board) ile Araştırma – Geliştirme, Endüst-

riyel Programlar ve eğitimli Ar-Ge insan
gücü yetiştirme görevini yürüten Fen,
Teknoloji ve Araştırma Ajansı (A*STAR:
Agency for Science, Technology and
Research) yer alıyor. A*STAR, Fen ve
Mühendislik bilimleri ile Biyomedikal bilimler olmak üzere iki bölümde çalışmalar yapıyor. Fen ve Mühendislik Bilimleri;
kimyasallar, malzeme, imalat, elektronik,
programlama ve metroloji alt bölümlerinden oluşuyor. Bu iki kurum, birbirleri
ile yakın temas halinde çalışarak ada
üzerindeki kimya ve proses mühendisliği
şirketlerine destek sağlayarak gelişmelerine yardımcı olurken, ileriye yönelik
ortak stratejiler geliştirilmesine de olanak
sağlıyor.
// KİMYA VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ (ICES)
Singapur ekonomisinin gelişmesinde
çok önemli bir yere sahip olan kimyasal
park içinde 95’in üzerinde firma ve yak-

laşık 6500 çalışan barındırmakta. A*STAR
ve EDB, ülkenin bu pozisyonunun
korunması ve geliştirilmesi amacı ile fen
ve teknolojide alınması gereken stratejik kararları saptıyor. Buna göre, çok iyi
derecede eğitimli Ar-Ge insan gücünün
sağlanmasında, bilime dayalı güçlü bir
temel oluşturulmasında ve geleceğe
yönelik büyüme stratejilerini destekleyecek teknoloji ve altyapının geliştirilmesi
amacı ile kimya parkı içinde Kimya ve
Mühendislik Bilimleri Enstitüsü yer alıyor.
Başlangıçta, National University
of Singapore (NUS)’un içinde yer alan
Kimya ve Mühendisliği Bilimleri Enstitüsü
(ICES: Institute of Chemical and Engineering Sciences) küçük bir merkez olarak
faaliyet gösterirken, 2002 yılında A*STAR
yönetimi altında Jurong Adası’nda kümelenme modeli içinde ulusal araştırma
enstitüsü olarak özerk bir yapıya dönüştürüldü. Önemli bir kimyasal üretim
merkezi olan Jurong Adası’ndaki bu Ens-
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titü, kümelenme modeline sahip kimya
parkı içinde yenilikçi araştırmalardan
proses geliştirmeye kadar optimizasyon
ve problem çözme faaliyetlerini de
kapsayan yeteneklere sahip laboratuvarlar, pilot tesisler ve kimya ve kimya
mühendisliği araştırma programlarını
dünya standartlarında gerçekleştirebilecek bir altyapıya sahip. Araştırmacıların
yaklaşık %60’ı doktora, %20’si yüksek
lisans ve %20’si lisans derecesine sahip
olan kimyager ve kimya mühendislerinden oluşuyor. Enstitü, doktora derecesi
vermezken; tam zamanlı 300 araştırmacının çalıştığı enstitüde, 28 araştırma
laboratuvarı ile, laboratuvar ölçekten
pilot ölçeğe kadar farklı ölçeklerde
araştırma yapılabiliyor.
Enstitüde, kimyasallar, ilaç, özel
kimyasallar, yakıtlar ve enerji alanlarında
olmak üzere organik kimya, polimerler, heterojen katalizörler, endüstriyel
biyoteknoloji, kristalizasyon ve parçacık
bilimi, proses bilimi ve modelleme ve
deneysel enerji ağı merkezi adı altında
yedi farklı araştırma programı yer
almakta.
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ICES araştırma programları kapsamında
yürütülen projelerin yanı sıra sürdürülebilir yakıt ve kimyasalların üretimi ile
ilgili geleceğe yönelik projeler devlet
tarafından büyük oranda destekleniyor
// ICES–SANAYİ İŞBİRLİKLERİ
ICES, fen ve teknoloji alanında
Singapur’un ekonomisini ileriye götürecek faaliyetlere odaklanırken, bu
faaliyetler temel olarak petrokimyasallar, özel kimyasallar, ilaç, alternatif enerji
ve proses mühendisliği konularını
kapsıyor.
Endüstriyel program geliştirme grubu, ICES ile endüstri arasındaki ilişki ve
işbirliklerini organize ediyor ve ülkenin
endüstri stratejilerini destekleyecek şekilde yerel ve yurt dışı şirketlerle ortaklık
fırsatlarını değerlendiriyor.
ICES, şirketlerle gerçekleştirdiği işbirliklerinde şu yöntemleri kullanıyor:
1. Ar-Ge proje bütçesinin paylaşıldığı
ve entelektüel mülkiyet sahipliğinin
projeye katlım durumuna göre müzakere edildiği ortak araştırma,

2. Ar-Ge proje bütçesinin tamamının
müşteri tarafından ödendiği ve entelektüel mülkiyet haklarının müzakere
edildiği kontratlı araştırma,
3. Şirketlerin test, deneme, ölçekbüyütme ve metodoloji geliştirme
çalışmaları için “kilo” ölçekte çeşitli
kimyasalların üretiminin yapıldığı ve iş
kapsamının sözleşme ile belirlendiği
faaliyetler,
4. Küçük ve orta ölçekli girişimcilerle
yapılan işbirliklerinde ise firmaların
kendi Ar-Ge’lerini kurma ve geliştirmesine, yenilikçi kültürün oluşturulmasına
ve teknoloji transferinde araştırma
enstitüleri ile yerel girişimciler arasında
ilişki kurulmasına yönelik destekler
verilmektedir.
ICES’ın işbirliği yaptığı firmalar arasında Mitsui Chemicals, Shell, Pfizer gibi
firmalar yer alıyor.
// KİMYASAL PROSES TEKNOLOJİ
MERKEZİ (CPTC)
Singapur Ekonomik Gelişim
İdaresi’nin (EDB) sahibi olduğu CPTC,

“Petrofac Group”’un eğitim kolu olan
“Petrofac Training” tarafından yönetiliyor. Jurong Adası’nda 2008 yılında
kurulan merkez, EDB ile beş yıllık eğitim
anlaşması kapsamında Petrofac’ın
personeli tarafından işletiliyor. Ada
üzerindeki firmaların yanı sıra uluslararası bir merkez olarak ada dışındaki tüm
firmalara da hizmet verebiliyor.
CPTC, bünyesinde endüstriyel
ölçekte bir petrokimya prosesi bulunduran dünyadaki ilk eğitim merkezi...
Merkezde, beceri-temelli bir eğitim
programı uygulanırken; işletme operasyonları ve teknik eğitim, sağlık ve
güvenlik, kritik vaka yönetim eğitimi,
yeterlilik güvence yönetimi, öğrenme
ve gelişim başlıklarında eğitim veriliyor.
Bu eğitimler ile birlikte, Jurong Adası üzerindeki petrol, gaz ve petrokimya
endüstrisinde çalışmaya başlayacak
yeni personelin dünya standartlarında
beceri kazanması mümkün olabiliyor.
Bu alanlarda çalışmakta olan personel
için de dünyadaki son teknolojik gelişmeler konusunda bilgi ve becerilerini
geliştirme fırsatı doğarken, büyümekte

olan petrol, gaz ve petrokimya endüstrisi için nitelikli ve uzman insan gücü
yetiştirilmesinde uluslararası stratejik bir
altyapı kurulmasına katkı sağlanıyor.
CPTC merkezinde kurulu olan doğal
ölçekteki kerosen destilasyon ünitesinde, destilasyon kolonu, kızgın yağ
sistemi, ateşlemeli ısıtıcılar, tank çiftliği,
soğutma suyu sistemi, azot ve buhar
sistemleri, eşanjörler, döner ekipmanlar
ve enstrümantasyon, ünitenin DCS
ile izlenmesi ve kontrolü, arıza ve acil
durumlarda nasıl davranılması gerektiği
konularında pratik uygulamalar verilerek Jurong Adası üzerindeki firmalara
nitelikli ve uzman insan gücü altyapısı
sağlandığı da görülüyor.
// SONUÇ
Dünyanın en başarılı kümelenme modellerinden biri olan Jurong
Adası’nda yaptığımız Ar-Ge incelemesini şu başlıklarda özetlemek mümkün.

2. Jurong Kimyasal Parkı’nda bulunan
Ar-Ge Merkezi bu parkta yer alan firmalarla az sayıda ortak proje yapmakta.
Mevcut konulardan ziyade geleceğe
yönelik projelerde araştırma yapılıyor.
3. Ar-Ge Merkezlerinde, çok uluslu
kalifiye personel sayısı oldukça yüksek.
Bu merkezler her türlü donamıma ve
gelişmiş cihazlara sahip.
4. Ar-Ge Merkezlerine devlet desteği
artarak sürerken, Singapur’daki gelişimin ardındaki güçlerden birinin de bu
durum olduğu gözden kaçmıyor.
5. Ada üzerindeki eğitim merkezi
sayesinde mevcut ve kurulacak olan
tesislere her kademede kalifiye eleman
yetiştiriliyor. Personel eğitimi ve sürekliliğine büyük önem veriliyor.

1. Firmalar, çalışmalarını çoğunlukla
kendi özel Ar-Ge Gruplarında sürdürüyor.
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(Soldan: Petkim Satış ve Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya, Petkim
Genel Müdür Yardımcısı Natig Damirov, Genel Müdür Hayati Öztürk, Refleks
Gazetesi Genel Yayın Müdürü Mehmet Uluğtürkan ve
Petkim Genel Müdür Yardımcısı Sakit Samadov.

GENEL MÜDÜR HAYATİ ÖZTÜRK,
DOĞU AKDENİZ BÖLGE TOPLANTI’NDA KONUŞTU:

Petkim’in iş süreçlerinde yerli
sanayici hep öncelikli
Adana Sanayi Odası’nda yapılan bölgedeki 5 ili kapsayan Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı
sanayicilerin yoğun katılımına sahne oldu.Toplantıda konuşan Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk, yerli üretici firmalara ve yerlileştirme stratejisine her zaman öncelik verdiklerini
vurguladı.

P

etkim üst yönetiminin
büyük önem verdiği bölge
toplantılarının yeni durağı
Adana oldu. Refleks Gazetesi
işbirliği ile Adana Sanayi Odası’nda
(ADASO) düzenlenen toplantıya; Adana,
Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve
Hatay’dan yaklaşık 200 sanayici katıldı.
Toplantının açılışında konuşan ADASO
Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Sürenkök,
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Türkiye’nin petrokimya sektöründe uzun
bir geçmişi olmadığının altını çizerek,
1960’lı yıllarda filizlenen sektörün
temelinin de 1965 yılında Petkim ile
atıldığına dikkat çekti. Sürenkök, “Bugün
Petkim’in üretimi Türkiye için yeterli
gelmiyor. Bu nedene gerek Petkim,
gerekse özel sektörün birçok temsilcisi
bu alana yatırım yapmaya devam
ediyor ve edecek” ifadesini kullandı.

ADASO’da petrokimya sektörüyle
doğrudan ilgili 3 grupta 330 firmanın
olduğunu kaydeden Sürenkök, ‘’Bu
firmalar 8 bin 500 kişiye istihdam
oluşturmakta ve yaklaşık 300 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştirmektedir.
Bu sektörde Ceyhan-Yumurtalık
avantajıyla yeni yatırımların artacağına
ve artan bu yatırımların üretime,
ihracata ve istihdama çok önemli katkı

HAYATİ ÖZTÜRK:
“PLASTİK ŞİŞELER
HAKKINDA YANLIŞ
ENFORMASYON
YAPILIYOR”
sağlayacağına inanıyorum. Bugün
kullandığımız hemen her ürünün
hammaddesi arasında bu sektörün
izi var. Cumhuriyetimizin 100’üncü
yılı için konulan hedeflere ulaşmak
için dikkatlerin ilk çekilmesi gereken
sektörün petrokimya olduğunu
düşünüyorum. Bu sektörde yatırıma
bu sektörün ürünlerini işleyecek
yeni tesislere, KOBİ’lere ihtiyacımız
olduğunu biliyoruz. O yüzden bu sektör
iyi planlanmalı, teşvik edilmeli” diye
konuştu.
// PETKİM YARIMADASI
REKABET AÇISINDAN AVANTAJLI
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk
de, Türkiye’de petrokimya sektörünün
son 20 yıllık zaman diliminde
yüzde 12 oranında büyüdüğünü,
bu büyüme rakamının da sektörde
yatırımı kaçınılmaz hâle getirdiğini
vurguladı. Öztürk, gerekli yatırımların
zamanında ve doğru bir şekilde hayata
geçirilmemesi halinde sektörün ciddi
bir tehditle karşı karşıya kalabileceği
uyarısında bulundu. Petrokimyada
bugün 10 milyar dolar olan ithalat
oranının 2023 yılında 20 milyar dolara
ulaşacağının altını çizen Öztürk, yerli
üretimin desteklenmesinin de bir
zorunluluk olarak öne çıktığını söyledi.

SOCAR’ın Petkim Yarımadası için çizdiği
Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu vizyonunun en temel
adımının STAR Rafinerisi olacağının
altını çizen Öztürk, konuşmasını da
şöyle sürdürdü; “Petkim’in bulunduğu
saha, rekabet açısından oldukça önemli
bir konumda. Bu kapsamda da Petkim,
Doğu Akdeniz’in en önemli üretim
merkezlerinden biri. Derin deniz ve
rafineri bağlantıları var. Ancak bu
bağlantılar, 1990’lı yılların sonunda
kamudaki yatırımlar nedeniyle kopmuş.
Bugün itibariyle biz, bu sektörde
olmazsa olmaz bir yapıyı yeniden
kurabilmek için harekete geçti. Bu; yeni
bir rafineridir. Buradaki temel amacımız;
bölgede üretilen ürünleri, yeni
kurulacak olan tesislerde işleyip, daha
rekabetçi bir üretim yapısı kazanmak.
Söz konusu yatırım, Türkiye için çok
kritik bir yatırım olacak. Genel olarak
baktığımızda Petkim’in özelleştirilmesi
Türkiye açısında bir avantaja dönüştü
aslında. Bu yeni yapıyla birlikte
petrokimyanın sektörü çok daha
aydınlık olacak.”

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, plastik
şişeler hakkında son aylarda basında yer alan
kimi haberlerin yanlış bilgilendirme ve önyargılardan kaynaklandığını belirtti. Plastik şişelere
binlerce testten geçtikten sonra dolum yapıldığını vurgulayan Öztürk, plastik şişelerle ilgili risk
tartışmaları yaparken ortada bilimsel bulguların
olması gerektiğini söyledi. Son dönemde plastiklere yönelik negatif bir imaj oluşturulmaya
çalışıldığını öne süren Hayati Öztürk, plastiklerin
alternatif malzemelere göre bilimsel yöntemlerle değerlendirildiğinde çevre dostu; enerji açısından ise daha verimli, insan sağlığı açısından
da güvenilir olduğunu kaydetti.“Cam şişe mi ve
pet şişe mi’’ tartışmasının bilimsel açıdan çok
yetersiz olduğunu ve tamamen sübjektif değerlendirmelere dayandığını ileri süren Hayati
Öztürk, ‘’Dünyada 17-18 milyon plastik şişe
tüketiliyor. Hiçbir şekilde plastiklerden suya geçen potansiyel tehlike yok. Plastik şişeler, binlerce testten geçtikten sonra dolum yapılıyor.
Bu tartışmaları yaparken, ortada bilimsel bulgular olmalı. Aksi takdirde, her ürün için doğruyanlış bir yorum yapabiliriz’’ diye konuştu.
Plastiğin gerek enerji, gerek çevre açısından
insanlığın vazgeçemeyeceği bir ürün olduğunu
dile getiren Öztürk şöyle devam etti: ‘’Plastiği
kullanmak için dünyanın kullandığı petrolün yüzde 7’sini tüketiyoruz. Kullanınca plastikler ondan daha fazlasını tasarruf olarak cebimize geri
koyuyor. Önemli olan plastiklerin kullanılması,
tekrar toplanıp tekrar kullanılması. Ömrünün
sonuna geldiğinde yine plastiklerin ‘fuel oil’ gibi
bir enerjiye dönüştürülmesi. Küresel ısınma ve
sera gazının gündemde olduğu bir dönemde bu
plastikleri alıp kullandıktan sonra tekrar enerjiye çevirmek önemli. Sürdürülebilir kalkınmanın
anahtarı plastik ürünlerde.

“ÇUKUROVA’DAKİ MÜŞTERİLERİMİZLE
HER ZAMAN YAKIN TEMASTAYIZ”
Petkim Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sakit Samadov, Adana
başta olmak üzere Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Petkim için çok önemli müşterilerin olduğunu
söyledi. Müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek adına İskenderun, Mersin, Konya,
Kayseri, İstanbul-Kıraç (Avrupa Yakası), İstanbul-Tuzla’da (Anadolu Yakası) depolar kurdukları bilgisini veren Samadov, müşterilere yeni ve farklı finansman seçenekleri üzerinde
çalıştıklarını belirtti. Samadov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halen 1500 civarında aktif
müşterimizle çalışıyoruz. Satış ve satış sonrası hizmetlerimiz, teknik ekibimiz, laboratuvarlarımız ile bize gelen tüm talepleri en kısa sürede karşılayarak farklılığımızı kanıtlıyoruz.
Petkim’in 46 yıllık birikimini, günümüzün teknolojik imkânları ile bütünleştirerek, müşteri
odaklılık anlayışı ile en iyi hizmete vermek için çabalıyoruz”

www.petkim.com.tr - 33

BİZ’DEN HABERLER

İç Anadolu Bölge Toplantısı’na
Petkim müşterilerinden yoğun ilgi
Toplantıda Petkim satış stratejileri hakkında katılımcılara bilgi veren Satış ve Pazarlama
Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya, müşteriler ile her fırsatta yüz yüze iletişim kurmayı
istediklerini belirterek, beş ilde açılan lojistik depolar aracılığı ile müşterilere her
zamankinden daha yakın olduklarını vurguladı.

P

etkim Satış Pazarlama ekiplerinin gerçekleştirdiği bölge
toplantılarının 2011 yılındaki
son durağı Kayseri oldu. Kayseri
Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Salonu’nda
gerçekleştirilen toplantıya Yozgat, Sivas
ve Nevşehir illerinde faaliyet gösteren
plastik, ambalaj gibi sektörlerde faaliyet
gösteren firmaların temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Kayseri Sanayi Odası Başkan Vekili Mehmet Büyüksimitçi, Oda’nın en faal meslek komitesinin başında Plastik Meslek
Komitesi’nin geldiğini belirterek; Komite
Başkanı, KAYSO Meclis Üyesi ve Kayseri
Plastikçiler Derneği (KAYPİDER) Başkanı
Yusuf Özkan’a teşekkür etti. Büyüksimitci, Oda olarak üyelerinin yararına olan
her türlü faaliyetin yanında olduklarını
açıklayarak toplantının faydalı olması
temennisinde bulundu. KAYPİDER
Başkanı Yusuf Özkan ise toplantıya
katılımlarından dolayı Petkim yöneticilerine teşekkür ederek, sektör temsilcileri
olarak işlerini seviyeli ve etik bir rekabet
çerçevesinde yürütmeleri durumunda
daha başarılı olacaklarına dikkat çekti.
Toplantıda Petkim satış stratejileri
hakkında katılımcılara bilgi veren Satış
ve Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya, müşteriler ile her fırsatta yüz yüze
iletişim kurmayı istediklerini belirterek,
beş ilde açılan lojistik depolar aracılığı
ile müşterilere her zamankinden daha
yakın olduklarını vurguladı.
Müşterilerden gelen şikâyet, beklenti ve teknik destek taleplerini süratle karşılayıp sonuca ulaştırdıklarını kaydeden
Çetinkaya, PLASSAN firmasının daveti
ile gerçekleştirilen bölge toplantılarını,
2012 yılında da artırarak sürdüreceklerini
sözlerine ekledi. Petkim’in her zaman
müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı amaçladığını açıklayan Çetinkaya,
“Kapasitemizin yetersizliği nedeniyle
karşılayamadığımız müşteri taleplerini
ithalat yoluyla karşılayabiliyoruz. İthalatı,

34 -

MART’12

Petkim Satış ve Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya’nın Kayserili sanayicilere bilgi verdiği
toplantıya, Kalite Kontrol ve Teknik Servis Müdürü Dr. Rahim İşler, Satış Lojistik Müdürü Celalettin
Timuçin, Ticaret Müdürü Gökhan Bedük ile Satış Planlama ve Müşteri Destek Müdürü Muammer
Kaygın katıldı.

yalnızca bir ticari faaliyet olarak değil,
üretici firmalarla uzun vadeli işbirliğine
dayalı teknik destekli tedarik anlayışı
olarak benimsiyoruz. Ayrıca Petkim’in
portföyündeki tüm müşterilere ulaşmak
ve yeni müşteriler yeniden kazanmak
istiyoruz” diye konuştu.
Katılımcılarının görüşleri ile renklenen

ve karşılıklı söyleşi şeklinde gerçekleştirilen Bölge Toplantısı sonrasında Kayseri
Plastikçiler Derneği’nin (KAYPİDER) ev
sahipliğinde öğle yemeği yenildi. Toplantı sonrasında ise geri dönüşüm üzerine
faaliyet gösteren KAYPLAS firması ziyaret
edilerek, bu alandaki son gelişmeler
masaya yatırıldı.

BİZ’DEN HABERLER

Başbakan Tayyip Erdoğan’dan
Azerbaycan ANS TV aracılığıyla
Petkim’e övgü

B

aşbakan Recep Tayyip Erdoğan
Azerbaycan’ın önde gelen
televizyon kanallarından
ANS TV’ye verdiği özel
röportajda Petkim hakkında övgü dolu
açıklamalarda bulundu.
STAR Rafinerisi yatırımı hakkında
değerlendirmelerde bulunan Başbakan
Erdoğan, bu dev yatırımın 25 Ekim

2011’de kendisinin ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
katılımıyla temelinin atıldığını anımsattı.
Rafinerinin Türk ekonomisi ve iki kardeş
ülkenin ilişkileri açısından hayati öneme
sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Orada adeta bir şehir var, limanlarıyla,
Petkim ile STAR Rafinerisi ile her şeyiyle

çok büyük bir şehir. Tabii bu şehrin
sahibi SOCAR ve Azerbaycan. Böylece
tabii bu aramızdaki köprü oluşturmada
önemli bir yatırım.”
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PLASFED Yönetim Kurulu (soldan): Selçuk Aksoy, Fatih Keçeci, Hüseyin Yücel, Erol Paksu, Hüseyin
Semerci (Başkan), Dr. Mevlüt Çetinkaya, Yusuf Özkan ve Şener Gencer

‘Nükleer enerji şart’ diyen plastikçiler
PLASFED çatısı altında birleşti
Sektörün üretimle ilgili sorunlarına hâkim olduklarını ve bunlara çözüm üretmek için
öncelikle çaba göstereceklerini ifade eden PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Semerci, bir diğer önceliklerini de plastik konusunda kamuoyunda oluşturulan olumsuz
algıyı yıkmak olarak açıkladı.

6

bin firma, 200 bin çalışan ve yıllık yüzde 15 büyüme rakamıyla
Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan plastik sektörünün önde gelen 5 derneği bir araya
gelerek “Birlikte ve daha güçlü” sloganıyla Plastik Sanayicileri Federasyonu’nu
(PLASFED) kurdu. Plastik Sanayicileri
Derneği (PAGDER), Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği (EGEPLASDER),
Kayseri Plastik İşletmeciler Derneği
(KAYPİDER), Bursa Plastik ve Ambalaj
Sanayicileri Derneği (BURPAS) ve Anka-
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ra Plastik Sanayicileri Derneği’nin güç
birliğiyle kurulan PLASFED, sektörün
sesi olacak ve sorunların çözümü için
çalışacak.
Sektörün üretimle ilgili sorunlarına
hâkim olduklarını ve bunlara çözüm
üretmek için öncelikle çaba göstereceklerini ifade eden PLASFED Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci, bir
diğer önceliklerini de plastik konusunda kamuoyunda oluşturulan olumsuz
algıyı yıkmak olarak açıkladı.
Sektörün 7 milyon ton üretim ka-

pasitesiyle Avrupa’da üçüncü konuma
ulaştığı bilgisini veren Semerci, “Plastik
olmasaydı ambalajların ortalama ağırlığı 4 kat, ambalaj üretimi için harcanan
enerji 2 kat, ambalajların hacmi 2.5 kat
artacaktı. Kullandığımız otomobiller
200-300 kg daha ağır olacak, dünyada
su sıkıntısı artacaktı.” dedi.
Hüseyin Semerci, Türkiye’nin ihracatta ve büyüme rakamlarında artan
ivmesiyle birlikte enerji ihtiyacının da
hızla arttığını hatırlatarak, 2023 yılı için
belirlenen 500 milyar dolar ihracat he-

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME HIZI – GSMH BÜYÜME HIZI (%)
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2011’DE PLASTİK VE MAMULLERİ İHRACATI (Milyon Dolar)
OCAK - ARALIK 2010

OCAK - ARALIK 2011

% DEĞİŞİM

ÜLKE

Miktar (Kg)

Değer (USD)

Miktar (Kg)

Değer (USD)

Miktar (Kg)

Değer (USD)

Irak

146.741.199

303.474.149

202.018.893

453.133.998

37,67

49,32

Almanya

94.219.581

265.189.426

88.946.637

304.356.495

- 5,60

14,77

Rusya

77.665.603

239.333.530

85.289.869

286.803.416

9,82

19,83

AzerbaycanNahçivan

70.710.288

170.418.716

80.826.798

216.653.766

14,31

27,13

Romanya

62.360.306

171.133.635

69.078.405

200.075.584

10,77

16,91

İngiltere

48.200.814

146.495.198

54.269.920

177.639.466

12,59

21,26

Fransa

37.286.820

132.446.892

42.547.363

174.054.404

14,11

31,41

İtalya

60.649.697

126.651.000

62.876.340

159.958.198

3,67

26,30

Gürcistan

47.810.363

112.700.495

54.628.474

146.483.940

14,26

29,98

Ukrayna

39.563.775

108.338.308

46.701.769

138.971.124

18,04

28,28

define ulaşmak için Türkiye’nin nükleer
enerjiye sahip olmasının hayati öneme
sahip olduğunu vurguladı.
// “YÜZYILIN BULUŞU OLAN
PLASTİK, AYNI ZAMANDA YÜZYILIN
MAĞDURU”
Hüseyin Semerci serum torbalarından tek seferlik şırıngalara, yapay
kalp kapakçıklarından yapay eklemlere
kadar plastiğin insan sağlığı için de
vazgeçilmez ve pratik bir malzeme
olduğunun altını çizdi. İnsanlığa ve
ekonomiye üst düzey katkı sağlayan
plastiklerin, haksız bir saldırı ile karşı
karşıya olduğunu söyleyen Semerci, şu
değerlendirmeyi yaptı: “Yüzyılın malzemesi, aynı zamanda yüzyılın mağdurudur. Akademisyenlerimiz birer magazin
figürü olarak söylemler geliştirmek

yerine, akademik etik dâhilinde bilimsel
altyapıya dayanan söylemler geliştirmeli. Çevre bilinci çok daha gelişmiş
toplumlarda, plastik malzemeler diğer
malzemelere tercih ediliyor. Bunun
sebebi plastiklerin üretim, işleme ve
geri dönüşüm aşamalarında en az fosil
kaynaklı enerji tüketen ve çevresel
etkisi en az malzeme olması.
Plastikler daha hafif, daha ucuz,
üretim sürecinde çok daha az kirliliğe
yol açan ürünlerdir. Üretim sürecinde
birçok maddeye göre çok daha az enerji kullanılır. Örneğin plastik üretmek için
çevre dostu olduğu düşünülen cam ve
metalden çok daha az enerji harcanır.
Kâğıt ve karton malzeme üretmek için
de ağaç kesmek ve tonlarca zehirli
kimyasal madde kullanmak zorunluluğu vardır”.

PLASFED Yönetim
Kurulu Başkanı
Hüseyin Semerci

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN 2012 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ %10
Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Hüseyin Semerci, plastik sektörünün 2011 yılında kaydettiği yüzde 15 büyümenin ardından, 2012 yılında
da Türkiye’nin üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacaklarını söyledi. Sektörün bu yıl en az yüzde 10 büyüyeceğini ifade eden Semerci, “2012 yılında
ülkemize biçilen büyüme rakamları yaklaşık yüzde 4’lerde. Sektörümüz her zaman ülke büyüme rakamlarının üstüne çıktı. Bu veriler doğrultusunda
plastik sektörünün, 2012 yılında en az yüzde 10 büyüme sağlayacağı düşüncesindeyiz.” dedi. 10 yıllık periyotta 2002 yılında yüzde 26 gibi flaş bir
büyüme gösteren plastik sektörü, 2010 yılında yüzde 17, geçen yıl ise yüzde 15 büyümeye imza atmıştı.
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Plastiklere karşı önyargıları yıkmak
için doğru bilgilendirme şart
Plastik sektörü ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını çatısı altında buluşturan Plastik Sektör
Platformu’nun Genişletilmiş İstişare Toplantısı, İzmir’de gerçekleştirildi. Toplantıda
sektörün çevre ile ilişkisi ile yurt dışındaki gelişmelerin sektörün üretim süreçlerine
etkisi masaya yatırıldı.

T
Petkim Kalite Kontrol ve Teknik Servis
Müdürü Dr. Rahim İşler
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ürk plastik sektörünün en üst
çatı kuruluşu olan Plastik Sektör
Platformu, Genişletilmiş İstişare
Toplantısı’nı İzmir Ticaret Odası
Plastik Meslek Komitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Toplantıya Petkim’i temsilen Genel
Müdür Bilim Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli
Nasirov, Satış Planlama ve Müşteri Destek Müdürü Muammer Kaygın, Ar-Ge
Yöneticisi Erol Erbay ve Kalite Kontrol
ve Teknik Servis Müdürü Dr. Rahim İşler
katıldı. İZTO Plastik Meslek Komitesi Başkanı Müjdat Alkan, İzmir’de bu yıl ikinci
kez yapılan PSP Toplantısı’nın dernek,
oda, vakıf ve kurumların temsilcilerini bir
araya getirdiğine dikkat çekerek, “Hem
şahsi hem de kurumsal anlamda büyük
gayret içerisinde sabır ve özveri gösteren

Hüseyin Semerci

sektörümüz, ortaklaşa yapılan çalışmaların artırılması ile mevcut durumundan
çok daha büyük başarılara imza atacak”
dedi.
Petkim Ar-Ge Yöneticisi Erol Erbay,
şirketin ana sponsoru olduğu “Plastik
Atıklar Enerjiye Dönüşüyor” kampanyasının; okullarda sistemli olarak plastik geri
dönüşüm bilincinin sağlanması ile kullanılmış plastiklerin ayrı olarak toplanmasını sağlamayı amaçladığını belirterek;
Aliağa Kent Konseyi ile ortak yürütülen
“Gülümseyen Kapaklar Gülümseyen
Yüzler” kampanyasının da bu alandaki
bilinçlenmeyi yerel düzeyde başlatmayı
hedeflediğini açıkladı.
Petkim’in çeşitli üniversitelerin Kimya
Mühendisliği bölümlerinde sektörü
tanıtıcı faaliyetlerde de aktif görev aldığını anımsatan Erbay, “Plastiğin doğru
tanıtılması için medya takibinin düzenli
olarak yapılması şarttır. Proaktif çalışmalar yapılması yanında, savunma pozisyonuna geçilmemelidir.” dedi.
// BİYOBOZUNUR MALZEMELER
HAKKINDA YANLIŞ BİLGİLENDİRME
Petkim Kalite Kontrol ve Teknik Servis
Müdürü Dr. Rahim İşler de, biyobozunur
malzemelerin gelişim trendi ile ilgili
ayrıntılı bir sunum yaptı. Belediyelerin,
biyobozunur malzemeler hakkında vatandaşları yanlış bilgilendirdiğine dikkat
çeken İşler, “1 kg polietilen, 1,5 kg taş
kömür veya 0,8 lt benzin anlamına gelir.
Bu şekilde anlaşılır dilde halka plastiğin
değeri anlatılmalıdır. LCA ( Yaşam Döngü
Analizi) çalışmalarına göre biyobozunur
malzemelerde, polietilene göre 4 kat
fazla CO2 çıkışı olmakta ve 4 kat fazla su
tüketilmektedir. Biyobozunurlar, mikroorganizma dengesini bozmaktadır. Bu
da doğanın dengesini değiştiriyor. LCA
çalışmalarına önem verilmesi, her şeyin
LCA çalışmalarıyla; plastiğin üretimden
yaşam sonuna kadar tümden bir yaklaşım geliştirilmesi gerekmektedir.” dedi.
Polietilen poşetlerin doğa için olumsuz
bir etkisinin söz konusu olmadığını
vurgulayan Rahim İşler, poşetteki katkı
maddelerinin ilgili standartlarla kontrol
edildiğini, Petkim olarak sektörün yararına olacak her türlü faaliyeti desteklediklerini sözlerine ekledi.
PSP’ nin bir sonraki toplantısının
Bursa’da yapılması konusunda görüş
birliğine varıldı.

Mehmet Uysal

PSP, ORTAK FİKİRLERİN BULUŞTUĞU BİR
PLATFORM OLMA YOLUNDA
PSP Toplantısı’nda plastik sektörünün iki önemli sivil toplum kuruluşu PAGEV ve PAGDER
Başkanları da, sektörün ortak söylem birliği geliştirmesinin önemine dikkat çekti. Plastik
Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Hüseyin Semerci, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer
Çağlayan’ın başkanlık ettiği “Üretime Yönelik İhracat Stratejileri” kurulunda plastik
sektörünün dış ticaret açığına yer verildiğini hatırlatarak, “Kendi aramızda bu konudaki
fikirlerin ortak süzgeçten geçirilip Bakanlığa ortak fikirle gidilmesi gerekir. PAGDER olarak
Dış Ticaret Müsteşarlığı‘nın başlattığı bir desteği sunuyoruz. Bu destekler; eğitim ve
danışmanlık konusunu kapsamaktadır. Bu desteğin büyük kısmını stratejik eğitim konusuna
ayırabiliriz. Plastik sektörü o kadar proaktif ki makine ihracatı ile açığını kapamaya çalışıyor.
% 85 hammadde ithalatı ile tüm sektörler içinde en çok ithalatın yapıldığı sektördür.” dedi.
PAGDER Başkanı Semerci’nin görüşlerini paylaşan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma,
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Mehmet Uysal ise, plastik sektörünün
ithalata bağımlı bir sektör olduğunu, ancak makine üretimi ve mamul olarak da tümden
değerlendirildiğinde, ihracatta artıların sağlandığının görüldüğünü kaydetti. Pazar neredeyse
hammadde üretiminin orada olması gerektiğine değinen Uysal, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Çin bu stratejiyi izlemektedir. Ceyhan ‘da petrokimya tesisi kurulabileceği gibi, Türkiye‘nin
herhangi bir yerinde kurulabilir. Hangi bölgelerde potansiyel ürünler üretilecekse, o bölgede
tesisler kurulabilir.”

İZTO PLASTİK MESLEK KOMİTESİ URLA’DA
HATIRA ORMANI OLUŞTURDU
İzmir Ticaret Odası Plastik Meslek Komitesi Başkanı Müjdat Alkan, sektörümün toplum
tarafından tanınması ve imajının düzeltilmesi; geri dönüşümün önemi ve plastik-çevre
ilişkisi gibi konularda pek çok projenin içinde yer aldıklarını belirterek, “Buradaki amacımız,
toplumda plastiğin önemine dikkat çekmek, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olduğunu
hatırlatmak, çevreyi plastiğin değil insanın kirlettiğini vurgulamaktır” dedi. PET şişe ve
kapakları toplayarak elde edilen gelirle İzmir İzmir-Urla ‘da 2000 ağaçlık İZTO Plastik Meslek
Komitesi Hatıra Ormanı oluşturduklarını kaydeden Alkan, PAGEV Başkanı Mehmet Uysal’ın
bu sosyal sorumluluk projesine 5.000 TL’lik bir kaynak sağlamasına teşekkür etti. Alkan, Ege
Plasder’in de projeye 5.000 TL ile katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

www.petkim.com.tr - 39

SEKTÖREL HABER

(Soldan) PAGEV Başkanı Mehmet Uysal, BURPAS
Başkanı İlker Biliktü, PAGDER Başkanı Hüseyin
Semerci

PLASTİK SEKTÖR PLATFORMU EYLEM PLANINI AÇIKLADI

Plastikler, modern hayatın
vazgeçilmezi

P

lastik konusundaki olumsuz
algının sektörün önemli sorunlarından biri olduğunu belirten
Plastik Sanayicileri Derneği
(PAGDER) Başkanı Hüseyin Semerci,
algıyı olumluya çevirecek eylem planını
açıkladı.
Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri
Derneği’nin (BURPAS) ev sahipliğinde
toplanan Plastik Sektör Platformu, sektörü bir araya getirdi. Toplantıda, Türk
plastik sektöründe faaliyet gösteren
üretici firmaları şemsiyesi altında toplayarak 40 yılı aşkın süredir hizmet veren
PAGDER Başkanı Hüseyin Semerci, sektörün önemli bir sorununa dikkat çekti.
Plastik alanında en önemli sorunlardan
birinin olumsuz algı olduğunu ifade
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eden PAGDER Başkanı Hüseyin Semerci,
karalama kampanyalarının önüne geçmek için Plastik Sektör Platformu olarak,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliğine gideceklerini ve yürütülen eylem
planını aktif hale getireceklerini açıkladı.
Plastik konusundaki algıyı olumluya
çevirmek için üniversitelerle işbirlikleri,
ilköğretim okullarında bilgilendirme
toplantıları ve tiyatrolar gibi birçok temel
eğitim çalışması yapacaklarını söyleyen
Semerci, “Plastiğin modern yaşama ciddi
katkılar sunduğunu, çevreye bir zararının
olmadığını ve geri dönüştürülebilir bir
ürün olduğunu göstermek istiyoruz” diye
konuştu. Toplantıda sektörün 2011 yılını
da değerlendiren Semerci, “2011 yılında
sektörümüz açısından iyi geçti. Yüzde

15-16 dolaylarında bir büyüme yaşadık.
Ancak 2012 yılında dikkatli olunması
gerekiyor. Sektörümüzü bekleyen bazı
sıkıntılar olabilir. Euro bölgesi ve ABD’de
yaşanan ekonomik sıkıntılar 2012’de tüm
sektörlerimizi zora sokabilir. Özellikle
Euro’daki güven kaybından ötürü ciddi
tehlike söz konusu” dedi.
İhracatın önemli aktörlerinden biri
olan Türk plastik sektörünün tüm risklere
rağmen 2012’de yüzde 8-9 dolaylarında
büyüyeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Semerci, 20 yıl önceye göre daha
az enerji tüketen ve enerjiyi verimli
kullanan makinelerin geliştirilmesinin,
ülkemize çevresel katkı sağlamasının
yanı sıra ihracatta da rekabet gücümüzü
arttırdığının altını çizdi.

HABER

2011 YILINDA GELEN GEMİ SAYISI 5 BİNE DAYANDI

Nemrut Limanlar Bölgesi
Türkiye’nin en stratejik deniz ticaret
merkezlerinden biri oldu
2011 yılında 4989 geminin geldiği Aliağa, başta Nemrut Limanlar Bölgesi’ndeki
konteyner terminalleri olmak üzere, Türkiye’nin en stratejik deniz ticaret merkezlerinden
biri oldu.

A

ralarında Petkim Limanı’nın
da bulunduğu 6 liman ve 2
terminalden oluşan Nemrut
Limanlar Bölgesi, Türkiye’nin en
önemli lojistik merkezlerinden biri olma
yolunda hızla ilerliyor. Son yıllardaki yeni
yatırımlarla deniz ticaretindeki önemini
arttıran Aliağa’ya 2011 yılında 4989 adet
gemi geldi.
Petkim yüzde 100 hissedarı olduğu
Petlim Limancılık A.Ş ile Hollanda’nın
dünya devi şirketi APM’in birlikte yapacakları Petkim Limanı yatırımı ile Nemrut
Bölgesi’nin yükseliş trendi zirveye ulaşacak. 2008 yılındaki global krizle zarar
gören deniz ticaretinin 2010’da başlayan
yükseliş trendinin 2011’de de sürdüğünü
kaydeden Aliağa Belediye Başkanı Turgut

Oğuz, “Aliağa’daki iskele, liman ve konteyner terminallerine her yıl artan sayıda
gemi girişi oluyor. 2008’de Aliağa’daki
iskelelere 4 bin 125 gemi gelmişti. Bu
rakam 2009’da 3 bin 836, 2010’da 4 bin
558’e ulaşmıştı. 2011’de ise Aliağa’daki
tüm iskele, liman ve konteyner terminallerine 4 bin 989 adet gemi geldi.

SON 4 YILDA ALİAĞA
LİMANLARINA GELEN
GEMİ SAYISI
2008 		
2009		
2010		
2011		

4125
3836
4558
4989

Bu rakamlar, Aliağa’nın Türkiye deniz
ticaretinin önemli bir yükünü sırtladığını
gösteriyor” dedi
Oğuz, Aliağa’nın 1980’lerden başlayıp
1990’lı yıllarla birlikte Türkiye’nin en
önemli sanayi ve ticaret kentlerinden
biri haline geldiğini ifade ederek, bu
değişimde deniz ticaretinin belirleyici
olduğunu söyledi.
Aliağa’nın da bulunduğu körfezin
dünya deniz ticareti açısından stratejik
bir öneme kavuşacağını söyleyen Turgut
Oğuz, “Aliağa’nın deniz ticaretine bağlı
yatırımlar ve Kuzey Ege Limanı’nın yapımı ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Pire
Limanı’nı geride bırakacak bir stratejik
üstünlüğe doğru yol aldığını görüyoruz.”
dedi.
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ULUSLARARASI REKABET ARAŞTIRMALARI KURUMU
(URAK) GENEL KOORDİNATÖRÜ DOÇ. DR. MELİH BULU:

Türkiye dünyanın
16. büyük ekonomisi,
ama ilk 10 belirleyici
ülkesinden biriyiz
Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için özel sektör, devlet ve üniversitelerin
ortak çatı altında buluştuğu Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK),
Türkiye’nin gelecek stratejilerinin oluşturulmasında dikkat çeken çalışmalara imza
atıyor. URAK Genel Koordinatörü Doç. Dr. Melih Bulu, Türkiye’nin ihracat ve milli
hasıla rakamlarının, açıklanandan çok daha fazla olduğu görüşünde. Bu nedenle
başlıktaki iddiasını tereddütsüz savunuyor. Melih Bulu’nun İzmir için söyledikleri ise
kentin kanaat önderlerini biraz kızdıracak gibi…
RÖPORTAJ: SERKAN AKSÜYEK
FOTOĞRAFLAR: VELİ KORKMAZ

“Rekabet” son yıllarda özellikle de iş dünyasında çokça dile getirilen bir kavram.
Adeta sihirli bir sözcük gibi.. Dünyada “sermaye akımları”, “küresel ticaret” gibi
kelimelerin yeniden sil baştan yazıldığı dünyamız giderek küçülüyor. Bu durum
hem firmalar hem de çalışanlar için yeni fırsatları ve riskleri de beraberinde getiriyor. İşte yeniden kurgulanan bu sistemde, “rekabet” kelimesi “farkındalık” ile
anlamdaş sayılıyor. Farklı ve daha iyi olan, oyuna galip başlıyor. Oyunun sonucunu belirlemek ise, tamamen kendi maharetine kalıyor. Uluslararası Rekabet
Araştırmaları Kurumu (URAK), Türkiye’de “rekabet” olgusunu konuşan, tartışan,
inceleyen çok önemli bir yapılanma. URAK, ülkemizin bu anlamda yol haritasını belirleyen; özel sektör-devlet-üniversite üçgenini çizmeyi başarmış bir kurum olarak
çıkıyor karşımıza. URAK Genel Koordinatörü Doçent Dr. Melih Bulu, bu alanda
yaptığı araştırmalarla tanınan bir akademisyen. Petkim Yaşam’ın bu sayısında
mikrofonumuzu Sayın Bulu’ya uzattık. Samimi söylemek gerekirse kimi zaman bir
İzmirli olarak beni kızdıran ama daha çok düşündürüp hak verdirten ilginç tespitleri dile getirdi. Bize de bu ilginç fikirleri, okurlarımızın istifade etmesine sunmak
kaldı…
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Cari açığın kaynaklandığı kalemlere
baktığımızda, Gümrük Birliği (GB) sebebiyle olan kısım var, ama o kadar
ciddi değil. Bizim cari açığımızın birinci
nedeni enerji, ikincisi Çin… Çin ile 10
milyar doların üzerinde bir dış ticaret
açığı veriyoruz. AB’ye gelene kadar
bizim öbür tarafa daha önem göstermemiz gerekiyor. GB’ nin somut bir
avantajı şu oldu: Sanayicimiz rekabetçi olmayı öğrendi.

“Rekabet” sözcüğü sadece şirketlerin
değil, çalışanların da sözlüğünde
sıklıkla yer alıyor. Ancak Türkiye
dünyada 16. büyük ekonomi
olmasına rağmen, Küresel Rekabet
Endeksi’nde 139 ülke arasında
61. sırada. Neden ekonomik
büyüklüğümüzle orantılı bir yerde
değiliz bu endekste?
BULU: World Economic Forum’un
hazırladığı bu endeksin doğruluğu ile
ilgili ciddi problemler var. Objektif bir
sonuç vermiyor. Mesela Yunanistan ya da
Tunus, bu sıralamada bizim üzerimizde
görülüyorlar. Akademisyen olduğumuz
için, nedir bunun mantığı diye bakıyoruz,
endeksin kendi içinde ciddi sorunlar
görüyoruz. Dünyanın 16. büyük ekonomisi olan ve son 10 yıldır düzenli olarak
büyüyen bir ülkenin rekabet endeksinde
61. olarak vurgulanması, endeksi hazırlayanların metodolojisinden kaynaklanıyor.
Ölçü nedir burada?
BULU: Endeks hazırlanırken hard
data ve soft data olarak iki tip değişken
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kullanılıyor. Hard data, resmi olarak ilân
edilen veriler. Örneğin nüfus, kişi başına
milli gelir, enflasyon, büyüme gibi.. Soft
data ise anketle topladıkları veriler. Yani
Türkiye’de değişik insanlara bir anket
gönderiyorlar ve “siz ülkenizin rekabetçilik sıralamasını nasıl görüyorsunuz”
türünden sorular soruyorlar. Bu, elbette
kültüre çok bağımlı bir şey... Hiç TV
izlemeyen, internet kullanmayan biri için
dünya onun yaşadığı köy ya da şehirdir.
Ama iletişim olanaklarını kullanan insanlar için dünya çok daha farklı bir yerdir.
Türkiye için problem, ankette toplanan
verilerden kaynaklanıyor.
Türkler genelde agresif ve iddiası
olan insanlar. Yani bir Türk girişimcisine
“kendini rekabetçi görüyor musun”
diye sorunca, “Hayır” diyor. Çünkü onun
kendisini karşılaştırdığı kişi, Amerika ya
da Japonya’daki üreticiler. Ama Tunuslu birisine sorduğunuz zaman, “Evet
rekabetçiyim” diyor. Çünkü o kendisini
Mısır’la, Libya’yla karşılaştırıyor. Endekse
bakarsanız bizim üzerimizde duruyorlar
dolayısıyla.

// “TÜRKİYE, DÜNYADAKİ İLK 10
BELİRLEYİCİ ÜLKEDEN BİRİ”
Peki bu endekste sadece ekonomik
veriler mi baz alınıyor. Yani ülkenin
sosyal ve siyasal durumu, demokratik
gelişimi göz önüne alınmıyor mu?
BULU: Elbette alınıyor. Ülkenin
demokrasisi, sosyal devlet yönü, altyapısı
gibi pek çok parametre de var. Endekste
139 ülkeden toplanan veriler ile elma ile
elma karşılaştırması yapabilmek çok güç.
Sonuçta şuraya geliyoruz, veri toplamada sorun var. Ben açıkçası Türkiye’nin 61.
sırada olmasını ciddiye almıyorum.
Peki sizi rekabet açısından sizi ikna
edecek objektiflikte bir veri var mı
dünyada?
BULU: Güzel soru, var tabii. Ülkelerin yaptıkları ihracat var. Bence ihracat
rakamı, o ülkenin en önemli rekabetçilik göstergesidir. Çünkü siz rekabetçi
iseniz, malınızı dünyada alanlar olur.
Bizim ihracatımızın büyük ağırlığı sanayi
ürünlerinden oluşuyor. Tarım ülkesi

olarak görünsek de, gerçekte bir sanayi
ülkesiyiz. Bilişim ülkesi miyiz? Tam değil
ama o da hızla artış trendinde. Son
dönemde Türkiye patent alım hızında
en hızlı artış yaşayan ülkelerden biri. Siz
rekabetçi iseniz zenginleşirsiniz. Bunu
ölçmek o kadar kolay mı, hayır değil.
Bunu ölçtüğünü iddia eden kurumlar
var. Word Economic Forum bunlardan
biri. İsviçre merkezli IMD de başka bir
ülkelerarası rekabetçilik endeksi hazırlıyor.
Sözgelimi Türkiye orada 60 ülke arasında
30. sıralarda. Ayrıca bir de ölçek meselesi
var. Türkiye’yi Güney Kıbrıs ya da Birleşik
Arap Emirlikleri ile karşılaştırmanın bir
anlamı yok. Sıkletler farklı. Aynı şekilde
Hong Kong, Dubai gibi şehir devletlerini,
bizimle karşılaştırırsanız yanılırsınız. Bizim
yüzde 1 büyümemiz, Lüksemburg gibi
bir şehir devletinin yüzde 100 büyümesine karşılık gelebilir.
Peki size göre nerede duruyoruz?
BULU: Bizim segmentimiz G-20
dediğimiz gelişmiş 20 ülkedir. Bizim bu
ülkelerle karşılaştırılmamız doğru. G-20
toplantılarda söylediklerimiz ciddiye alınıyor. Bana göre Türkiye şu anda dünyada
ilk 10 belirleyici ülkeden biridir. Ekonomik
büyüklüğümüz 16. olmasına rağmen,
kayıt dışı ve potansiyelini dikkate alırsanız
10 belirleyici ülkeden biri haline gelmiştir. G-20 içindeki bazı ülkeler yaşadıkları
krizlerle ciddi bir alan kaybettiler. Türkiye
ise mevcut durumu ile bu alanı hızla
dolduruyor ve çizgisini yükseltiyor.
// “İHRACAT VE GSMH RAKAMIMIZ
AÇIKLANANDAN DAHA FAZLA”
Peki bizim büyüme rakamlarını
gerçekçi buluyor musunuz?
BULU: Hesaplama yöntemi ile ilgili
ciddi kuşkularım bulunmasına rağmen

gerçekçi buluyorum. Çünkü Türkiye’de
ciddi bir kayıt dışı ekonomi olduğunu düşünüyorum. Kayıt dışılığın birkaç seviyesi
var. Birincisi yurt içindeki ticaretin kayıt
dışılığı. Bir diğeri de yurt dışı ticaretteki
kayıt dışılık. Mesela bizim Rusya’ya ciddi
bir altın satışımız var ve büyük bölümü
kayıt dışında. Hacim küçük olduğu için
rahatlıkla alıp götürebiliyorsunuz. Yurt
dışına yaptığımız ihracatın da gerçek değerlerinde olmadığını düşünüyorum. Siz
yaptığınız ihracatın karşılığı olan dövizin
tamamını ülkeye getirip, elde ettiğiniz kâr
üzerinden bir vergi vermeniz gerekiyor.
Ama o dövizin tamamı ülkeye gelmiyor.
Bir kısmı yurt dışında kalıyor. Yurt dışındaki banka o parayı karşılık göstererek size
borç veriyor. Pek çok özel sektör firması
bu şekilde borçlanıyor. Bunların yurtiçi
sermaye ve para piyasalarına gelmiş haline de bilinen tabirle “bıyıklı yabancılar”
diyoruz. O nedenle ihracat rakamı açıklanandan daha yüksek bana göre. Yoksa
bizim firmalarımızın yabancı borç alabilmesi bu kadar kolay olması kolay değil.
Türkiye’deki ithalat rakamının da doğru
olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Çin,
Hindistan ve Avrupa dışındaki ülkelerden gelen ithalatın… Fatura ne kadar
düşük gelirse o kadar vergi veriyorsunuz.
Zaman zaman Gümrük Bakanlığı asgari
rakamlar belirliyor. Şu malın değeri, bu
rakamdan daha düşük olamaz diyor. Yani
sadece içeride değil, dış ticaretimizde de
ciddi kayıt dışılık var.
Bu durumda Gayrı Safi Milli Hasıla
rakamımız da açıklanandan daha
yüksek mi olmalı?
BULU: Kesinlikle evet. Bana göre 1
trilyon doların üzerindeyiz. O nedenle
rahatlıkla diyebilirim ki Türkiye dünyanın
ilk 10 ekonomisinden biri hâline gelmiştir. Ben reel ekonomi çalışan bir akade-

misyenim ve bunları rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ayrıca dünyayı da geziyoruz ve
görüyoruz.
Biraz da URAK’tan bahsedelim.
Neden böyle bir yapılanmaya gerek
duyuldu?
BULU: Son yıllarda küreselleşmenin
artmasıyla, ülkeler birbirini daha dikkatli
gözlerle izlemeye başladı. Soğuk savaş
döneminde, kapalı ekonomilerde bloklar
belliydi. Size verilen görev de belliydi. Mesela Türkiye bir tarım ülkesiydi,
NATO’nun ileri karakoluydu. Rusya’yı ilk
karşılayacak ülkeydi. Bloğun dağılmasıyla
herkes serbestleşti. Gümrüklerin inmesi,
internet, seyahatlerin artması ile herkes
dünyada neyin ne olduğunu görmeye
başladı. Özellikle girişimci ve bir şey yapmayı becerebilmiş insanlar, yaptıklarını
bütün dünyaya satabileceğini anladı. Bu
durum bazıları için çok büyük fırsatlar sunarken, bazıları için de çok büyük bir tehdit oluşturdu. Eskiden duvarların arkasına
saklanıp o pazara kalitesiz ürününü istediği fiyata satabilen -ki Türkiye’de bunu
çok yaşadık- insanlar için paradigmalar
değişti. Kuralları yeniden yazılan yeni bir
dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyanın yolunu yordamını iyi anlamamız lazım. Ben
bunu anladığımızı düşünüyorum ülke
olarak. Eski alışkanlıklarda kalırsak büyük
hata yaparız. Bu konuyu ne kadar hızlı içselleştirirsek bu işten o kadar kârlı çıkarız.
URAK, işte bu yeni düzende “Türkiye’nin
rekabet stratejisi ne olmalı” sorusundan
yola çıkarak kuruldu. Devlette de bu işleri
yapan kurumlar var. Ama bizim farkımız,
bağımsız oluşumuz. Üzerimizde bir politikacı yok. Daha objektif yaklaşabiliyoruz.
Pek çok ülkeye daha rahat gidebiliyoruz.
Oralara devlet görevlisi olarak gitmek
var, bir de sivil toplum kuruluşu temsilcisi
olarak gitmek var. İnsanlar sizinle daha

MELİH BULU KİMDİR?
Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve
Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde
tamamladı. Çalışma hayatında gerek profesyonel gerek girişimci
olarak birçok üretim ve servis firmasında değişik seviyelerde görev
alan Bulu, 2004 yılından beri Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun Genel Koordinatörlüğünü yürütüyor. Türkiye’nin
küresel rekabet gücünün artırılması konusundaki ulusal, yerel ve
sektörel bazda strateji ağırlıklı çalışmalara destek sağlayan Doç.
Dr. Melih Bulu, 2008 yılından bugüne Türkiye Enerji Verimliliği
Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor ve İstanbul Şehir
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde ders veriyor.
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“TÜRKİYE’DE ARTIK
2001 BENZERİ
BİR DÖVİZ KRİZİ
YAŞANMAZ”
“Türkiye’nin önemli bir üretim gücü var.
Dövizde de esnek bir yapısı olduğu için cari
açığa bir tepki veriyor. Dövizin yükselmesi bir sigorta sistemidir. Dolayısıyla bir
kriz beklemek anlamlı değil. Bir de ciddi
bir döviz girişi var. Dünyadaki insanların
Türkiye’de işlerin iyi gittiği yolunda bir
algısı var. Sonuçta 2001 öncesi gibi krizler
beklemek doğru olmaz. Artık kurallar
değişti. Oyunun kuralları küreselleşme ile
entegre olmuş bir Türkiye’ye göre yeniden
yazılıyor. Bu yeni kurallar sisteminde daha
öncekiler gibi bir kriz, yani bir döviz krizi
beklemeyelim. Ancak TL’nin değeri düşebilir. Şu anda fiilen düşüyor zaten. Merkez
Bankası, Dolar 1.4 TL iken, 1.7 TL olacak
dedi ve geldi o seviyeye. Bazı sanayiciler
2 TL olsun diyor, hatta 2.5 TL’ye gelmesi
lazım diyenler var. Ama kimse 5 TL olması
gerekir demiyor. O parite düzene oturduğunda cari açık çok daha yönetilebilir
olacak. Hatta şu andaki pariteler uzun
süre devam ederse cari açıkta bir azalma
yaşanacaktır.”
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rahat konuşup, istediğiniz detayları verebiliyorlar. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
çok yakın çalıştığımız bir kurum. Onlar da
bizim yaptığımız şeyi yapıyorlar temelde.
Ülkenin 5 yıllık stratejik planlarını yapıyorlar. Zaman zaman değişik projelerle
alanda uygulamaya da giriyoruz. URAK,
özel sektörün liderliğinde kurulmuş bir
yapıdır. Ama kamunun da temsilcileri
ve üniversite de bünyemizde yer alıyor.
Özel sektör, kamu ve üniversite birlikteliği
ile bir şeye karar verdiğimizde çok hızlı
ve güçlü şekilde yapabiliyoruz. İletişim
kanallarını rahatlıkla kurabiliyoruz. Bu üç
ayak bir araya gelmiyorsa, bir projeyi tek
başınıza yapmanız çok zor.
// “GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDE 15 YIL ÖNCE
ÖNGÖRÜLEMEYEN AVANTAJLARI
YAKALADIK”
Türkiye, Gümrük Birliği üyeliğinde
15 yılı doldurdu. İleri teknolojili ürün
ihracatımız hala istenilen seviyenin
çok altında. Bu 15 yıl içinde Türk
sanayisi nasıl bir evrim geçirdi.

Gümrük Birliği’ni sorgulayalım diyen
pek çok sanayici de var...
BULU: Cari açığın kaynaklandığı
kalemlere baktığımızda, Gümrük Birliği
(GB) sebebiyle olan kısım var, ama o
kadar ciddi değil. Bizim cari açığımızın
birinci nedeni enerji, ikincisi Çin… Çin ile
10 milyar doların üzerinde bir dış ticaret
açığı veriyoruz. AB’ye gelene kadar bizim
bu tarafa daha önem göstermemiz gerekiyor. GB’ nin somut bir avantajı şu oldu:
Sanayicimiz rekabetçi olmayı öğrendi.
Mesela tekstil sektörü batacak deniyordu. Hiç de öyle olmadı. Tam tersi İtalyan
firmalar battı. Otomotiv sektörü batacak
deniyordu, sektör şu anda ihracatın bir
numarası. Zaman içinde katma değer
daha çok Türkiye’de kalmaya başlayacak.
Özellikle Bursa-Adapazarı-Gebze üçgenini baktığımız zaman ciddi bir otomotiv
ve yan sanayisi var. Ford’un Amerika
dışındaki en büyük tesisi Gölcük’te.
Türkiye GB’ nin en başta öngörülemeyen
avantajlarını yakaladı. Ben AB ve GB’ nin
rekabetçi yapımızı iyileştirdiğine inanıyorum. AB’nin bugünkü durumunu ve

“İZMİR, SANAYİ TOPLUMU OLAMADIĞI
İÇİN REKABET OYUNUNU KAYBETTİ”
URAK olarak il bazlı rekabet endeksleri hazırlıyorsunuz. İzmir için hazırlanan raporda kentin İstanbul ve Ankara’dan sonra en yüksek
rekabet gücüne sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak İzmir büyük ölçekli sanayi yatırımlarını çekme uzun yıllardır konusunda sıkıntı
yaşayan bir kent. Siz bu raporu hazırlarken kentin dışarıdan çekilen fotoğrafını nasıl gördünüz?
BULU: İzmir’in bu anlamda eksikliğinin olduğu doğru. Bu durum kültürden ileri geliyor. Şehirlerin rekabetçiliğini araştırıyoruz bütün illeri geziyoruz. Dünyada rekabetçi şehirlerin birinci özelliği çok kültürlülüğe alışkın ve kapılarını açabiliyor olması. Mesela İstanbul neden rekabetçi? Çünkü
devamlı göç alıyor. Peki İstanbul’a kimler göç ediyor? Bir iddiası olan insanlar.. Yani hâlinden memnun olmayan insan geliyor. Nereden geldiği
önemli değil. Ben de Ankara’da doğdum büyüdüm ama İstanbul’a geldim. İstanbul’da yaşayıp burada doğup büyümüş insanı bulmanız çok zordur.
Bu insanların müthiş bir motivasyonu var. İnsanlar şehrin zorluklarını aşıyorlar ve buna rağmen mücadele ediyorlar. İstanbul ürettiği şeyleri kendi
insanı ve dünya ile paylaşıyor. Sermaye de geldikçe kentsel dönüşüm hızlanıyor. Evet deprem bizim için büyük risk. Ama en azından 1999’dan
sonra yapılan binaların sağlam olduğunu biliyoruz. Fabrikalar da buna göre yapılıyor. Yani herkes bu depremin bir gün olacağını bilerek hareket
ediyor.
İzmir’in problemi ne peki?
BULU: İzmir’in insanı uzun süredir İzmir’de yaşıyor. Dolayısıyla eski iyi günleri yâd ediyor. Çünkü bir zamanlar İzmir, ülkenin en zengin şehri ve bir
numaralı ihracat limanıydı. Ama burada önemli bir noktayı atlıyoruz. İzmir sanayi toplumuna geçemedi. Motivasyon ve çok çalışma kültürü yok.
Yani bir sanayi toplumunun çalışma kültüründen söz ediyorum. Bu farklı bir kültürdür. İzmir sanayide bugünkü Almanya gibi çalışıyor. İstanbul’da
çalışma saatleri çok uzun ve esnektir. İzmir’de insanlar işyerinde çok fazla kalmıyorlar. İnsanın devreye girdiği süreç sanayi ve bilgi toplumudur.
Belki üzüleceksiniz ama Bursa, sanayi olarak İzmir’i geçti. Büyük ihtimalle yakında Antep ve Kayseri de geçecek. İzmir göç alıyor, ama aldığı göç
kalifiye değil. İstanbul’da ise durum farklı. İstanbul yılda 400 bin göç almış, ama 300 bin de gitmiş bu şehirden. Çünkü yaşayamamış, memleketine geri dönüyor. İstanbul’daki şirketlerde çok sayıda iyi eğitimli İzmirli arkadaşlar var. Onlara çok sık rastlıyorum. Sanayi ve bilgi toplumunda,
kente rekabetçi yapı kazandıracak insanlar da bu insanlardır. Ayrıca İstanbul’un B ve C planları var. İzmir’in yok. İstanbul sanayiyi kent içinden
çıkarıyor. Çorlu-Çerkezköy aksı ile Güney Marmara’ya, Adapazarı ve Bolu’ya kayıyor. Ama İzmir’e gitmiyor. İzmir, radikal bir adım atmazsa uzun
sürede gitmez.
Bu söylediklerinizi okuyan kentin iş dünyası temsilcileri size epey kızacak…
BULU: (Gülüyor) Kimseyi kızdırmak istemem ama maalesef İzmir şu andaki haliyle rekabet oyununu kaybetmiş görülüyor ve devamlı geriye gidiyor. Kentin yeniden bir ivme kazanması kolay mı, o kadar kolay değil. Çünkü bu bir paradigma ve kültür değişimidir. Bir süreçtir ve ciddi bir liderlik
gerektirir. İzmir o lideri bulursa yeniden dönüşüme girebilir. Ancak hepsinden önemlisi kendi probleminin adını kendisinin koyması lazım. Bizim
sanayicilerle yaptığımız toplantılarda hep çok iyi olduklarını iddia ediyorlar. Ben dünyanın ve Türkiye’nin pek çok kentini görüyorum, araştırıyorum.
Durum hiç de anlattıkları gibi değil. Ha, İzmir mutlaka bir sanayi şehri olsun da demiyorum. Çünkü sanayi rahata alışkın insanları rahatsız eder.
Bana sorarsanız İzmir’in zaman içinde gideceği yer iyi bir tarım ve turizm şehridir.
Peki bahsettiğiniz liderliği kim yapmalı?
BULU: Tabii ki belediye başkanı yapacak. Çıkacak ve diyecek ki, ey yatırımcı, ey sanayici, buraya gelin ben size her türlü imkânı ve desteği sağlayacağım diyecek. İzmir işin kolayına kaçıyor. Mesela bilgi toplumu olayım diyor. Tamam ol da bunun için çok güçlü üniversitelerinin olması lazım ve
bunların girişimcilerle bir araya gelmesi gerekli. Bana sorarsanız Ankara’nın üniversite altyapısı bunun için daha elverişli. Bakın mesela İstanbul’da
üniversite sayısı 50’yi geçti. Ankara’da 20’nin üzerinde. İzmir’in üniversiteleri de kötü değil ama böyle bir hedef için de liderlik olacak.

durgunluk sürecini düşünürseniz yeni
yatırımları çekmemiz daha da kolaylaşacak. Büyüyen ve canlı bir iç pazar ve potansiyel pazarlara yakınlığımız ile cazibe
merkezi olacağız.
Hâlâ Türkiye’de yatırım iklimi rekabet
ettiğimiz ülkelere oranla çok geride.
Oysa artık tüm dünyada yerli üretimi
ve üreticiyi koruyan mekanizmalar
devreye alınıyor. Dışarıya serbest
piyasa ekonomisi dersi veren ülkeler,
iş kendilerine gelince oyunun
kurallarını bir anda değiştiriyorlar.
Türkiye bu noktada yerli
sanayisinin rekabet gücünü artıran
mekanizmaları nasıl güçlendirecek?

BULU: Kuralları rakiplerimiz şeffaf
şekilde uygulasalar, biz de uygulayalım.
Ama çok iyi biliyoruz ki böyle olmuyor.
2008 krizinde birçok firmayı devlet eliyle
kurtardılar. İşler iyi giderken her ülke
liberal olmak ister. Ama kötü gittiğinde
öyle kalamıyorsunuz. Ya bir bankayı ya
da bir şirketi kurtarmanız gerekebiliyor.
Biz de de böyle oldu. Genel kabul gören
yapı bu dünyada. Özel sektörünüz haksız
bir rekabetle karşı karşıya ise elbette
önlem alacaksınız. Sözgelimi Petkim’i
ele alalım. Hindistan’dan, Çin’den, Suudi
Arabistan’dan devlet destekli bir firma
Türkiye’ye geliyor ve bizim yerli üreticinin
maliyetlerinin dahi çok altında bir fiyatla
malını satabiliyorsa buna müdahale

edilmesi doğaldır. Çin devleti firmasına
diyor ki, “Sat da kaça satarsan sat. Zararını
ben karşılarım”. Pek çok sektör için aynı
durum geçerli. Türk devletinin bu noktada uyanık olması ve kendi yerli üreticisini
koruması lazım. Ben şimdiye kadar bunu
iyi yaptığını düşünmüyorum. Ortadaki tehdit belli, yerli üretim gücünüzü
yitirdiğiniz zaman bunu geri dönüşü yok.
Yani Petkim durduğu zaman, aynı yapıyı
yerine koymanız mümkün olmuyor.
Bu aynı zamanda istihdamın ve ülke
ekonomisinin sürdürülebilirliğinin de
garantisi.
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İş Sağlığı ve Güvenliği’nde
örnek oluyoruz, örnek alınıyoruz…
80. İEF Çevre Zirvesi’nde, Yerel Yönetimler ve Çevre, Su Yönetimi, Kıyı Yönetimi, Atık
Yönetimi, Atık ve Kaynak, Kardeş Deltalar Gediz-Camargue, Doğa Kültürü, Organik
Tarım başlıkları altında paneller gerçekleştirildi.

P
(Soldan) Petkim Teknik Emniyet
Teknisyeni Cengiz Ateş, STAR Rafineri
A.Ş. HSE Müdürü Ali Rıza Saklıca,
Teknik Emniyet Mühendisi Cezmi
Gökdemir, Yangın Emniyet Mühendisi
Ahmet Yanık; 19. Dünya İş Sağlığı ve
Güvenliği Kongresi’nde Petkim’i temsil
ettiler.
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etkim’in Çevre, İş Sağlığı
ve Güvenliği başlıklarında
yaptığı çalışmalar, bu alanda
Türkiye’nin en büyük iki organizasyonunda katılımcılara detaylarıyla
anlatıldı. Bu yıl 80. Kez düzenlenen ve
ana teması “Çevre ve Çevre Teknolojileri” olarak belirlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, “80.İEF Çevre Zirvesi”ne
de ev sahipliği yaptı. Üç gün süren 80.
İEF Çevre Zirvesi’nde, Yerel Yönetimler
ve Çevre, Su Yönetimi, Kıyı Yönetimi,
Atık Yönetimi, Atık ve Kaynak, Kardeş
Deltalar Gediz-Camargue, Doğa Kültürü, Organik Tarım başlıkları altında
paneller gerçekleştirildi. “Atık ve Kaynak” panelinde dinleyenlere seslenen
STAR Rafineri A.Ş. HSE Müdürü Ali Rıza
Saklıca, Alternatif Enerji ve Karbon Yönetimi başlıklı bir sunum yaptı. Yerli ve
yabancı katılımcılar tarafından büyük
ilgi gören sunumda çevre ile ilgili pek
çok konuda çözüm yolları masaya ya-

tırıldı. 55 ülkeden 256’sı yabancı 827’si
yerli toplam 1083 firmanın katıldığı 80.
İzmir Enternasyonal Fuarı’nı 11 gün
boyunca 1 milyon 511 bin 258 kişi
ziyaret etti.
// DEV ZİRVEYE PETKİM ANA
SPONSOR
İş sağlığı ve güvenliği alanında
gerçekleştirilen bir diğer önemli etkinlik de İstanbul’da gerçekleştirilen 19.
Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi oldu. Petkim’in ana sponsorları
arasında yer aldığı ve 11-15 Eylül 2011
tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre
Merkezinde gerçekleşen kongreye
125 ülkeden 20 bin ziyaretçi katıldı. 8
bin metrekare alan üzerine kurulan ve
beş gün süren 19. Dünya İş Sağlığı ve
Güvenliği Kongresi’nde yer alan 200
firmayı 125 farklı ülkeden yaklaşık 20
bin kişi ziyaret etti. Kongreye ve fuara
Petkim’i temsilen STAR Rafineri A.Ş.

HSE Müdürü Ali Rıza Saklıca, Dr. Çagrı
Ekmekçi, Cezmi Gökdemir, Ahmet Yanık
ve Cengiz Ateş katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Kasım Özer, geçmiş 18 kongrenin
16’sının Avrupa ve ABD’de yapıldığını
belirterek, Türkiye’nin aylar süren yoğun
faaliyeti sonucunda kongreye ev sahipliği yapmaya hak kazandığını söyledi.
// “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
OLMAZSA OLMAZ”
Kongreye Petkim’in sponsor olmasından da büyük memnuniyet duyduğunu sözlerine ekleyen Sayın Özer,
şöyle devam etti: “Petkim’in iş sağlığı
ve güvenliğindeki hassasiyetini ve
sağladığı başarıları yakından izliyor ve
takdir ediyorum. Mesleki eğitim almış
teknisyenlerin istihdam edildiği törenlere Bakanlık olarak mutlaka katılmaya
çalışıyoruz. Bakanlık olarak, şirketlerimizin istihdamlarını artırmaları kadar,
çalışanlarının sağlıklarını ve iş güvenliklerini korumalarına da aynı oranda
hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye, son
yıllarda alınan önlemler ile iş kazalarında Avrupa ortalamalarına yaklaştı ve bu
kongreye ev sahipliği yapma cesaretini
kendisinde buldu.”
“Sağlıklı ve Güvenli bir Gelecek için
Küresel Güvenlik Kültürünü Oluşturalım”
ana temasıyla düzenlenen kongrenin,
Türkiye’nin tanıtımına da büyük yararı
olacağını kaydeden Özer “İş sağlığı ve
güvenliği, çalışma hayatının olmazsa
olmazıdır. Çalışanın hayatını ve sağlığını
korumak zorundayız. Bunu sağlayamazsak istihdamı geliştiremeyeceğimiz
gibi kaliteyi de yakalamamız mümkün
olamayacaktır.” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Uluslararası
Çalışma Örgütü ve Uluslararası Sosyal
Güvenlik Kuruluşları Birliğinin iş birliğiyle düzenlenen, kongrenin açılışı öncesi,
‘’İstanbul Deklarasyonu’’ 30 ülkeden
katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları ile katılımcı kuruluşlar tarafından
imzalandı.

“BİLGE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ”
TÜRKİYE’DE ALANINDA İLK UYGULAMA
Petkim’in alt işvereni konumunda olan firmalardaki çalışanlara hizmet vermek
amacıyla kurulan Bilge Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin, alanında Türkiye’deki ilk
uygulama olarak dikkat çekiyor.
Petkim’in İş Sağlığı ve Güvenliği
konseptine büyük önem verdiğini ve
üretim proseslerinin her aşamasında azami dikkat gösterdiğini belirten Genel Müdürü Hayati Öztürk,
Petkim’in LTI Endeksinde 2010
yılında en iyi noktayı yakaladığına
dikkat çekti. Öztürk, “Uluslararası
standartları belirleyen LTI (Kayıp
İşgünlü Kaza Endeksi) Endeksi
2009 yılındaki, 1.6 seviyesinden
1.0 seviyesine geriledi. Bu
rakam 200 bin saatlik çalışmada
yaşanan kaza sayısının oranını belirliyor.” dedi.
Çalışma Bakanlığı’nın yetki belgesi ile geçen nisan ayında resmen faaliyetine
başladığı bilgisini veren Öztürk, şöyle devam etti: “Bu birim hizmet konsepti anlamında Türkiye’deki ilk uygulama özelliği taşıyor. Petkim bünyesinde çeşitli faaliyetleri yürüten yaklaşık 40 firmanın çalışanlarına 24 saat esasına göre iş güvenliği ve
sağlık hizmeti veriyor. İşbaşı eğitimleri, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
verilmesi, Risk Analizleri, çalışma sahasında emniyetli çalışma denetimi de yine bu
birimin yetkisinde. Petkim’de alt işveren konumunda olan firmaların çalışanlarının
sağlık ve güvenliğine en az kendi çalışanlarımız kadar önem veriyoruz.”
Bilge Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin 11 kişilik kadrosunda A, B ve C Sertifikalı
birer İş Güvenliği Uzmanı, 4 İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi, bir İşyeri Hekimi, bir
sağlık personeli ve idari personel bulunuyor.
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STAR Rafineri A.Ş. HSE Müdürü Ali Rıza Saklıca (sağda) ve Petkim Yangın Emniyet
Yöneticisi Semih Uzuncan, Azerikimya yönetici ve çalışanları ile bir araya gelerek,
Petkim’in iş sağlığı, güvenliği ve teknik emniyetteki deneyimlerini paylaştı.

Petkim, iş sağlığı ve güvenliğindeki
Deneyimini Azerikimya ile paylaşıyor
İki gün süren seminerde şirketin ilgili şubelerin yönetici ve çalışanlarına kimya üretiminde
tehlikeli durumların önlenmesi, iş sağlığı ve çalışan güvenliğinin korunması vb. konularda
yararlanabilecekleri pratik bilgilerin aktarıldı.

A

zerbaycan Devlet Petrol
Şirketi’nin (SOCAR) bünyesinde Sumquayd/Bakü’de
faaliyet gösteren Azerikimya
tesislerinde kapsamlı bir iş sağlığı ve
güvenliği semineri gerçekleştirildi. 26-28
Temmuz 2011 tarihleri arasında yapılan
saha incelemesi sonrasında düzenlenen
seminere STAR Rafineri A.Ş. HSE Müdürü
Ali Rıza Saklıca ile Petkim Yangın Emniyet
Yöneticisi Semih Uzuncan konuşmacı
olarak yer aldı. Seminerde Petkim’in sahip olduğu bilgi ve tecrübe katılımcılara
aktarılırken, iş sağlığı ve güvenliği, teknik
emniyet ve yangın emniyeti başlıklarında
gelen sorular yanıtlandırıldı. Ali Rıza Saklıca, Azerikimya çalışanlarının yoğun ilgi
gösterdiği seminerde Azerikimya Üretim
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Birliği’nde Petkim’in sahip olduğu bilgi ve
deneyimi Azerikimya çalışanları ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını
belirterek, dünyada ve Türkiye’de yaşanan örneklerden yola çıkılarak yaptıkları
sunumun katılımcılardan ilgi gördüğünü
belirtti. İki gün süren seminerde şirketin
ilgili şubelerin yönetici ve çalışanlarına
kimya üretiminde tehlikeli durumların
önlenmesi, iş sağlığı ve çalışan güvenliğinin korunması vb konularda yararlanabilecekleri pratik bilgilerin aktarıldı.
Seminerde; dünyanın birçok ülkesinde
petrokimya sektöründe yaşanan kazalar,
onların kısa zamanda ve minimum kayıp
ile ortadan kaldırılmasının yolları ile ilgili
slaytlar ve videolar gösterilirken, kazaların
meydana gelme sebepleri vurgulandı.

BİZ’DEN HABERLER

GÜNCEL

Kurumsal yönetim karne notumuz
her geçen yıl yükseliyor…
Petkim’in güncellenen notu, gerek Yönetim Kurulu’nun gerekse şirket üst yönetiminin,
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni içselleştirerek son bir yılda uyum ve iyileştirme gerektiren
alanlara çözüm üretme konusundaki istekli ve kararlı yaklaşımları göz önüne alınarak
belirlendi.

2

009 yılında İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nın (İMKB) Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil
olan Petkim, geçen yıl 8.19’a
olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nu bu yılki çalışmada 8.52’ye
yükseltmeyi başardı.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK),
Sermaye Piyasasında Derecelendirme
Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yapılan çalışma, Kobirate Uluslararası Kredi
Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim
Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirildi.
Çalışma sonucunda Petkim’in Kurumsal
Yönetim Derecelendirme Notu, SPK’nın
konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde
farklı şekilde ağırlıklandırılarak dört ana
başlıkta toplandı. Buna göre Petkim,

“Pay Sahipleri” başlığında 84.00, “Kamuyu
Aydınlatma ve Şeffaflık” başlığında 93.62,
“Menfaat Sahipleri” başlığında 95.12 ve
“Yönetim Kurulu” başlığında 68.63 puan
aldı.
Petkim’in güncellenen notu, gerek
Yönetim Kurulu’nun gerekse şirket üst
yönetiminin, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni
içselleştirerek son bir yılda uyum ve
iyileştirme gerektiren alanlara çözüm
üretme konusundaki istekli ve kararlı
yaklaşımları göz önüne alınarak belirlendi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Petkim
Genel Müdürü Hayati Öztürk, şirketin
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum
Derecelendirmesini 2009 yılında ilk kez
yaptırmasına rağmen 7.71 not alma
başarısını gösterdiğini hatırlatarak,

“Notumuzu her yıl artırmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Bu hedefimizde ilerliyor
olmamız memnuniyet verici” dedi.
Petkim’in halka açık bir şirket olarak,
gerek kamuoyunu gerekse de hissedarlarını doğru, zamanında ve doyurucu
içerikle bilgilendirmeye büyük önem
verdiğini kaydeden Öztürk, gelecek yıl
derecelendirme notunu daha üst seviyelere taşıyacaklarına inandığını sözlerine
ekledi. Hayati Öztürk, “Yaşanan küresel
krizler şirketlerde ‘Kurumsal Yönetim’
anlayışının güçlendirilmesinin önemini
daha açık bir şekilde ortaya koyuyor.
Petkim, 46 yıllık geçmişi ile zaten var
olan bu özelliğini günün gerçeklerine
ve gereklerine göre sürekli yenileyip
dinamik yapısını sürdürme çabası içinde
olmayı sürdürecek.” dedi.
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Etilen kapasitesi, 62.8 milyon Euro
yatırım ile yüzde 13 artırılıyor
Yeni kapasite artışı ile birlikte yıllık 587 bin 600 ton Etilen üretimi yapılabilecek. 2013
yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan yatırımın 62 milyon 800 bin Euro’ya
mal olması hedefleniyor.

P

52

etkim Aliağa
Kompleksi’ndeki 14 fabrika
arasında en kritik öneme
sahip olan Etilen’de, üretim
kapasitesinin yüzde 13 oranında
artırılması için yatırım süreci başladı.
1985 yılında devreye alınan fabrika,
2005 yılında tamamlanan tevsii yatırımı
ile kapasitesini yıllık 400 bin tondan,
520 bin tona çıkaran fabrikada, yeni
kapasite artışı ile birlikte yıllık 587 bin
600 ton Etilen üretimi yapılabilecek.
2013 yılının ikinci çeyreğinde devreye
alınması planlanan yatırımın 62
milyon 800 bin Euro’ya mal olması
hedefleniyor.
Lisansör firma Shaw
Energy&Chemicals ile 30 Eylül 2009
tarihinde yatırım sürecini başlatan
temel mühendislik anlaşması
imzalayan Petkim, bu dev yatırım
ile Alçak Yoğunluk Polietilen, Alçak
Yoğunluk Polietilen-Tubular, Yüksek
Yoğunluk Polietilen, Etilen Oksit-Etilen
Glikol, Polipropilen ve Vinil Klorür
Monomer Fabrikalarında da üretim
artışı sağlayacak. Yaklaşık 2,5 yılda kendi
kendisini amorti edecek yatırım için
“Detay Mühendislik, Ekipman/Malzeme
-Tedariği, İnşaat-Montaj”
MART’12 EPC model

anahtar teslimi konusunda, MES-TOKAR
Konsorsiyumu ile sözleşme imzalandı.
Etilen Fabrikası’nda halen her biri
1100 derece ısıda çalışan toplam 9 fırın
bulunuyor. Sekiz fırın 7 gün 24 saat ana
hammadde olan Nafta’yı parçalıyor.
Etilen işleyen fırınlardan bir tanesi
sürekli yedekte tutuluyor. Kalan bir fırın
da sistemden geri gelen Etan’ı işlemek
üzere dizayn edildi.
// ETİLEN NE İŞE YARIYOR?
Etilen, birçok petrokimyasalın
hammaddesi… Petkim sahasında Etilen
Fabrikası’na doğrudan entegre olan ve
Etilen’i hammaddesi olarak kullanan
toplam 5 fabrika bulunuyor. Fabrikadan
çıkan etilen ürünü iki adet Alçak
Yoğunluk Polietilen (AYPE VE AYPE-T),
Yüksek Yoğunluk Polietilen, Etilen OksitEtilen Glikol ve Vinil Klorür Monomer
(VCM) fabrikalarına gönderiliyor.
Petkim bünyesinde 2010 yılında en
yüksek üretim gerçekleşmesine rağmen
512 bin 783 ton Etilen üretimi yapıldı.
İhtiyacın kalan kısmı ise ithalat yoluyla
karşılanıyor.

(Soldan) SOCAR Turkey
Enerji A.Ş PMC Koordinatörü
ve Petkim Genel Müdür
Yardımcısı Abdülkadir Tuncer,
Tokar Yapı ve Endüstri
Tesisleri A.Ş Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Hüseyin Erdem,
MES CEO’su Shunichi
Yamashita, Tokar Yapı ve
Endüstri Tesisleri A.Ş Genel
Müdür Yardımcısı Kıvanç
Sunman.
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(Soldan) Petkim Genel Müdür Yardımcısı Şafak Ayışığı, Air Liquide Büyük Sanayiler
Başkan Yardımcısı Christophe Fontaine, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Air Liquide Türkiye Genel Müdürü Olivier
Randet, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk.

Kimyasal Endüstri Parkı yolunda
ilk adım Air Liquide ile atıldı
Petkim Aliağa Kompleksi’ndeki 8 yardımcı üniteden biri
olan Hava-Azot Ünitesi, 39 Milyon Dolar bedelle dünyanın en büyük 17’nci kimya şirketi Air Liquide’e devredildi. Fransız firma, toplam 60 milyon Euro yatırım yapacak ve Petkim Yarımadası’nda kurulacak yeni rafineri
ve petrokimya tesislerinin ilave hava, azot ve oksijen
ihtiyacını karşılayacak.

P

etkim Aliağa Kompleksi’nde
Rafineri-Petrokimya-EnerjiLojistik Entegrasyonunu gerçekleştirme hedefinde ilk adımlar atılıyor. Petkim sahasındaki sekiz
yardımcı üniteden biri olan Hava-Azot
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Ünitesi, dünyanın en büyük endüstriyel
gaz üreticilerinden Air Liquide firmasına
ilave yatırım, yeni teknoloji ve operasyonel verimlilik yaratma koşulu ile 39
milyon dolara devredildi. Devire ilişkin
protokol, Maslak Sheraton Oteli’nde

düzenlenen bir törenle imzalanırken;
törene SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, Air Liquide Başkan Yardımcısı
Christophe Fontaine, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Air Liquide Türkiye
Genel Müdürü Oliver Randet katıldı.
Global rekabet avantajı sağlamak ve
Petkim Yarımadası’nı bir petrokimya
endüstri parkına dönüştürme stratejisi çerçevesinde bu adımı attıklarını belirten Kenan Yavuz, global
rekabet avantajı sağlamak ve Petkim
Yarımadası’nı bir “Petrokimya Endüstri
Parkı”na dönüştürme stratejisi çerçevesinde, bu adımı attıklarını belirtti. Yavuz,
“Air Liquide ile gerçekleşen bu işbirliği
sayesinde; Petkim Yarımadası üzerinde
Türkiye’nin ilk Kimyasal Endüstri Parkı

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, basın
mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını
yanıtladı.

oluşturma vizyonumuzun en önemli
adımlarından birini atmış oluyoruz.
Kuracağımız rafinerinin ve ‘Value-Site’
projemiz çerçevesinde yapılacak tüm
üretim faaliyetlerinin azot ve oksijen
ihtiyacını, operasyonel verimlilik yaratarak rekabetçi bir şekilde karşılayacağız.
Yıllardır Türkiye kamuoyuna anlatmaya
çalıştığımız kümelenme metodolojisini
hayata geçiriyoruz. Bir yandan RafineriPetrokimya-Enerji ve Lojistik zinciri ile
dikey entegrasyonu gerçekleştirirken,
diğer yandan, Air Liquide yatırımı
örneğinde olduğu gibi yan sanayi ile
işbirliği geliştirerek yatay entegrasyona
gidiyoruz.” dedi.
Bugünkü rekabet ortamının en
önemli girdilerinin, entegrasyon ve
pazar potansiyeli olduğunu belirten
Yavuz; bu gerçeğin bilincinde hareket
ettiklerini ve bu nedenle hammaddeden başlayan ve nihai üründe biten zincirin tüm halkalarında yatırım yapmaya
devam edeceklerin söyledi.
// KAPASİTE ARTACAK,
MALİYET DÜŞECEK
Dünyanın en büyük kimya şirketlerinin endüstriyel gaz ihtiyacını dış kaynak kullanımı ile sağladığını anımsatan
Kenan Yavuz, rekabetin gereği olarak
Petkim için de bu kararı aldıklarını belirtti. Endüstriyel gaz üretim ve dağıtımında global bir lider konumunda olan
Air Liquide ile bu alanda işbirliği içine
girdiklerini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti: “Bu işbirliği Petkim’in rekabet
gücünü artıracak. Petkim Yarımadası’nı

global ölçekte petrokimya sektörünün
gündemine taşıyacak. Air Liquide, hava
azot ünitemizin teknolojisini yenilemenin yanı sıra, yeni bir hava ayırma
ünitesi kuracak, toplam kapasiteyi 60
milyon Euro yatırım ile bugünkü çalışır
kapasitesinin yüzde 50 üzerine çıkaracak. Böylece kuracağımız rafineri ve
yeni petrokimya tesislerinin ihtiyacı,
sinerji yaratacak şekilde karşılanacak.
Sektörümüzün iki devi Petkim ve Air
Liquide firmaları yaptıkları bu işbirliği
sayesinde global ölçekte büyük bir
başarıya imza atacaklar.”
// “PETKİM, ANA FAALİYET
ALANINA ODAKLANIYOR”
Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk de dünyada pek çok örneği
olan Kimyasal Endüstri Parkı konseptini
Türkiye’de ilk kez uygulama yolunda
çok kritik bir adım attıklarını söyledi.
Bu kümelenme modellerinde üreticilerin, hizmet ve utilite sağlayıcılarının,
araştırma merkezlerinin tam entegras-

yon ile çalıştıkları bilgisini veren Öztürk,
“Bu konseptte şirketler arasında lojistik
ve utilite entegrasyonunun yaratacağı
sinerji ve şirketlerin temel iş aktivitelerine odaklanması ile verimlilik yaratılması sağlanır. Kimyasal Endüstri Parkı
çatısı altında bulunan şirketlere, atık
arıtım, buhar, endüstriyel gaz gibi utilite
servislerini satın alabilecekleri bir ortam
da sağlanır. Almanya’da bulunan ‘Marl
Chemical Park’, Singapur’da bulunan
‘Jurong Island’ ve Belçika’daki ‘Antwerp
Chemical Cluster’ Air Liquide’in faaliyet
gösterdiği kimyasal endüstri parklarından sadece birkaçı. Tüm bu kimya
parklarında faaliyet gösteren şirketlerin
endüstriyel gaz ihtiyaçları, Air Liquide’in
üretim tesisleri ve kilometrelerce uzunluğundaki gaz dağıtım ağı sayesinde
karşılanıyor.” dedi.
Petkim’in bu işbirliği ile asıl işi olan
petrokimyasal ürün üretimine odaklanarak, verimlilik artışı sağlayacağını sözlerine ekleyen Genel Müdür Öztürk, Air
Liquide ile yapılan işbirliğinin Türkiye’de
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küresel ölçekte anlamı olan ilk kümelenme adımı olduğunu anımsattı. Bugün
dünyada bütün şirketlerin ana faaliyet
alanlarına (core business) odaklandıklarını, bu kapsamda olmayan konularda
ise işbirliklerine girdiklerine dikkat çeken
Öztürk, Petkim’in de benzer doğrultuda
hedefleri bulunduğunu, çeşitli firmalar ile
işbirliği potansiyellerini araştırarak projeler yürüttüklerini sözlerine ekledi.
// AIR LIQUIDE, 2014’DE YENİ
ÜNİTEYİ DEVREYE ALACAK
Air Liquide Güney-Doğu Avrupa Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Augustin de Roubin ise şirketin kısa
vadede mevcut ünitelerin daha verimli
kullanılmasını sağlayacak bir dizi yatırım
planladığı bilgisini verdi. 2014 yılında ise

son teknoloji ile donanmış yeni bir hava
ayırma ünitesini devreye alacaklarını kaydeden Roubin, böylelikle temin edilen
endüstriyel gazların kalitesinin artarak,
maliyetinin ciddi oranda düşeceğinin
altını çizdi.
Air Liquide’in yatırım hedeflerinin,
SOCAR’ın Petkim’e çizdiği vizyon ve
hedeflerle bütünüyle örtüştüğüne
işaret eden Augustin de Roubin, 2014
yılında devreye alacakları yeni yatırımda,
öncelikli olarak Petkim Yarımadası’ndaki
üretim tesislerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracaklarını söyledi. Türkiye’nin
iç pazarına da satış yapacaklarını sözlerine ekleyen Roubin, şu değerlendirmeyi
yaptı:
“Avrupa Birliği ülkelerindeki büyüme
tahminleri olumsuz yönde revize ediliyor.

Buna karşılık Türkiye’nin bu yıl yaklaşık
%9 oranında büyüyeceği görülüyor. Bu
güzel tablo ve cazip iç pazar, Petkim
Yarımadası’na yatırım yapmamızda en
önemli etken oldu. Air Liquide olarak
Türkiye’ye ve Türk iş ortaklarımıza güveniyoruz.
Bu yatırım, Türkiye’deki farklı yatırımlarımızın da başlangıcı olacak. Hava-Azot
Ünitesi’nin mevcut kapsam içi personeli
Petkim’de istihdam edilmeye devam
edecek, tüm özlük hakları ise Petkim’de
sahip olduğu özlük hakları olacak.
Air Liquide’in operasyonları için
Petkim personeli, bedeli karşılığında Air
Liquide’e hizmet verecek. Personelin
talep etmesi durumunda, Air Liquide
firmasının personeli olabilme seçeneği
de bulunuyor.”

HAVA-AZOT ÜNİTESİ
PETKİM İÇİN NEDEN
ÖNEMLİ?
Petkim Aliağa Kompleksi’nde 14 fabrika ve
aralarında Hava-Azot Ünitesi’nin de bulunduğu 8
yardımcı ünite bulunuyor. Hava Azot Ünitesi’nde
Petkim fabrikalarında kullanılmak üzere farklı
özelliklerde hava ve havanın ayrıştırılması ile
oksijen ve azot gazları üretiliyor. Oksijen gazı,
Etilen Glikol ve Vinil Klorür Monomer (VCM)
Fabrikalarına hammadde olarak gönderilirken;
Azot gazı kompleksteki tüm fabrikalarda, inert
bir atmosferin yaratılması için kullanılıyor. Sıvı
ürünler ise acil durumlarda gazlaştırılmak üzere
depolama tanklarında tutulurken, ihtiyaç fazlası
ise piyasaya satılıyor. 1984 yılında devreye alınan
Hava-Azot Ünitesi’nde 1994 yılında kapasite artışı
yatırımı yapıldı. 2010 yılında 145 bin 609 Nm3
gaz azot üretimi yapan fabrikada halen 27 mavi
yakalı, 4 beyaz yakalı personel istihdam ediliyor.
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Petkim yönetimi, İMKB aracı
kurum analistleri ile buluştu

P

etkim’in İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) aracı kurum analistleri ile her yıl yaptığı
geleneksel kış toplantısı 5 Mart
2012 günü İstanbul Sheraton Oteli’nde
gerçekleştirildi.
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, SOCAR Türkiye Grup Finans
Direktörü (CFO) Farid Jafarov, Petkim
Genel Müdürü Hayati Öztürk, Petkim
Genel Müdür Yardımcısı Şafak Ayışığı ile
Petkim Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı
İlişkileri Koordinatörü Füsun Ugan’ın katıldığı toplantıda, şirketin 2011 faaliyet
sonuçları ve 2012 ylılına ilişkin beklentiler dile getirildi.
Yaklaşık 55 analistin katıldığı toplantıda bir sunum yapan Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, geçen yıl Euro
Bölgesi’nde yaşanan finansal sıkıntıların
yanı sıra, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
ülkelerinde ortaya çıkan siyasi gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatlarında çok
önemli yükselişler yaşandığını belirterek; bu durumun petrokimya sektörünün temel hammaddesi olan Nafta
başta olmak üzere diğer girdi maliyetlerini önemli oranda artırdığını vurguladı.
Bu durumun gelişmiş ve gelişmekte
olan ülke ekonomilerine olumsuz yansıdığına, Petkim’in de tarihinin en yüksek
maliyetleri ile üretimini sürdürmek
zorunda kaldığına dikkat çeken Öztürk,

(Soldan) Petkim Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Füsun Ugan,
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ve Petkim Genel Müdür Yardımcısı Şafak Ayışığı.

2011 yılında büyük bakım duruşları
nedeniyle yüzde 88 olarak gerçekleşen
kapasite kullanım oranının, bu yıl yüzde
95’in üzerinde gerçekleşmesini; 2011
yılında yüzde 34 artışla 3 milyar 891
milyon TL olan ciro rakımında da 2012
yılında artış beklediklerini dile getirdi.
Önümüzdeki aylarda temelinin
atılması planlanan Petkim Konteyner
Limanı hakkında da bilgi veren Genel
Müdür Öztürk, yıllık 1.5 milyon TEU
kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük
entegre limanı olması hedeflenen
yatırımın, 350 ilâ 400 milyon dolara mal
olacağını belirtti. Hollanda’nın liman
işletmeciliğinde dünya devi şirketi

APM Terminals ile yapılacak yatırım ile,
çok önemli bir yabancı yatırımcının
da Türkiye’ye kazandırılmış olduğuna
dikkat çeken Öztürk, SOCAR’ın Petkim
Yarımadası için belirlediği “Value-Site”
vizyonunun Rafineri-Petrokimya-EnerjiLojsitik Entegrasyonu’ndan oluştuğunu,
liman yatırımının bu entegrasyonun
en önemli adımlarından biri olan
Lojistik’te, Petkim’e büyük avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi.
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YASED’İN AR-GE ARAŞTIRMA RAPORU’NDA ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Yeterli AR-GE teşviği var,
ancak şirketler için en önemli
sorun hâlâ bürokratik engeller…
YASED, ODTÜ–TEKPOL işbirliği ile hazırladığı “Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermayeli
Firmaların Ar-Ge Etkinliklerinin Analizi” başlıklı rapor kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora göre
Türkiye’de yeterli derecede Ar-Ge teşviği ve desteği var, ancak şirketler teşviklerden
yararlanırken bürokratik engellerle karşılaşıyor.

T

ürkiye’de yabancı yatırımcıların
temsilcisi konumunda olan Yabancı
Sermaye Derneği’nin (YASED), ODTÜ
Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma
Merkezi (TEKPOL) işbirliği ile gerçekleştirdiği
uzun ve detaylı araştırma sonucunda, uluslararası yatırımcıların gözünden Türkiye’nin
Ar-Ge alanında geldiği son durum, sorunlar
ve çözüm önerilerini masaya yatırıldı. “Türkiye
Ekonomisinde Yabancı Sermayeli Firmaların
Ar-Ge Etkinliklerinin Analizi” başlığı ile hazırlanan raporda, Türkiye’de faaliyet gösteren
çok uluslu şirketlerin Ar-Ge etkinliklerinin çözümlenmesi ve bu çözümlemeye dayanarak
politika önerileri oluşturulması hedeflendi
// HEDEF: KÜRESEL VE İNOVATİF AR-GE
Tüm dünyada rekabetçiliği belirleyen
önemli unsurlardan biri olan Ar-Ge konusunda, Türkiye’de atılan adımları büyük bir memnuniyetle izlediklerini belirten YASED Yönetim
Kurulu Üyesi C. Müjdat Altay, “Mevcut destek
mekanizmalarına ilaveten, “Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile ülkenin rekabet gücünün artması için önemli bir
adım atılmıştır. Ancak hedeflediğimiz %2’lik
Ar-Ge yoğunluğuna ulaşabilmek için, küresel
firmaların Ar-Ge yatırımlarını Türkiye’ye çekmek zorundayız.” dedi.
Rapora göre Ar-Ge’nin küreselleşmesi
önündeki engellerin başında, Ar-Ge etkinliğini firma dışına taşımada karşılaşılan zorluklar
geliyor. Bu durumun etmenleri arasında
teknolojik bilginin örtük olması, inovasyonun

TÜM SEKTÖRLERİN ORTAK
SIKINTILARI
Nihai ürün veya hizmetten alınan dolaylı
vergilerin yüksek oluşu,
n Yan sanayinin teknolojik yeteneklerinin zayıf kalması,
n Türkiye’deki yüksek öğrenim sisteminin işleyişinin
getirdiği işgücünün pratik yetenek ve donanımdaki
zayıflığı,
n Ar-Ge ve yabancı sermaye politikalarının
birbirinden kopukluğu,
n Sektörel ve teknolojik önceliklerin belirlenmiş
olmaması,
n Ar-Ge teşvikleri ve desteklerinden yararlanmanın
önündeki bürokratik engeller,
n Mevcut teşvik uygulamalarında, sözleşmesel
olarak yurtdışında bağlı olunan ana firmaya
gerçekleştirilen ArGe faaliyetlerinin hangi
teşviklerden yararlanabileceği konusunun açık
olmaması.
n
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aktörler arasında etkileşim gerektirmesi,
ulusal inovasyon sisteminin yapısının
belirleyiciliği, gömülülük ve özümseme
kapasitesi, firma dışı Ar-Ge faaliyetlerinin
koordinasyon maliyeti ve bu sürecin firma için stratejik önemi (inovatif avantajı
kaybetmenin yüksek maliyeti) ile ülke
ekonomisinin uzmanlaştığı sektörlerin
önemi sayılıyor.
Rekabet gücünün artırılması için
kalkınmakta olan ülkelerin de, tıpkı kalkınmış ülkeler gibi inovasyon yapmaları
gerektiği, ülkelerin kalkındıkça teknolojik yeterliliklerini güncellemek zorun-

da olduğu, inovasyonun en önemli
kaynağının Ar-Ge olduğu ve Ar-Ge’nin
büyük bölümünün imalatta yer almasına
rağmen hizmet sektöründe de artmaya
devam ettiğine dikkat çekilen raporda,
Ar-Ge’ye yapılan uluslararası doğrudan
yatırımların bir ülkenin diğer ülkelerdeki bilgi merkezlerine bağlanmasını
sağlayan en doğrudan yol olacağının
altı çiziliyor. Raporun, Türkiye ekonomisinde yabancı sermayeli şirketlerin
sektörel Ar-Ge’deki payı ile toplam Ar-Ge
harcamalarının sektörel dağılımının
karşılaştırılmasının da yer aldığı ikinci

bölümünde, 2009 yılında küresel krizin
de etkisiyle gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelere ve geçiş ekonomilerine gelen
uluslararası doğrudan yatırımlarda (UDY)
hızlı bir düşüş gözlemlendiği belirtiliyor.
2010 yılında gelişmekte olan ülkelere
ve geçiş ekonomilerine yönelik UDY’ler
hızlanırken, 2000-2009 yılları arasında
UDY açısından “gıda, tütün ve içki”, “kâğıt
ürünleri”, “kimya, petrol ve plastik”, “taş
ve toprağa” dayalı imalat sektörlerinde
büyüme yaşandığı; yabancı sermaye
payının en yüksek olduğu sektörün ise
otomotiv olduğu görülüyor.

SON 10 YILDA AR-GE HARCAMASINDA
EN BÜYÜK ARTIŞ TÜRKİYE VE İZLANDA’DA
✔ 2000’li yılların başından itibaren Ar-Ge harcamasındaki en hızlı büyüme İzlanda ve Türkiye’nin Raporda yer alan karşılaştırmalar ışığında, küresel
düzeyde gözlemlenen temel eğilimlerden birinin, Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payının özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde giderek
yükselmeye başlaması olduğu görülüyor.
✔ OECD verilerine göre 2007 yılı itibariyle Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı OECD ülkelerinde % 2,28’e, AB’de % 1,77’ye, 2008 yılı için
ise ABD’de % 2,77’ye yükseliyor. Bunların yanında Finlandiya, İsveç ve İsrail gibi ülkelerde ise bu oran %3’leri aşarak OECD ortalamasının (%2,28)
üzerinde gerçekleşiyor. 2000’li yılların başından itibaren ise Ar-Ge harcamalarındaki en hızlı büyüme, yıllık ortalama % 10’un üzerindeki artışla İzlanda
ve Türkiye’de gerçekleşiyor.
✔ OECD verileri, OECD ülkelerinde yabancı sermayeli şirketlerin toplam imalat sanayi Ar-Ge harcamaları içindeki payının, satış ve istihdamdaki
paylarından az olmadığı, hatta birçok ülke için daha fazla olduğu sonucunu da ortaya koyuyor.
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YASED RAPORUNUN ÇÖZÜM ÖNERİSİ:
KARMA POLİTİKİYA (POLICY MIX) İHTİYAÇ VAR
✔ Raporda, tüm sorunlara yönelik ortak politika önerileri sıralanıyor. Türkiye’de çok sayıda mevzuat olduğundan ve yabancı Ar-Ge’yi çekmek için farklı
alanlarda, politika araçlarının kullanılması gerektiğinden, bu konuda bir policy mix’e (karma politika uygulamasına) ihtiyaç olduğu gerçeği uyarıların
başını çekiyor.
✔ Raporda, Türkiye’deki işgücünün özelliklerinin, bilimsel ve teknolojik alt yapısının ve var olan Ar-Ge teşviklerinin uluslararası düzeyde daha iyi
tanıtılmasının gerekliliği de ortaya konurken; Türkiye’de çok sayıda Ar-Ge teşvikinin mevcut olduğu, bu nedenle teşviklerin artması yerine asıl
uygulamanın düzeltilmesi ve mevcut sorunların giderilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.
✔ Türkiye’deki üniversitelerin dünya sıralamasındaki konumunun iyileştirilmesinin hedeflenmesi, klinik araştırmalar konusunda tüm tarafların mutabık
olduğu bir kanunun hazırlanması ile 5746 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler konusunda uygulamadaki yorum farklılıklarının giderilmesi için mevzuatın
netleştirilmesi konusunda harekete geçilmesi öneriliyor.
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Petkim’in Rüzgâr Enerjisi
Santrali’ne Aliağa halkından
tam not
Projenin inşaatı ve işletimi sırasında yaklaşık 4 hektar arazi kullanılacak. Ancak, bu alan
içerisinde efektif olarak yalnızca türbinler (4000 m2) ve şalt sahası (600 m2) için yaklaşık
4600 m2’lik alan kullanımı söz konusu olacak. Proje, kullanım hakkı tamamen Petkim’e ait
olan kayalık ve çalılık özelliği gösteren, tarıma elverişli olmayan bir arazide gerçekleşecek.

Tesisin faydalı ömrünün
25 yıl olması öngörülüyor.
Petkim Rüzgâr Enerjisi
Santrali’nin devreye
alınması ile yıllık
94.170.000 kWh elektrik
üretimi gerçekleştirilmesi
ve bu sayede yılda
yaklaşık 61.211 tCO2e (ton
karbondioksit eşdeğeri)
sera gazı emisyonu
azaltımı sağlanması
bekleniyor.
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A

liağa Belediye Başkanı Turgut
Oğuz, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji
Genel Müdür Yardımcısı Atilla
Gürbüz, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği
Başkanı Mustafa Serdar Ataseven ve
Globalia Danışmanlık Yöneticisi Bülent
Birol’un katıldığı toplantıya, başta
Aliağa ilçesindeki muhtarlar olmak
üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
25 MW kurulu güce sahip olacak
Petkim RES, Aliağa kompleksi içindeki
Arap Çiftliği Ormanı, Ilıca Burnu Ormanı
ve Karaağaç Merası Ormanı mevkiinde
kurulacak. Projenin gerçekleştirilmesi ile

temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı
olan rüzgâr enerjisi kullanılarak elektrik
enerjisi üretilecek.
Toplantıda bir konuşma yapan
Globalia Danışmanlık Yöneticisi Bülent
Birol, RES’lerin ileri teknoloji ile üretilen
ve çalıştırılan santraller olduğunu
belirterek, rüzgâr türbinlerinin
rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce
mekanik enerjiye bir sonraki adımda
da elektrik enerjisine dönüştürdüğüne
dikkat çekti.
Rüzgâr enerjisine dayalı elektrik
üretimi ile fuel oil, kömür gibi fosil
yakıtlardan, yakma işlemi sonucunda

PETKİM RES PROJESİ’NDEN SATIRBAŞLARI
➥ Proje için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) 2011 yılı ocak ayında 25 MW kapasiteli otoprodüktör üretim lisansı alındı.
➥ Petkim RES; rüzgâr kulesi, jeneratör, hız dönüştürücüleri, elektrik-elektronik elemanlar ve kanatlardan oluşacak.
➥ Projede iş akışı, öncelikle proje kapsamındaki yapıların inşaatı, türbinlerin kurulması, şalt ve trafo merkezi inşaatı, enerji iletim hattı yapımı ve
trafo merkezi inşaatı şeklinde gerçekleşecek.
➥ Projenin inşaatı ve işletimi sırasında yaklaşık 4 hektar arazi kullanılacak. Ancak, bu alan içerisinde efektif olarak yalnızca türbinler (4000 m2)
ve şalt sahası (600 m2) için yaklaşık 4600 m2’lik alan kullanımı söz konusu olacak. Proje, kullanım hakkı tamamen Petkim’e ait olan kayalık ve
çalılık özelliği gösteren, tarıma elverişli olmayan bir arazide gerçekleşecek.
➥ Rüzgâr türbinlerinin, kuşların yaşam alanları ve göç yolları ile etkileşimlerine hiçbir olumsuz etkisi olmayacak.

atmosfere salınan sülfür dioksit (SO2),
nitrojen oksit (NOx) gibi kirletici
emisyonların ve sera gazı emisyonlarının
önüne geçileceğini vurgulayan Birol,
Petkim Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin de
bu yönü ile çevreye ve bölgedeki sosyal
ve ekonomik koşullara da olumlu katkı
sağlayacağını söyledi.
// YILLIK 94 MİLYON 170 BİN KW/H
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLECEK
Projenin, ihale sürecinin
tamamlanmasını takiben 2012 yılı
başında inşaatına başlanarak yıl
sonunda işletmeye alınmasının

planlandığını kaydeden Bülent Birol, şu
değerlendirmeyi yaptı: “Tesisin faydalı
ömrünün 25 yıl olması öngörülmektedir.
Petkim Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin
devreye alınması ile yıllık 94.170.000
kWh elektrik üretimi gerçekleştirilmesi
ve bu sayede yılda yaklaşık 61.211
tCO2e (ton karbondioksit eşdeğeri)
sera gazı emisyonu azaltımı sağlanması
beklenmektedir.
Proje kapsamında, gerek inşaat
gerekse işletme aşamalarında başta
iş gücü olmak üzere yerel kaynakların
kullanımına öncelik verilecektir. Proje
ile yerel istihdamın yanı sıra çalışanlara,

kalite, çevre ve iş sağlığı ve emniyeti
gibi genel konularda sunulacak çeşitli
eğitimler ve rüzgâr enerjisi santrali
işletilmesi özelinde verilecek teknik
eğitimler (yüksek voltaj, bakım, vs.) ile
yerel iş gücü kalitesini artırmaya yönelik
katkı sağlanması da hedeflenmiştir.
Bölgesel katkılara ek olarak proje, ülkenin
enerji açısından dışa bağımlılığının
azaltılmasına yönelik çabalara da katkı
sağlayacaktır.”
Bilgilendirme toplantısında daha
sonra Aliağa’da ikamet eden vatandaşlar
ve muhtarlardan gelen sorulan
yanıtlandırıldı.
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SOCAR, dünyanın zirvesi
Davos’ta siyaset ve iş dünyasını
bir araya getirdi
SOCAR’ın sadece Azerbaycan’ın en büyük şirketi değil, bölgesinin en büyük şirketlerinden
biri olduğunu vurgulayan Başkan Rövnag Abdullayev, 20 yıldır bölgesel ve küresel
ortaklıklar ve projeleriyle güvenilir bir şirket olduklarının kanıtlandığını söyledi.

Davos’ta Hotel Schweizerhof’da düzenlenen
resepsiyona, iş ve siyaset dünyasından 200’ün
üzerinde misafir katıldı.

A

zerbaycan Devlet Petrol Şirketi
(SOCAR), İsviçre’nin Davos
kentinde her yıl düzenlenen
zirvede iş ve siyaset dünyasının
liderlerini bir araya getirdi. Hotel
Schweizerhof’da düzenlenen ve
Türkiye’nin AB Bakanı Egemen Bağış ile
birlikte 200’ün üzerinde misafirin katıldığı
resepsiyonda konuşan SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev, Azerbaycan’ın
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev (ortada),
64 - Yardımcıları XalikMART’12
SOCAR Başkan
Memmedov
(solda) ve Elşad Nasirov (sağda) ile birlikte

Resepsiyon salonunda Azerbaycan kültürünü
tanıtan halı ve kilimler sergilendi.

en üst seviyede katılımla Davos’a
verdiği önemi ortaya koyduğunu
belirterek, “Azerbaycan, dünyanın
en hızlı büyüyen ülkelerinden biri
haline gelmiştir. SOCAR, bu ekonomik
gelişiminin lokomotifi olarak, ülkenin
ilerleyişine katkıda bulunmaya devam
edecektir” dedi. SOCAR’ın sadece
Azerbaycan’ın en büyük şirketi değil,
bölgesinin en büyük şirketlerinden
biri olduğunu vurgulayan Rövnag
Abdullayev, 20 yıldır bölgesel ve küresel
ortaklıklar ve projeleriyle güvenilir
bir şirket olduklarının kanıtlandığını
söyledi.
Abullayev, petrol ve doğal gaz boru
hatlarındaki çeşitliliğin, Azeri enerji
kaynaklarının dünya piyasalarına
sunulmasında önemli olduğunu dile
getirdi. SOCAR’ın, bugün Türkiye ve
Gürcistan’ın doğal gaz tedarikinde
önemli bir rol oynadığını söyleyen
Rövnag Abullayev, şu değerlendirmeyi
yaptı:

imkan var. Bunlardan biri de Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’dır.
Azerbaycan’da üretilen gazın Avrupa’ya
transfer edilmesi için bu hattın inşası
için Türkiye ile anlaşma yapılmıştır.
Azerbaycan’da yeni gaz yataklarının
açılmasına yönelik çalışmalarımız
sürüyor. Avrupa, SOCAR`ın öncelikli
piyasaları arasında bulunuyor”
SOCAR Uluslararası Yatırımlar
Sorumlusu ve Petkim Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev ise, “Azerbaycan
Devlet Petrol şirketi olarak Davos’a faal
iştirakçi olarak katıldıklarını hatırlatarak,
“Burada çok seçkin misafirlerimizi
görmekten memnunuz. Bu
resepsiyonun maksadı, SOCAR olarak
Azerbaycan’ın enerji sektöründeki
önemli rolünü göstermek. Bu yüzden
bu resepsiyonu düzenledik. SOCAR’ı,
bir enerji şirketi olarak, gelecekte dünya
enerji devleri arasında görmek istiyoruz”
dedi.

// “ENERJİ GÜVENLİĞİ, DÜNYANIN
EN ÖNEMLİ KONULARINDAN BİRİ”
“Enerji güvenliği, dünya
gündeminin en önemli konularından
biri. Avrupa’nın enerji güvenliği
açısından Azerbaycan’ın bölgesindeki
karşılıklı işbirliği politikası büyük
önem arz ediyor. Nabucco, ITGI,
TAP gibi projeler Azerbaycan’ın
enerji kaynaklarından faydalanmaya
yönelik projelerdir. Bu alanda birçok
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev resepsiyona
katılanlara hitaben bir konuşma yaptı.

“SOCAR, TÜRKİYE’NİN
EN BÜYÜK YATIRIMCI
ŞİRKETİ”
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, SOCAR’ın
halen Türkiye’nin en büyük yatırımcısı konumuna
geldiğini belirterek, "Azerbaycan dünyada
hızla büyüyen ve istikrarı ile özellikle enerji
kaynaklarına sahip olması itibariyle ve Türkiye
ile yaptığı stratejik işbirliği ile dünyaya açılıyor"
dedi. SOCAR’ın 2018 yılına kadar Türkiye`ye
toplam 17 milyar dolara yakın bir yatırım
yapacağını kaydeden Yavuz, şöyle devam
etti: "Bu da Türkiye Cumhuriyeti özel sektör
tarihinin en büyük porsiyonunu oluşturuyor.
Daha doğrusu kamu anlamında da öyle. BaküTiflis-Ceyhan Boru Hattı’ndan sonra, Bakü-TiflisErzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars
demiryolu projeleri var. Şimdi TANAP dediğimiz,
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesi,
25 Ekim’de Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan
ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
tarafından İzmir`de imzalandı.
Bu yaklaşık 6 milyar dolarlık bir yatırım.
Türkiye’yi boydan boya geçecek bir doğal gaz
boru hattı yapılacak ve Avrupa’yı da Bakü’ye
bağlayacak büyük bir proje. Bunun dışında
SOCAR, Petkim’i satın almıştı. Ardından Petkim
Yarımadası’nda 5 milyar dolarlık bir rafineri
yapılıyor. Enerji, liman vesaire tüm bu yatırımlar
toplandığında SOCAR tarafından 17 milyarlık bir
yatırım yapılıyor." Azerbaycan’ın aynı zamanda
Türkiye’nin doğalgazda çok önemli bir tedarikçisi
olduğunu anımsatan Kenan Yavuz, bu anlamda
da SOCAR ve Azerbaycan üzerinden Türkiye’nin
kat ettiği mesafeyi gurur verici bulduğunu dile
getirdi.
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Günümüz mühendisleri, artan sorumluluklar, büyük miktarlarda bilgi girişleri, elektronik postalar
ve diğer taleplerle karşı karşıya kalmaktalar. Bu ortamdaki zorluk önceliklendirme yapmaktır.
Günlük aktiviteleri gözden geçirerek önceliklendirmek çalışmaya disiplin getirecektir. Bir
problem üzerinde çalışmaya karar vermeden önce o işin bağıl iş değeri (işin üretim, maliyet,
kalite, güvenilirlik, güvenlik ve çevresel amaçlarla nasıl bir ilişki içinde olduğu) belirlenmelidir.
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Mühendis ile şirket yönetimi
aynı dilden konuşmazsa…
Bir mühendisin sunduğu ile, yönetimin bundan anladığı arasındaki bu farkı kapatmak için
önce bu iki grubun çalışma şekillerini incelemek gerekir. Tipik bir mühendis, kendi alanı
ile ilgili problemlerin ayrıntılarına odaklanır.

Hilal Aykaç
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
Ar-Ge Uzman Mühendisi
E-posta: haykac@petkim.com.tr

Büyük bir şirketin üst düzey yöneticilerinden
biri, bir gün balonla dolaşmaya çıkar. Aksilik
bu ya, pusulasını aşağıya düşürür ve kaybolur. İnmek için uygun bir yer ararken bir
gökdelenin tepesinde sigara içen bir adam
görür ve alçalır.
“Pardon. Ben neredeyim acaba?” diye sorar.
“Yerden 150 m yükseklikte bir balonun içindesin” der adam.
Yönetici sinirlenir.
“Dur tahmin edeyim, sen mühendissin
değil mi?” diye sorar.
“Evet” der adam. “Nereden bildin?”
“Çünkü başım belada ve sana bir soru
soruyorum. Verdiğin cevap 100% doğru
fakat hiç bir işime yaramıyor.” diye
cevaplar yönetici.
Adam gülerek “Sen de bir şirketin
yöneticisisin değil mi?” diye sorar
“Evet, sen nereden bildin?” der yönetici
Mühendis cevaplar:
“Çünkü yerden 150 m yükseklikte
bir balonun içinde kaybolmuşsun. Pusulan
yok, zor durumdasın. Fakat bu şimdi benim
suçum oldu.”

Y

ukarıdaki fıkra tüm dünyada,
büyük ya da küçük ölçekli her şirkette aşılmaya çalışılan önemli bir
soruna işaret etmekte: Farklı çalışma stilleri, farklı başarı ölçütleri ve farklı
sonuçlara yoğunlaşmış olan mühendisler
ile şirket yöneticileri arasındaki iş kültürü
ayrılıklarına... Bir mühendisin sunduğu ile,
yönetimin bundan anladığı arasındaki bu
farkı kapatmak için önce bu iki grubun
çalışma şekillerini incelemek gerekir. Tipik
bir mühendis, kendi alanı ile ilgili problemlerin ayrıntılarına odaklanır. Problem

çözmekten keyif alan mühendisler, teknik
detayların içine dalmak ve problemi
farklı açılardan analiz edip ölçmek için
bilimsel yollar geliştirmek isterler. Çalışmalarının sonuçlarını emin olmadan ve
yazılı kanıtları bulunmadan paylaşmaktan
kaçınırlar. Buna ek olarak bazı mühendisler
çalışmalarını, problemin çözümüne değer
katmayacak kişilerle tartışmaktan keyif
almazlar. Mühendislerin problemlere farklı
bakış açıları ile yaklaşımlarını ifade eden
bir söz vardır: Bir optimiste göre bardağın
yarısı dolu, bir pesimiste göre bardağın
yarısı boşken bir mühendise göre bardak,
olması gerekenden iki kat daha büyüktür.
Diğer taraftan yöneticiler, özellikle de
mühendislik disiplininden gelmemiş olanlar, mühendisleri ilgilendiren ve motive
eden teknik detayları araştıracak vakit ya
da ilgiye sahip olmayabilirler. Yöneticiler
projelerin ayrıntılarından çok sonuçlarına
odaklanırlar. Bu sonuçların da sıklıkla üretim, maliyet, kalite, güvenilirlik, güvenlik
ve çevre gibi belirli iş ölçütleri ile ifade
edilmesini tercih ederler. Ve mühendislerin aksine yöneticiler, paylaşılacak pozitif
sonuçlar olduğunda önemli noktalara
vurgu yapan dikkat çekici sunumlarla paylaşırlar. Genellikle şirketler, dirsek temasında çalışması kaçınılmaz olan bu iki grubun
iletişimini artırabilmek için çeşitli iş ortamlarında ya da sosyal ortamlarda organizasyonlar düzenleyerek onları buluşturmayı
hedeflerler. Ancak kişisel katkılar olmadan
bu çabaların başarı ile sonuçlanması
beklenemez. Gereken adımlar atıldığında
yönetim şirket adına daha sağlıklı kararlar
alarak ilerlerken mühendisler de hak
ettikleri gibi tanınacak ve anlaşılacaklardır.

Bu yazıda Procter & Gamble, Sanofi ve
ExperTune gibi dünya şirketlerinde yirmi
yılı aşkın süredir proses kontrol uzmanlığı
yapmış George Buckbee’nin konu ile ilgili
gözlem ve araştırmaları ışığında özellikle
mühendislere yönetimce doğru anlaşılabilmek için verdiği ipuçlarını bulacaksınız.
Birçoğu bildiğimiz ve kullandığımız yöntemler olsa da göz atmak faydalı olabilir.
Buckbee’ye göre, mühendisler iş önceliklerini belirleme, gelişmeleri sonuca yansıtma ve ekonomik değerleri iş ölçütlerini
kullanarak yönetime aktarma tekniklerini
öğrenebilirler. Yöneticiler ise mühendislerin çalışma teknikleri hakkında daha fazla
bilgi sahibi olarak, onlara iş ölçütleri ile
düşünmeyi, sonuca nasıl ulaşılacağını ve
geniş dinleyici kitlesi ile nasıl paylaşımda
bulunulacağını öğreterek daha iyi birer
işbirlikçi ve lider olabilirler.
İPUCU 1: DOĞRU NOKTAYA
ODAKLANMAK
Günümüz mühendisleri, artan
sorumluluklar, büyük miktarlarda bilgi
girişleri, elektronik postalar ve diğer
taleplerle karşı karşıya kalmaktalar. Bu
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4.Sayısal sonuçları açıkça ifade eden
grafikler kullanılmalıdır. Bazen bir
resim binlerce kelimeye bedeldir.
5.Rapor yazarken daima bir üst
yöneticinin ilk sayfadan sonrasını
okumayacağı varsayılmalıdır. Onun
üzerindeki yönetici de ilk paragraftan
sonrasını okumayabilir. Bu yüzden
söylenmek istenen her şeyin ilk
paragrafta söylendiğinden emin
olunmalıdır.
Yayılım: Proje ilgili gelişmeler yalnızca
takım arkadaşları ve yöneticiler ile
değil işbirlikçilerle de paylaşılmalıdır.
Birçok insan gelişmelerden haberdar
edilmekten hoşlanır.
Elektronik posta: Evet hepimiz çok fazla
elektronik posta alıyoruz. Ancak doğru
kullanıldığında bilgi aktarımı için en etkili
yol olabilir.
n “Konu” bölümünü doldurulurken
karşıdaki bu iletinin okunmaya değer
olduğu konusunda ikna edilmelidir.
n İletinin karşılığında ne beklendiği

ortamdaki zorluk önceliklendirme
yapmaktır. Günlük aktiviteleri gözden
geçirerek önceliklendirmek çalışmaya
disiplin getirecektir. Bir problem
üzerinde çalışmaya karar vermeden
önce o işin bağıl iş değeri (işin üretim,
maliyet, kalite, güvenilirlik, güvenlik ve
çevresel amaçlarla nasıl bir ilişki içinde
olduğu) belirlenmelidir. Buna ek olarak
öncelikler aydan aya değişebileceği
için şirketteki ve kendi çalışma
alanındaki bütün iş ikliminden haberdar
olunmalıdır. Örneğin, bir fabrikada
satış devam ettiği sürece öncelikli
odak noktası üretim olurken satışlar
durduğunda odak noktası maliyet
azaltmaya kayacaktır. Bu eğilimlerin
daima farkında olunarak, projeler
yönetime onların duymak istediği
şekilde aktarılabilir.
İPUCU 2: DEĞERLERİ HESAPLAMAK
Mühendislerin karşısına çıkan
zorluklardan biri de teknik sonuçları
yukarıda sözü edilen iş ölçütleri
ile sunmaktır. Teknik verilerin bu
ölçütlerle ifadesinde operasyon ve
finans bölümlerinde çalışan personel
faydalı veriler sağlayabilirler. Önemli
olan her zaman yeni ve günlük
verilere ulaşabilmektir. Bir proses daha
verimli hale ya da ürün daha kaliteli
hale getirildiğinde sonuçları sayısal
göstergelere dökmek her zaman kolay
olmayabilir. Örneğin kaza riski azalmaları,

68 -

MART’12

ekipman yıpranmalarının engellenmesi
vs. gelişmeleri sayısal olarak ifade etmek
zor olabilir. Ancak ürün kalitesinin
pazarda sağlayacağı avantaj ya da
proses koşullarındaki ayarlamaların
getireceği enerji tasarrufu kolaylıkla
sayısal olarak ifade edilebilir.
İPUCU 3: AKTARMAK
Anlamlı sonuçlar elde edildiğinde
bunların hem resmi hem de gayrı
resmi olarak paydaşlara aktarılması
gereklidir. Aşağıda bu aktarımın başarılı
şekilde yapılmasını sağlayacak öneriler
bulacaksınız.
Kısa İfadeler: Resmi aktarım kısa ve
amaca odaklı olmalıdır. Eğer detaylı bir
rapor yazılması gerekiyorsa kısa ve açık
bir özet bölümü ile başlamalıdır. Akılda
tutulması gerekenler:
1.İlk cümle mümkünse çalışmanın
sonucunu ekonomik terimlerle ifade
eden bir cümle olmalıdır.
2.İlk paragraf bu çalışma sırasında
gerçekleştirilen ve gelecekte
gerçekleştirilmesi önerilen aktiviteleri
içermelidir.
3.İlk sayfa projede çalışanları,
gerçekleştirilen aktiviteleri, ne
zaman yapıldığını, sonuçların nasıl
elde edildiğini, gelecek önerilerinin
neden önemli olduğunu açıkça ifade
etmelidir.

(bir onay, bir geribildirim ya da aksiyon
olabilir) ve ne zaman beklediği açık
şekilde belirtilmelidir.
n Her farklı konu için yeni bir ileti

gönderilmelidir. Asla bir iletide
birden fazla farklı konu ve farklı talep
sıralanmamalıdır
Özet Cümle: Bir yönetici projenin
gidişatı ile ilgili soru sorduğunda
kısaca ilerlemeyi ifade eden, doğru
noktalara değinen bir cümle kurmak
için daima hazır olunmalıdır. Ayrıntılarda
boğulmadan ve mümkünse yine
ekonomik terimlerle ifade edilen bir
cümle olmalıdır.
Özetle, her gün en öncelikli işi seçmek,
çalışmaların sonuçlarını iş terimleri
ile ifade etmek, her fırsatta iletişim
kurmak, doğru şekilde aktarımlarda
bulunmak ve bu alışkanlıkları günlük
yaşama adapte etmek gerekmektedir.
Böylece mühendisler; organize, işin
gereklerini bilen ve yerine getiren, işleri
kolaylaştıran çalışanlar olarak görülecek
ve mühendislerin organizasyona kattığı
değer yönetimce fark edilecektir.
Kaynaklar:
1. George Buckbee, P.E., “Closing the Gap Between
Engineers and Management”, CEP, May 2010.
2. Jane P. Lewis, “Making the Transition From
Engineer Or Technical Expert to Manager”,
EzineArticles.

D

ünyanın 6.büyük petrokimya şirketi olan Suudi Arabistan
devlet şirketi SABIC (Saudi Basic Industries Cooperation) ile
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Sayın Rövnag
Abdullayev’in ev sahipliği ile gerçekleştirilen üst düzey katılımlı
toplantıda iyi niyet anlaşması imzaladı. Toplantıda, Türkiye ve Azerbaycan’ı
sektörde önemli bir oyuncu haline getirecek; iki şirket arasında olabilecek
ticari ve yatırıma yönelik işbirliği konuları gündeme getirildi. Her iki grubun
da avantajlarını ve deneyimlerini kullanarak sinerjilerini maksimize etmeye
ve stratejik fırsatların yaratılmasına sıcak baktığı toplantının sonunda, SABIC
ile SOCAR arasında petrokimya sektöründe yatırıma yönelik işbirliği yapılması
olasılıklarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak bir iyi niyet anlaşması imzalandı.
Bu çerçevede SABIC ile temaslar sürdürülüyor.

BİZ’DEN HABERLER

SOCAR ve SABIC arasında işbirliğine
yönelik iyi niyet anlaşması imzalandı

SABIC HAKKINDA
Suudi Arabistan Devlet Şirketi SABIC (Saudi
Basic Industries Cooperation), kimyasallar, gübre,
petrokimyasallar ve plastik üretiminde dünyanın önde
gelen şirketlerinden biri. Yakın zamanda üretim kapasitesini
artıran SABIC, 1990 yılında 11.9 milyon ton olan üretimini,
2004 yılında 42,9 milyon tona ulaştırdı. SABIC, 2010
yılında ise gübre ve metal üretimi hariç, 54.6 milyon ton
üretim gerçekleştirdi. Türkiye’de de temsilciliği de bulunan
SABIC, 2007 yılında Başer Petrokimya’yı satın alarak
Türkiye’de “Basic Petrochemicals” adı altında polistiren
üretimine başladı.

www.petkim.com.tr - 69

ÇEVRE
Yıllık 17.500 ton tehlikeli atık yakma kapasitesine sahip olan Petkim, bu
kapasitesinin 10.000 tonunu kendi atıklarını yakıp enerjiye dönüştürerek
kullanıyor. 7500 tonluk kapasite ise farklı sektörlerde faaliyet gösteren
firmaların atıklarını bekliyor.

PETKİM GENEL MÜDÜRÜ HAYATİ ÖZTÜRK:

Ege Bölgesi’nin tehlikeli
atıklarına talibiz

Hayati Öztürk, İZAYDAŞ’dan sonra Türkiye’nin ikinci Tehlikeli Atık Yakma
Ünitesi’nin, 25 milyon Dolar yatırımla 2006 yılında devreye alındığını hatırlatarak,
kendi atıklarının yanında üçüncü şahıslardan atık alımı yaptıklarını söyledi.

P

etkim’in Aliağa Kompleksi’nde
faaliyet gösteren Tehlikeli Atık
Yakma Ünitesi’nin, Petkim
dışındaki şirketlerden kabul
ettiği tehlikeli atık miktarı, 2011 yılında bir
önceki yıla göre yaklaşık altı kat artış göstererek 1429 tona yükseldi. Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, İZAYDAŞ’dan
sonra Türkiye’nin ikinci Tehlikeli Atık Yakma Ünitesi’nin, 25 milyon Dolar yatırımla
2006 yılında devreye alındığını hatırla-
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tarak, kendi atıklarının yanında üçüncü
şahıslardan atık alımı yaptıklarını söyledi.
“Çevre duyarlılığını sürdürülebilir kalkınmanın temel aracı olarak gördüklerini”
vurgulayan Öztürk, “Yıllık 17.500 ton tehlikeli atık yakma kapasitesine sahip olan
tesisimiz, kapasitesinin 10.000 tonunu
Petkim’in atıklarını yakıp enerjiye dönüştürerek kullanıyor. 7500 tonluk kapasitemiz ise farklı sektörlerde faaliyet gösteren
firmaların atıklarını bekliyor” dedi.

TEHLİKELİ ATIK YAKMA TESİSİ 7/24
ÇEVRE BAKANLIĞI DENETİMİNDE
Petkim 2003 yılında, Türkiye’de tehlikeli atık yönetiminin bilinmediği, atıkların
toprağa gömüldüğü ya da deniz ve akarsulara bırakıldığı yıllarda, hem kendi
atıklarını bertaraf edecek hem de Türkiye’nin atık sorununa çözüm ortağı olacak
yatırımın startını verdi. 25 milyon Dolara mal olan ve 4 Şubat 2006 tarihinde
hizmete giren Tehlikeli Atık Yakma Ünitesi’nin 2013 yılına kadar geçerli işletme
lisansı bulunuyor. Yıllık 17 bin 500 ton kapasitesi ile Türkiye’nin bir sanayi tesisi
içinde kurulan ilk tehlikeli atık yakma tesisi olma özelliğini de taşıyan ünite,
yıllık 10.000 ton kapasitesini Petkim için kullanıyor. Saatte 11.5 ton buhar
elde edilen tesiste yanma işlemleri, 1200-1400 Co gibi çok yüksek sıcaklıklarda
gerçekleştiği için doksin ve furan gibi gazların oluşması engelleniyor. Son
teknolojiye göre dizayn edilmiş tesiste, yanma sonucu oluşan gazlardan yüksek
basınçta buhar elde edilirken; atmosfere deşarj edilen atık gazlar buhar üretim
kısmı çıkışında aktif karbon ve sodyum bikarbonat dozajı yapılıp torba filtrelerden
geçirilerek çevresel etkileri yok ediliyor. Bacası Türk Çevre Mevzuatı’na ve AB
Direktifleri’ne göre projelendirilen tesisin, baca gazı emisyon değerleri, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 gün 24 saat izleniyor. Dünyanın en ileri
baca gazı arıtma teknolojisine sahip olan tesis, yönetmelik değerleri aşıldığında
otomatik olarak kendisini devre dışı bırakıyor.

// PETKİM, KARBON SAYDAMLIK
PROJESİ’NE KATILMA CESARETİNİ
KENDİSİNDE BULDU
Petkim’ de “Sürdürülebilir gelecek
için sorumluluk almak” ve “iş sağlığı ve
güvenliği” değerlerinin tüm çalışanlar
tarafından özümsendiğini ve böylelikle
tüm süreçlerin toplum sağlığına, güvenliğe ve çevreye olan etkisinin bir bütün
olarak değerlendirildiğini kaydeden
Genel Müdür Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Petkim son iki yıldır sürdürülebilirlik
hedeflerini somut çalışmalar ile ivmelendirdi. Bu çalışmalarından en önemlisi
2010 yılındaki Karbon Saydamlık Projesine (CDP: Carbon Disclosure Project) katılım kararıdır. Petkim bu kararın ardından

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk

sera gazı emisyonlarının yönetimi konusunda aktif olarak çalışıyor. Petkim, çevre
süreçlerine verdiği önemle, tamamen
gönüllülük esasına dayanan bu projeye
katılma cesaretini kendisinde buldu.
Karbon Saydamlık Projesi, katılımcı
şirketler açısından büyük cesaret isteyen,
gönüllülük esasına dayanan ve dünya
üzerinde 71 trilyon Dolar tutarındaki
uluslararası fonları yöneten 551 fon tarafından destekleniyor. 2010 senesinde
İMKB-50 endeksine dâhil olan 50 şirket
CDP Türkiye tarafından davet aldı. Bu
şirketler arasından toplam 11 şirket sera
gazı salım miktarları ve iklim değişikliği
ile ilgili risk yönetim politikalarını açıklayarak bu bilgilerini uluslararası kurumsal
yatırımcıların bilgisine sundu.”

KARBON SAYDAMLIK PROJESİ NEDİR?
Karbon Saydamlık Projesi, 2000 yılında, şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak
bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatıldı. CDP aracılığıyla sera gazı salınımları ve iklim değişikliği stratejilerinin kamuoyuna ve yatırımcılara
açıklanması sayesinde şirketler ve hükümetler karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapabiliyorlar. Bu veriler;
kurumsal yatırımcılar, şirketler, kamu politikasını yönlendirenler, resmi kurumlar ve akademisyenler de dâhil olmak üzere geniş bir kitle ile paylaşılıyor.
CDP, iklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek bağımsız uluslararası kuruluş olma özelliğini
taşıyor. Örgüt 2011 yılında 71 trilyon Dolar değerindeki varlığı yöneten 551 kurumsal yatırımcı adına hareket ediyor. Sabancı Üniversitesi 2010
yılında dünyanın en kapsamlı çevre girişimi olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) yerel ortağı oldu. İMKB-50 endeksine dâhil olan
50 şirket CDP Türkiye tarafından davet aldı. Bu şirketler arasından 10 tanesi ve 1 de gönüllü şirket olmak üzere toplam 11 şirket sera gazı salım
miktarları ve iklim değişikliği ile ilgili risk yönetim politikalarını açıklayarak bu bilgileri uluslararası kurumsal yatırımcıların bilgisine sundu.

ÇEVRE

KALDER Genel Sekreteri Kenan Keskinoğlu (ortada) Temiz Çevre
Günleri toplantısına katılan konuşmacılara birer fidan hediye etti.

Petkim Çevre ve Teknik Emniyet Müdürlüğü,
Çevresel Risk Yöneticisi
Seçil Kırşendogan

Petkim, tehlikeli atıkların yönetilmesi
panelinde deneyimlerini paylaştı

B

ornova Belediyesi ve Türkiye
Kalite Derneği’nin (KALDER)
Temiz Çevre Günleri kapsamında düzenlediği “Tehlikeli ve Özel
Atıkların Yönetimi” konulu panel 10-11
Ocak 2012 tarihleri arasında Bornova
Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi. Panelde tehlikeli ve özel atıkların
Türkiye’deki durumu, tıbbi atık ve atık
ilaçlarının yönetimi, evsel ve endüstriyel çamurların yönetimi, bitkisel atık
yağların yönetimi, radyoaktif atıklar ve
atık yağların yönetimi, pil akümülatör
ve elektronik atıkların yönetimi, ömrünü
tamamlamış lastikler ve araçların yönetimi, tehlikeli ve özel atıkların bertarafı ve

72 -

MART’12

enerji geri kazanımı konuları hakkında
detaylı bilgiler verildi.
Petkim adına panelde bir konuşma
yapan Çevre ve Teknik Emniyet Müdürlüğü Çevresel Risk Yöneticisi Seçil
Kırşendoğan, şirketin Tehlikeli Atık
Yakma Tesisi’nin çalışmaları hakkında
bilgiler verdi. Sempozyumun “Tehlikeli
ve Özel Atıkların Bertarafı ve Enerji Geri
Kazanımı” başlıklı oturumunda Süreko,
Çimentaş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
temsilcileri ile birlikte yer alan Kırşendoğan, tehlikeli atık yönetiminin ve
bertaraf yöntemlerinden olan yakma
sistemlerinin gerekliliği hakkında bilgiler
verdi. Petkim’ in sahip olduğu Tehlikeli

Atık Yakma Tesisi’nin Türkiye ve bölge
halkının sorunlarına çözüm ortağı
olmaya hazır olduğunu kaydeden Seçil
Kırşendoğan, 17 bn 500 ton yakma
kapasitesine sahip tesisin pek çok şirketten atık kabulü yaparak, tehlikeli atıkları
bertaraf ettiğini sözlerine ekledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanlarından Çevre Mühendisi Hasan Seçgin
ise Türkiye’de en fazla tehlikeli atığın
İzmir’de üretildiğini söyledi. Seçgin’in
verdiği bilgilere göre tehlikeli atık üretiminde Türkiye ortalaması 1 ile 10 bin
ton arasındayken İzmir’de100 bin ile 161
bin ton arasında değişiyor.

BİZ’DEN HABERLER

Kar altındaki Petkim’in
görüntüsü büyüledi…

T

ürkiye, son elli yılın en ağır kış
mevsimini geride bırakmaya
hazırlanıyor.
Ülkemizin büyük bölümü haftalarca kar altında kalırken, İzmir de yıllar
sonra bu güzelliklerden nasibini aldı.
Kentte yağan yoğun kar yağışı, büyüleyici
manzaralar oluşturdu.
2 Şubat 2012, Petkim için de unutulmaz günlerden biriydi… Beyaza bürünen
Aliağa Kompleksi, tüm Petkim çalışanlarına her zamankinden farklı bir güzellik
yaşatırken unutulmayacak bir manzarayı
hafızalarımıza kazıdı.

Keskin ayaza ve soğuk havaya
aldırış etmeden, öğle tatilini fırsat bilerek
kartopu oynayan Petkimliler, bu hoş
hatırayı fotoğraf karelerine sığdırmakta
gecikmedi.
Petkim Yaşam’ın daha önceki sayılarında da, çalışma ortamımızdan ilginç
manzaraları okurlarımızla paylaşmıştık.
“Petkim’de her mevsimin ayrı bir güzelliği
var” diyerek…
Bu kez gerçekten güneşimizi özledik...

www.petkim.com.tr - 73

TEKNİK ANALİZ

Türkiye’de risk yönetimi ve
iç denetim uygulamaları
Dünyadaki küreselleşme ve ekonomilerdeki liberalleşme hareketleri, şirketlerde büyümeyi
de beraberinde getirmiştir. Bu sürece ayak uydurabilen şirketler daha fazla getiri elde
etmek ve yatırımcıların dikkatini çekerek sermaye toplayabilmek için daha fazla risk alır
hale gelmiştir.

İ

Kutlu Vardar
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürü
E-posta: kvardar@petkim.com.tr
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lk olarak OECD tarafından 1999
yılında gündeme alınan “Kurumsal
Yönetim” kavramı, özünde, pay sahiplerinin ve ortaklarının haklarını koruyarak şirketin yaptığı işlemlerde ve aldığı
kararlarda şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını referans
alarak yönetilmesidir. En temel şekilde
kurumsal yönetim, bir şirketin nasıl ve
kim tarafından yönetileceğini belirleme
noktasında sınırları çizer ve şirketi yöneten genel müdür ve ya ortaklar ile pay
sahipleri ile çalışanlar arasındaki ilişkilerin

düzenlenmesine kaynak teşkil eder.
Dünyadaki küreselleşme ve ekonomilerdeki liberalleşme hareketleri, şirketlerde
büyümeyi de beraberinde getirmiştir. Bu
sürece ayak uydurabilen şirketler daha
fazla getiri elde etmek ve yatırımcıların
dikkatini çekerek sermaye toplayabilmek
için daha fazla risk alır hale gelmiştir. Şirketlerdeki suistimale açık olarak oluşan
bu hızlı büyümenin önüne geçebilmek
adına kurumsal yönetim ilkelerinin
uygulanmasına karar verilmiştir. Fakat
söz konusu ilkeler, şirketlerdeki risk işta-

hından dolayı uygulanamamıştır ve bu
durum büyük firma skandalları ile birlikte
gün yüzüne çıkmıştır. Bunun sonucunda
kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanma
noktasındaki eksiklikler tekrar sorgulanmaya başlanmıştır.
// YAŞANAN SKANDALLAR
İÇ DENETİMİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ
“Kurumsal Yönetim Sistemi”nin etkin
bir şekilde uygulanmasını garanti altına
almak adına iç denetim eskisinden çok
daha önemli hâle gelmiştir. Yaşanan
şirket skandalları ve mali krizler ile birlikte
klasik iç denetim anlayışının suistimalleri
engelleme noktasında bir başarı sergileyemediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte iç
denetim prosedürlerinin de güncellenmesi ile bakış açısının da değiştirilmesi
gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Hızla
değişen ekonomik gündem ve ekonomideki dalgalanmalar, iç denetimin
mevcut analizlerinin yeterli olmadığı
şirketlerde sürekliliği ve karlılığı tehlikeye
sokmaktadır. Bugün gelinen noktada iç
denetim, işletmelere değer katan, faa-

liyetlerini geliştirmesine katkı sağlayan,
sadece geçmişi denetleyerek sonuç
çıkartan değil ileriye dönük projeksiyonlar ile denetim yapan ve risk odaklı
olarak düşünen bir disiplin anlayışı ile
şirketlerde faaliyet göstermek zorundadır. Risk odaklı ve geleceği dönük olarak
çalışmak iç denetim departmanının
insanların hatalarıyla değil, sistemdeki
ve işleyişteki hatalar ile ilgilenmesini de
zorunlu kılmaktadır. İç denetim bunlara
ilave olarak maliyet optimizasyonu,
operasyonel etkinliğin artırılması, erken
tespit, içerideki ve dışarıdaki fırsatların
yakalanması, kurumsal itibarın artırılması,
krizlere dayanıklılığın artırılması, yasalara
ve düzenlemelere uyumun sağlanması
gibi çeşitli katkılarıyla da güvence ve danışma birimi olmak gibi şirket için hayati
önem taşıyan bir misyon üstlenmektedir.

Günün sözü:
“Benim bütün ilgim gelecektedir,
çünkü hayatımın geri kalanını
orada geçireceğim.”
C.F. KETTERING

// YENİ TTK İLE BİRLİKTE
İÇ DENETİMİN ÖNEMİ ARTIYOR
Türkiye’de, iç denetim süreci 1995
yılında Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün
(TİDE) kurulmasıyla birlikte uygulanan
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bir sistem haline gelmiştir. Bu tarih öncesinde kamuda ve bazı kurumsal şirketlerde benzeri uygulamalar bulunmakla
birlikte bu uygulamalar ağırlıklı olarak
teftişe yönelik bakış açısıyla yapılan
denetlemelerdi. Dünyadaki firma skandallarından sonra iç denetim alanında
daha katı uygulamalar getiren SarbanesOxley Yasası’nın getirdiği değişikliklere
benzer düzenlemelerin 1 Temmuz 2012
tarihinde yürürlüğe girecek olan Türk
Ticaret Kanunu (TTK) ile ülkemizde de
uygulanmaya başlanacak olmasıyla
beraber yönetim kurulunun devredilemez yetkileri arasında olan iç denetim
uygulamalarının ülkemizde daha da
önem kazanacağına hiç şüphe yoktur.
2007 yılının ortalarında ABD’de mortgage krizi olarak başlayan, 2008 yılında
tüm dünyaya domino etkisi ile yayılan
ekonomik sarsıntının, küresel bir likidite
ve kredi krizine dönüşmesindeki en
büyük neden, finansal alanda yeterli
denetimin olmaması olarak görünmektedir. Bu nedenle etkin bir gözetim ve
denetim, piyasaların sağlıklı işleyebilmesi
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için gereklidir. Bu yıllarda risk odaklı etkin
bir denetim mekanizmasının olmaması
sonucu krizin etkisi ile portföyünde çok
miktarda konut ağırlıklı kredi müşterisi
bulunan global yatırım bankalarından
New York merkezli "The Bear Stearns
Companies, Inc." Mart 2008'de iflas etti
ve bunu ABD tarihinin en büyük iflası
olarak nitelendirilen 15 Eylül 2008'de
"Lehman Brothers Inc." adlı bankanın
iflası izledi. Dünya genelinde piyasaları
ve ekonomileri altüst eden bu krizden
sonra güncel bakış açısıyla iç denetimin
ayrılmaz bir parçası olacak olan risk
yönetimi de dünyada daha da yaygın
uygulama alanı bulmuştur, ancak henüz
Türkiye’de yeterli öneme ve ilgiye sahip
değildir. Risk yönetimi süreci zaman
içerisinde değişerek bir işletmede
sadece finansal risklere odaklanmak
yerine şirketi bir bütün olarak algılayıp
fotoğrafın tamamına bakarak işletmenin bir risk haritasının çıkartılması ve
buradan hareket ile risklerinin tamamının belirli bir sistematik ile yönetilmesi
süreci olarak değişmiştir. Bu konuda

standardı sağlaması adına COSO ve ISO/
FDIS 31000 yayınlanmış ve risk yönetim
departmanlarında kılavuz olarak kullanılmaya başlanmıştır.
// ANONİM ŞİRKETLERİN
YENİ TTK İLE EN ÇOK
YATIRIM YAPMASI
GEREKEN ALAN..
Risk yönetimi henüz Türkiye’de çok
fazla uygulanmış bir alan değil. Bu alan
risklerin yüksek olması sebebiyle ağırlıklı
olarak sigorta şirketleri ve bankalar tarafından uygulanmaktadır. Fakat sürekli
yaşanmakta olan krizler ile özellikle mali
veriler için önlem alınmaması durumunda şirketlerin faaliyetlerini durdurmaya
kadar gitmesi olasılığı sebebiyle önem
kazanmıştır. Yeni TTK’da riskin erken
tespit edilmesi ve önlem alınması 378.
madde ile düzenlenmiştir. Bu maddeye
göre pay senetleri borsada işlem gören
şirketlerde yönetim kurulu tarafından uzman bir komite kurulması ve bu komite
tarafından risklerin erken tespit edilmesi,
risklerle ilgili önlemlerin alınması ve

yönetilmesi bu komiteye devredilmiştir.
İlgili komite her iki ayda bir de rapor
sunmak durumundadır.
Borsaya açık olmayan şirketlerde
ise denetçinin gerekli görmesi ve bunu
yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi
durumunda hemen kurulması ve bunu
takip eden ilk ayda da rapor vermesi
gerekmektedir. Bu maddeden de anlaşılacağı gibi yeni TTK ile risk yönetimi
kanuni bir zorunluluk haline gelmiştir.
Gerek risk yönetimi gerekse iç denetim
faaliyetleri firmalarda sürekliliğin sağlanması, karlılığın sürdürülmesi açısından
birlikte çalışması gereken iki bölümdür.
Firmaların daha etkin bir şekilde yönetilmesi için yeni Türk Ticaret Kanununda
gerekli adımlar atılmıştır. Bu bağlamda
her ne kadar ekonomik krizlerin ne
zaman meydana geleceği tam olarak
kestirilemese de etkin iç denetim ve risk
yönetimi faaliyetleriyle krizlerin etkilerinin azaltılacağı bir kesindir. Buna ilave
olarak yatırımcılar için güven oluşturacak
ve yabancı sermaye girişini de hızlandıracaktır.

Sonuç olarak risk yönetimi ve iç
denetimi faaliyetleri TTK ile birlikte
Türkiye’de faaliyet gösteren anonim şirketlerin üzerine en çok yatırım yapmaları
gereken alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Yasa ile yönetim kurullarına yüklenen
bu önemli misyonun yerine getirilmesi
için gerekli önlemlerin alınması ve
altyapı çalışmalarının ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
etkin bir risk yönetim ve iç denetim mekanizmanın kurulmamış olması şirketleri
ciddi tehditlere ve kanuni risklere maruz
bırakacaktır. Bu noktada sürdürülebilir
bir gelecek için etkin bir risk odaklı iç
denetim mekanizmanın kurulması için
başta yönetim kurulu olmak üzere tüm
çalışanlara büyük iş düşmektedir.
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PWC uzmanlarından Petkim
çalışanlarına ‘Yeni TTK’ eğitimi
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) hakkında
PricewaterhouseCoopers (PWC) uzmanları Petkim çalışanlarına eğitim çalışması
gerçekleştirdi.

1

4 Şubat 2011 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlan yeni Türk
Ticaret Kanunu, Türkiye’nin iş
yaşamında çok önemli dönüşümleri beraberinde getirecek. Yeni Türk
Ticaret Kanunu toplam 1535 maddeden
oluşuyor. Yeni kanunun getireceği yenilikler, uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers (PWC)
uzmanları tarafından Petkim yönetici ve
çalışanları ile paylaşıldı.
PWC Türkiye Sorumlu Ortağı ve Baş
Denetçisi Adnan Akan ile Kıdemli Müdürler Mehmet Ali Demirkaya ve Avukat
Ömrüncegül Koyuncuoğlu tarafından
verilen eğitimde yeni kanunun getirdiği
değişiklikler masaya yatırıldı.
Yeni kanunda getirilen en önemli
misyonunun “iş hayatını çağdaşlaştırmak
olarak” olduğunu söyleyen Adnan Akan,
1957’den bugüne yürürlükte olan Türk
Ticaret Kanunu’nun Türkiye’nin iş hayatını
taşıyamaz noktaya geldiğini belirterek,
“Yeni kanunun tepeden inmeci bir
mantıkla değil, sivil toplum kuruluşları
ve iş dünyasının katılımı ile hazırlanması
en önemli özelliğidir. Artık Türk şirketleri
olarak oyunumuzu gelişen dünya ile aynı
kurallarla oynamak zorundayız. Yeni kanun ‘Kurumsal Yönetim’ algısını odağına
alıyor. Pek çok şirket için bugüne kadar
hiç duyulmamış kavramları getiriyor.”
dedi.
// “DENETİM” KAVRAMININ
İÇERİĞİ DEĞİŞİYOR
Denetim” konusunun her şirkete ve
sektöre göre değişkenlik gösterebildiğini
vurgulayan Adnan Akan, yeni kanunda anonim şirketlerde yaşanacak en
kapsamlı değişimin hissedarlar ile kontrol
mekanizmasının birbirinden tamamıyla
ayrılması noktasına dayandığını vurguladı.
PWC Türkiye Kıdemli Müdürü Avukat
Ömrüncegül Koyuncuoğlu da, yeni ka-
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nunun 1 Temmuz 2012’den sonra yürürlüğe gireceğini anımsatarak, raporlama
ve bağımsız denetim işlemlerinin ise
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağını söyledi. Yeni
kanunda getirilen yeniliklerden başlıcalarını, “Muhasebe ve finansal raporlamada standartlaşma, risk yönetimine
ilişkin düzenlemeler, merkezi ticaret sicil
sistemi, şirketlerin sermaye yapısı, haksız
rekabetin önlenmesi, azınlık haklarının
korunması, şeffaflık, hesap verilebilirlik,
anonim ve limited şirketlerin tek kişi ile
kurulabilmesi” olarak açıklayan Av. Koyuncuoğlu, yeni kanunun “ticaret sırrı” kavramına yepyeni bir içerik kazandırdığını
sözlerine ekledi. Her şirketin yeni kanuna
göre bir web sitesinin olması zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Koyuncuoğlu,
web sitesinde herkese açık olarak hazırlanacak Bilgi Toplumu sekmesinde şirketin
tüm iş ve işlemlerinin şeffaf bir şekilde
duyurulmasının zorunlu hâle getirildiğini
bilgisini verdi.
PWC Türkiye Kıdemli Müdürü
Mehmet Ali Demirkaya ise yeni TTK’nin
denetim alanında reform niteliğinde
değişiklikler getirdiğini anımsatan Demirkaya, “Finansal tabloların denetimi, artık
Türkiye Denetim Standartları’na uygun
olarak yapılacak. Faaliyet raporlarındaki
bilgilerin finansal tablo verileri ile tutarlılığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı
da yeni TTK’da gelen reform düzeyinde
gelişmelerden birkaçı” değerlendirmesinde bulundu.

Adnan Akan

Ömrüncegül Koyuncuoğlu
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Petkim çalışanları 2012’ye
umutlu bir başlangıç yaptı

2

011 yılını yoğun ve yorucu bir
çalışma temposu içinde geçiren
Petkim çalışanları, Genel Müdür
Hayati Öztürk’ün verdiği yeni yıl
kokteylinde bir araya gelerek yorgunluk attı. Kokteylde çalışanlara seslenen
Öztürk, 2011 yılının Petkim’in büyüme
ve gelecek projeksiyonlarını gerçekleştirme hedefleri için çok önemli gelişmelere sahne olduğunu hatırlatarak,
“Başta Türkiye gündeminde büyük ses
getiren STAR Rafinerimizin temelinin
atılması olmak üzere, çok önemli yatırım projelerinin başlangıcını yaptık ya
da ilerleyişine tanıklık ettik.

Tüm bu çalışmalara emek veren
katkı koyan, Yönetim Kurulumuz başta
olmak üzere tüm arkadaşlarıma bir kez
daha teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
2012 yılının da çalışanların gayretleri ve
özverisi ile başarılı bir şekilde tamamlanacağına inandığını kaydeden Öztürk,
Petkim’in geleceğine duydukları güvenin, kendilerine duyduğumuz güvenle
eşanlamlı olduğuna vurgu yaptı.
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Petkim, EBSO’nun“Başarılı Sanayiciler
Ödül Töreni”nde adeta ödüle doydu
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, sigorta priminde üç yıldır birinciliği kimseye
bırakmadıklarını belirterek, “Bu durum, çalışanlarımızın özlük haklarına verdiğimiz
önemin en önemli göstergesidir” dedi.

Petkim Genel Müdür Yardımcıları Nihat Gürbüz, Abdülkadir Tuncer, Natig Damirov, Genel Müdür
Hayati Öztürk, Hatice Kaygın, Sakit Samadov, Ali Ekrem Aslan

E

ge Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
tarafından her yıl düzenlenen
“Geleneksel Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni”nde Petkim,
toplam dört ödülün sahibi oldu.
“En Yüksek Üretim Ödülü”nde ikinci,
“En Yüksek Yatırım Ödülü”nde üçüncü, “En Yüksek İstihdam Ödülü”nde
dördüncü olan Petkim, Sosyal Güvenlik
Kurumu İzmir İl Müdürlüğü tarafından
belirlenen “En Yüksek Prim Ödeyen
İşveren” kategorisinde birinci oldu.
Türkiye’nin en büyük 12. Sanayi
kuruluşu olan Petkim’in ödüllerini alan
Genel Müdür Hayati Öztürk, 2011 yılının Petkim için tarihi adımların atıldığı
bir yıl olduğunu belirterek, “Yatırım,
üretim ve istihdamda sağladığımız
başarının, bu ödüllerle taçlanması,
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cesaretimizi daha da artırıyor” dedi.
Hayati Öztürk aynı törende, Sosyal
Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü
Mustafa Keskin’in elinden “En Fazla ve
Düzenli Sigorta Primi Ödeyen İşveren”
kategorisinde birincilik ödülü aldı. 2011
yılında 40 milyon 138 bin TL sosyal güvenlik primi, 3 milyon 848 bin TL işsizlik
sigortası fonu işveren payı kesintisi
ile İzmir’de üç yıl üst üste birinci olan
Petkim’in, çalışanlarının özlük hakları
konusunda Türkiye’nin en duyarlı şirketlerinin başında geldiğini belirterek, “Her
fırsatta çalışanlarınızın özlük haklarına
ve gelecek güvencelerine karşı son
derece hassas davrandığımızı belirtiyorum. Aldığımız ödül, bu konudaki
hassasiyetimizin en önemli göstergesidir” dedi. 2011 yılında Petkim’in yeni

yatırımlar yaparak, mevcut fabrikalarında kapasite maksimizasyonu ve enerji
verimliliği projelerini hayata geçirdiğine
dikkat çeken Öztürk, 25 Ekim 2011 tarihinde temelleri atılan STAR Rafinerisi’nin
2015 yılında devreye girmesi ile Petkim’in
yeni yatırımlar ve mevcut kapasitelerini
artırmada çok daha cesaretli davranabileceğini kaydetti.
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk
2012 yatırım planları ile ilgili olarak şu
değerlendirmeyi yaptı:
// 2012 DE YATIRIM YILI OLACAK
“Biz petrokimyada kendi iş alanımızda
mevcut tesislerimizde kapasite maksimizasyonu, yan ürünlerin değerlendirilmesi,
Türkiye’nin ihtiyacı olan bazı ürünlerin
üretilmesi noktasında çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Bu noktada Etilen fabrikamızda %13 kapasite artırımı, kauçuğun
hammaddesi olan Bütadien Fabrikası
kurulması, PTA ve PA fabrikalarında
kapasite artırıcı yatırımlar şu anda üzerinde çalıştığımız konular. Yenilenebilir
enerji kapsamında 25 megawatt’lık bir
Rüzgâr Enerji Santrali kurma konusunda
çalışmalarımız devam ediyor. Santralin
temelini bu yılın ilk yarısında atıp, bir yıl
içinde de devreye almayı planlıyoruz.
Rekabetçi enerji üretimi bizim için çok
önemli. Bunları tamamlayan lojistik
yatırımlarımız olacak. Limana yönelik
çalışmalarımız devam ediyor. Bir konteyner limanı kurulması, rafinerinin ihtiyacı
olan hammadde ve ihracat limanlarının
büyütülmesi ve yapılması konusundaki
çalışmalar yatırım konularının ana hatları.
Dünyada da artık tek başına rafineri ya
da petrokimya kurmak çok anlamlı değil.
Bunlar etle tırnak gibi iç içe geçmiş,
birinin yan ürünü ötekine hammadde
oluyor, birinin çıktısı ötekine girdi oluyor.
Bu entegrasyonu ne kadar üst düzeye
çekerseniz, sinerjiyi de o kadar yakalamış oluyorsunuz. Bu sahalarda AR-GE

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk (soldan ikinci), “En Yüksek İstihdam” kategorisinde dördüncülük ödülünü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun (sağdan ikinci) elinden aldı.

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk (soldan ikinci)
ödülünü SGK İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin’in
(sağdan ikinci) elinden aldı.

merkezleri, inovasyon merkezleri, destek
birimleri, altyapı paylaşımı ile maliyeti
daha rekabetçi kılmak ve yaptığınız üre-

timi en az rakipleriniz kadar rekabetçi bir
fiyata yapmak temel amaçtır.” Petkim’in
sahibi olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş’nin,
özellikle Rafineri-Petrokimya-Enerji- Lojistik Entegrasyonu’nu bünyesine alan
çok önemli bir büyüme planı olduğunu
anımsatan Hayati Öztürk, Türkiye’nin
diğer ülkelerle kıyaslandığında petrokimyada olması gereken noktanın uzağında olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin
dünyanın 16. Büyük ekonomisi olmasına
rağmen, petrokimya sektöründe 34.
Sırada olduğunu hatırlatan Öztürk,
“Ülkemizin bu sektörde de en azından
ekonomik büyüklüğü ile eşdeğer bir
noktaya gelmesi için yapmamız gereken
çok yatırım ve almamız gereken çok yol
var. Kaldı ki Türkiye’nin 2023 vizyonu
düşünüldüğünde bu alanda da ciddi
yatırım ihtiyacı olduğunu de söylemek
mümkün.” dedi.

RAKAMLARLA PETKİM
✔ 50’yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle Türkiye sanayisinin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumunda olan Petkim’in ürettiği petrokimyasal
ürünler; inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin önemli girdileri arasında bulunuyor. Petkim, ayrıca, ilaç, boya,
deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi kolu için girdi üretiyor.
✔ Petkim 2011 yılında ihracatta tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Buna göre ihracat 2010 yılındaki 531 milyon dolar seviyesinden, yüzde 57 artışla
834 Milyon Dolara ulaştı. İhracatın toplam ciro içindeki payı % 36 oldu. Petkim’in 2009 yılı ihracatı ise 347 milyon dolar seviyesindeydi.
✔ Kapasite Kullanım Oranı 2011 yılında, dört yılda bir gerçekleştirilen büyük bakım duruşları nedeniyle yüzde 88 seviyesinde kaldı. Bu rakam bir önceki
yıl % 99 düzeyindeydi..
✔ Petkim’in 2011 yılında net dönem kârı bir önceki yıla göre göre %21 azalışla 102 milyon TL olarak gerçekleşti.
✔ Şirket, 2011 yılında kapasite artışı, planlı bakım ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik 90 milyon $ yatırım harcaması gerçekleştirdi. 2012 yılında
ise yatırım hedef 177 milyon $.
✔ Şirketin cirosu 2011 yılında ürün fiyatları ve satış miktarlarındaki artışın etkisiyle önceki yıla göre %34 artarak 3 milyar 891 milyon TL’ye ulaşırken;
net satışlar 2011 yılında, 2010 yılındaki 2 milyar 909 milyon TL seviyesinden, yüzde 34 artışla 3 milyar 891 milyon TL seviyesine ulaştı.
✔ Petkim halen İstanbul Sanayi Odası’nın “İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında 12’inci; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin “En Çok İhracat
Yapan 1000 Firma” sıralamasında 20’inci; Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından açıklanan “Ege’nin En Büyük 100 Sanayi Kuruluşu” ve “En Çok İhracat
Yapan Firmalar” sıralamasında ise 3’üncü sırada yer alıyor.

ÖDÜL

Hayati Öztürk, “İzmir’e Yön Veren”
40 iş insanı arasında yerini aldı

T

ürkiye’nin önde gelen ekonomi
dergileri Capital ve Ekonomist’in
oluşturduğu jürinin İzmir
için yaptığı değerlendirme
sonucunda Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk, “İzmir’e Yön Veren 40 iş
insanı” listesinde yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay’ın katıldığı ve Swissôtel’de
gerçekleştirilen ödül gecesine İzmir iş
dünyasının önde gelen isimleri yoğun
katılım gösterdi.
Gecede bir konuşma yapan Bakan
Günay, İzmir’in uzun yıllar Türkiye
ekonomisinin içinde çok daha ön
sıralarda yer aldığını hatırlatarak,
“İzmir’in biraz geride kalmasından
dolayı var olan potansiyeli hep birlikte
ayağa kaldıracağız. Ben İzmir’i bir
uyuyan güzel olarak nitelendiriyorum
ve bu güzeli uyandırmak için de bu
kentin bir milletvekili olarak elimden
geleni yapacağım.” dedi. İzmir’in
dünyanın en hızlı gelişen 4 kentinden
biri olarak değerlendirildiğini, şehirdeki
yüksek potansiyeli görmeyenlerin
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bu saptamayı hayretle karşıladığını
ifade eden Günay, “Bu tespiti haklı
çıkaracağız. Kentin EXPO adaylığı
ile önce bu kez dünyanın en büyük
etkinliğini İzmir’e getirerek İzmir’i
sadece Türkiye’de değil, dünya çapında
hak eden tanınmışlığını sağlamaya
çalışacağız.” diye konuştu.
Gecenin sponsoru olan Vodafone’un
Türkiye CEO’su Serpil Timuray da
yatırımlarında önceliği İzmir’e vererek,
kentte ekonomi ve istihdamın
gelişmesine 95,8 milyon lira yatırım
yaptıklarını kaydetti. Timuray, İzmir’deki
kapsama alanını 2G’de yüzde
99,55, 3G’de yüzde 97,4 seviyesine
çıkardıklarını ifade etti.
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk,
“İzmir’e Yön Veren 40 iş insanı” ödülünü
Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi
Deniz Sipahi’nin elinden aldı.

Petkim, 2011 yılında Ege İhracatçı Birlikleri kayıtlarından gerçekleştirdiği 707 milyon
802 bin Dolar, ihracat ile EİB bünyesinde faaliyet gösteren firmalar arasında sektöründe
birinciliği yine kimseye bırakmadı.

Ege’nin ihracat yıldızları, gurur veren başarılarını bu
fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi.

E

ge Bölgesi’nin 2011 yılında
gerçekleştirdiği 16.9 milyar dolarlık
ihracata, 6 milyar dolarlık katkı
sağlayan ihracat şampiyonları
Ege İhracatçı Birlikleri tarafından
düzenlenen “2011 Yılı İhracatın Yıldızları
Ödül Töreni”nde ödüllendirildi. İhracat
şampiyonlarının ödüllerini, Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan verdi.
Kaya Termal Oteli’nde düzenlenen
“2011 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül
Töreni”nde Ege İhracatçı Birlikleri üyesi
41 firma, 43 ödülün sahibi oldu. 41 firma
2011 yılında 5 milyar 970 milyon dolarlık
ihracata imza attı. Petkim, 2011 yılında
Ege İhracatçı Birlikleri kayıtlarından
gerçekleştirdiği 707 milyon 802 bin
Dolar ihracat ile kimya sektöründe Ege
Bölgesi’nde şampiyonu oldu.
Gecede bir konuşma yapan Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan, Hükümet olarak
bir dolar ihracat yapan firmanın dahi
başlarının üzerinde yeri bulunduğunu
belirterek, ödül alan tüm ihracatçıları
tebrik etti. Ekonomi Bakanı Çağlayan, “Biz

o bir dolarları, bir centleri üst üste koyarak
dünyanın yangın yerine döndüğü, ihracat
yaptığımız Avrupa’da birçok ülkenin
yoğun bakım çadırına girdiği, ihracatın
yüzde 25’inden fazlasını yaptığımız Afrika
kıtasında son derece sıkıntılı geçen günlere
rağmen, ihracatçımız 135 milyar dolarla
Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.” dedi.
Çağlayan, İzmir’in ihracatı, sanayisiyle,
serbest bölgesiyle Türkiye için önemli
bir model olduğunu, 2020 EXPO’sunun
da kente kazandırılmasıyla kentin tüm
dünyaya takdim edilmiş olacağını söyledi.

(Soldan) Ege İhracatçı Birlikleri
Başkanı Mustafa Türkmenoğlu,
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk,
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
Mehmet Büyükekşi.

Pop müzik sanatçısı Ziynet Sali’nin,
şarkılarıyla renk kattığı gecede
Ege İhracatçı Birlikleri’nin başarısı,
kesilen pastayla kutlandı.

ÖDÜL

Petkim, kimya sektöründe Ege’nin
ihracat şampiyonu

BİZ’DEN HABERLER

Bir sanayi kuruluşu bünyesinde
ilk MBA programı Petkim’de…
Türk sanayisinin en önemli kuruluşlarından Petkim, Üniversite-Sanayi işbirliğinde de bir
ilke imza atıyor. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile imzalanan protokolle,
Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında ilk kez bir sanayi kuruluşu içinde MBA programı
başlatıldı.

(Soldan) İşletme İktisadı Enstitüsü
Müdür Vekili Prof. Dr. Recep Pekdemir,
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Erdal Tekarslan,
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk protokole imza attılar.
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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 programı ile geleceğin CEO’ları
Petkim’de yetişecek. Okulun 1984 yılı
mezunları arasında yer alan SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, programın
üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel
örneklerinden biri olacağına inandığını
belirtti. Türkiye’nin en önemli sorunla-

rının 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, sağ
olsun, büyük destek verdi” dedi.
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı
Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Recep
Pekdemir de Türkiye’de pek çok ilki başaran bir eğitim kurumu olduklarını ha-

Kenan Yavuz, mezun öğrencilerle Petkim
standına buluşarak, şirket hakkında ayrıntılı
bilgiler verdi.

tırlatarak, MBA programının diğer devlet
üniversitelerine de örnek oluşturacağını
vurguladı. Petkim ile gelecekte farklı
projeler üzerinde de çalışmak istediklerini belirten Pekdemir, “Üniversite ile
iş hayatı arasında çok önemli bir köprü
oluşturuyoruz. Bu konuda bize güvenen başta Sayın Kenan Yavuz ve Sayın
Hayati Öztürk olmak üzere tüm Petkim
camiasına teşekkürlerimizi sunarız” diye
konuştu.
“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

İşletme İktisadı
Enstitüsü Müdür
Vekili Prof. Dr. Recep
Pekdemir, (solda)
SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz’a bir
teşekkür plaketi verdi.

MBA
PROGRAMININ
SATIRBAŞLARI

yaşama yeteneğidir. Bazı genç arkadaşlarımız, başarıyı hep unvan olarak
algıladığı için işe başladıklarında daha
ilk gün ‘Ben ne zaman müdür olacağım’
stresine giriyor. 500 büyük şirketimiz var.
İnşallah 500 bin tane olur. Diplomaların
üzerinde, ‘Aynı zamanda genel müdür
olur’ unvanını 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.”

✔ Petkim ile İstanbul Üniversitesi
İşletme İktisadı Enstitüsü’nün iş birliği
ile düzenlenen MBA programı, 20112012 eğitim yılı bahar döneminde
başlatılacak.
✔ Programa katılacak öğrenciler,
başvuru koşullarında belirtilen
banka hesabına ön kayıt ücretlerini,
programa kabul edilmeleri durumunda
ise kesin kayıt eğitim ücretlerini
yatırarak dekontlarını İşletme İktisadı
Enstitüsü’ne teslim edecek.
✔ MBA programının katılımcıları,
Petkim ve Enstitü’nün yetkili kurulları
tarafından belirlenecek.
✔ İlgili yönetmelikler çerçevesinde
gerçekleştirilecek programın eğitimi,
Enstitü’nün görevlendireceği öğretim
üyeleri tarafından verilecek.
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DERLEYEN VE ÇEVİREN:
Başak Tuncer
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
Ar-Ge Uzman Mühendisi
E-posta: batuncer@petkim.com.tr

Kimya Mühendisliği
temel prensipleri ile kilo kontrolü
Metabolizma hızının yanı sıra insan vücudu günlük aktivitelerini sürdürmek için de enerjiye
ihtiyaç duymaktadır. Yaptığı işe göre değişmekle birlikte insan vücudu yürümek, koşmak,
tırmanmak, merdiven çıkmak, oturmak, düşünmek, yemek yapmak, yemek yemek gibi
birçok günlük aktivite için de enerjiye ihtiyaç duymaktadır.
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Vücudumuz günlük aldığımız kalori
miktarını hızlı bir şekilde
düşürdüğümüzde metabolizma hızını
düşürür. Aptal değildir,
fakat kandırılabilir.

G

ünümüzde fazla kilo sorunu,
pek çok kişiyi ilgilendirmektedir ve milyarlarca dolarlık bir
iş kolu haline gelmiştir. Fazla
kilo problemi yaşayan bireyler oldukça
yüksek paralar ödeyerek bu sorunu
diyetisyenlerle ya da spor salonları ile
çözmeye çalışmaktadır. Bu makale;
enerji ve kütle balansı, denge, kalorifik
değer, seçicilik, ölçme ve kontrol gibi
temel kimya mühendisliği prensipleri ile
bu sorunun nasıl çözüleceğine dair bir
yol göstermektedir.

çözüm olduğu açıkça görülmektedir.
Giren enerjiyi azaltıp çıkan enerjiyi
arttırmak birikimi negatif yapmakta
ve gözle görülür bir kilo kaybı sağlamaktadır. Fakat giren enerjiyi ne kadar
azaltmamız gerektiği ve çıkan enerjiyi
ne kadar arttırmamız gerektiği önemli
bir konudur.
Mühendisler rakamlarla düşünen
insanlar oldukları için her zaman somut
ölçülebilir sonuçlara göre hareket
ederler. Giren enerji ve çıkan enerjiyi
rakamlarla ifade etmek isterler.

durumda “standby” durumunda kalabilmesi için ihtiyacı olan temel enerji
olarak da açıklayabiliriz.
Vücudumuzun “stand by” konumunda kalmak için harcadığı enerjiyi yani
bazal metabolizma hızımızı hesaplamanın birçok yolu vardır. Bu yöntemler
arasında en çok kullanılan yöntem
Harris- Benedict Denkliğidir.

Kilo kaybının en önemli temeli enerji
dengesidir.

// GÜNLÜK ENERJİ İHTİYACININ
AZALMASI

Kadın:
BMH=655+(9,6x ağırlık(kg))+(1,7 x
boy(cm))-(4,7 x yaş)

Giren Enerji = Çıkan Enerji + Birikim
Burada giren enerji; yediğimiz
besin maddesinin ya da içeceğin enerji
içeriğini, harcanan enerji, vücudumuzda metabolik ihtiyaçlarımız ve günlük
aktivitelerimizi gerçekleştirmek için
yaktığımız enerjiyi ifade etmektedir.
Birikim çıkan enerjinin giren enerjiden
büyük olması durumunda gerçekleşir
ve vücutta yağ olarak depo edilir. Tam
tersi durumda ise çıkan enerji giren
enerjiden fazla ise bu birikimin negatif
olmasına yani depomuzdaki yağlardan
kullanmamız anlamına gelir.
Bu enerji denkliği incelendiğinde
kilo vermek için daha az yemek yemenin ve daha fazla hareket etmenin tek

Erkek:
BMH=66+(13,7 x ağırlık(kg()+(5 x
boy(cm))-(6,8 x yaş)

Giren enerji: Yediğimiz ve içtiğimiz
yiyecek ve içeceklerin enerji içeriğidir.
Kalori veya KiloJoule birimi ile ifade edilir. Tüketilen besin maddesinin ambalajı
üzerinde içerdiği enerji miktarı da çoğunlukla yazılıdır. Besinin kalori değeri
ambalajı üzerinde belirtilmemişse bu
bilgiye internetten kolayca ulaşılabilir.
Çıkan Enerji: Çıkan enerjiyi hesaplamanın birçok yolu vardır. Enerjinin en
büyük kısmını metabolizmada kullanılır.
Metabolizma dediğimizde vücut fonksiyonlarını sürdürebilmesi canlı kalabilmesi için harcadığı enerjiyi kastetmiş
oluyoruz. Bunu bir pompa veya ısı
değiştiricinin herhangi bir iş üretmediği

AKTIVITE FAKTÖRÜ(AF)
Hiç veya az eksersiz

1,2

Düşük eksersiz (haftada 1-3 gün)

1,3

Yoğun spor (haftada 5 gün)

1,5

Çok yoğun spor (Haftada 6-7 gün)

1,75

Fiziksel aktivite gerektiren işler veya sporcular

2

Tablo 1: Aktivite Faktörü
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Metabolizma hızının yanı sıra insan
vücudu günlük aktivitelerini sürdürmek
için de enerjiye ihtiyaç duymaktadır.
Yaptığı işe göre değişmekle birlikte insan vücudu yürümek, koşmak,
tırmanmak, merdiven çıkmak, oturmak,
düşünmek, yemek yapmak, yemek yemek gibi birçok günlük aktivite için de
enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Vücudunuzun bazal metabolizma hızını Harris
Benedict Denkliğine göre hesapladıktan sonra günlük aktivite düzeyinize
göre Tablo 1’ de verilen aktivite faktörü
Yapılan İş

ile çarparak günlük enerji ihtiyacınızı
bulabilirsiniz. Günlük enerji ihtiyacınızı
hesapladıktan sonra enerji haritanız
üzerinde enerji tüketiminizi inceleyebilir, fazla ya da eksik enerji dengenizi
tespit edebilirsiniz.
// ENERJİ HARİTASININ
OLUŞTURULMASI
Enerji haritası kişinin günlük giren
çıkan enerji dengesine göre mevcut
durumunun başlangıç noktası olarak
belirlendiği ve kilo vermek ya da almak

Süre

Harcanan kalori miktarı

Ağırlık çalışmak

30 dak

135 kalori

Merdiven çıkmak

15 dak

18 kalori

Araba kullanmak

15 dak
30 dak
1 saat

37.5 kalori
75 kalori
150 kalori

Bahçe işleri

30dak

150 kalori

Aerobik

30 dak
1 saat

210 kalori
410 kalori

Ayakta yapılan işler

30 dak
1 saat

105 kalori
210 kalori

Eşya taşımak

15 dak
30 dak

120 kalori
240 kalori

Bilgisayar kullanmak

30 dak
1 saat

45 kalori
90 kalori

Tablo 2: Yapılan işe göre harcanan kalori miktarları
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için ne yönde hareket etmesi gerektiğinin tespit edildiği bir haritadır (Grafik 1).
Grafik 1 de yer alan 45 derecelik eğimli
denge çizgisi kişinin harcadığı enerjinin
giren enerjisine eşit olduğu noktayı
göstermektedir. Bu çizgi üzerinde yer
alan bir kişi ne kilo alır ne de kilo verir.
Kişi çizginin alt kısmında ise kilo alır üst
kısmında ise kilo verir.
Örnek olarak bir kişi günde 2500
kalori harcamakta ve 3000 kalorilik beslenmektedir. Grafik 1’de mevcut durum,
başlangıç noktası olarak belirlenmiştir.
Bu beslenme rejimi ile kişi denge noktasından yaklaşık 500 kalori daha fazla
enerji almaktadır. Bu durumda grafiğin
kilo alma bölgesinde yer almaktadır.
Bu beslenme rejimi ile devam ederse
kişi yavaş yavaş kilo alacaktır. Bu kişi
kilo verebilmek amacı ile günlük aldığı
kalori miktarını 1000 kalori’ye düşürdüğünde grafiğin B noktasına geçecektir.
B noktası denge çizgisine oldukça
uzaktır ve kişi başlangıçta çok hızlı bir
şekilde kilo vermeye başlayacaktır. Fakat bu şekilde düşük kalori alımı ile kilo
kaybetme durumu sağlık açısından çok
zararlı olmasının yanında sürdürülebilir
bir durum da değildir. Vücut bir süre
sonra 1000 kalori ile idare edebilmek
için kendini korumaya alacaktır. Enerji
çıktısını denge noktasına getirebilmek
için düşürecektir ve C noktasına ulaşacaktır. Bu durumda vücut bir süre hızlı
kilo verdikten sonra kendisini korumaya
alarak tekrar denge noktasına ulaşmaya

Enerji Haritası

Giren Enerji
6000
Kilo Verme Bölgesi

5000

Denge

4000

Başlangıç noktası

3000

B

enerji dengesi

2000
C

1000

D

0
0

2000

çalışmakta bu amaçla da harcanan kalori
miktarını düşürmektedir. Artık vücut yeni
bir denge noktası belirlemiştir. Metabolizma hızını düşürmüş ve harcanan
enerji miktarı azaltılmıştır. Kilo verme
durmuştur. Kişi çok az
beslenmesine rağmen
uzunca bir süre kilo
veremeyince diyet
motivasyonu azalmış ve eski beslenme alışkanlıklarına
geri dönmüştür. Bu
durumda grafikteki
D noktasına ulaşmıştır. Yani giren
enerji miktarı 3000
kaloriye çıkmış
ancak çıkan enerji
miktarı halen
1000 kaloridir ve
kişi hızlı bir şekilde
verdiği tüm kiloları fazlası ile
geri almaya başlamıştır. Bu durum günümüzde yo-yo etkisi diye bilinen düşük kalorili diyet yaparak kilo verilmesi fakat bir
süre sonra kilo kaybının durması ve diyeti
bırakınca da verilen tüm kiloların hızla
geri alınması durumudur. Vücudumuz
günlük aldığımız kalori miktarını hızlı bir
şekilde düşürdüğümüzde metabolizma
hızını düşürür. Aptal değildir, fakat kandırılabilir. Günlük kalori alımımızı yaklaşık
500 kalori kadar azaltırsak ya da aktivite
düzeyimizi arttırıp harcanan enerjimizi
500 kaloriye kadar arttırırsak metabo-

4000

Kilo Alma Bölgesi
6000

lizma hızımızı düşürmeden sağlıklı bir
şekilde zayıflayabiliriz. Spor ve günlük aktiviteler sonucu harcanan kalori miktarları
Tablo2’de verilmektedir. Günlük yaşantımıza ekleyeceğimiz sporun en ideal
olanı ağırlık çalışması ile
kasların güçlendirilmesi, kardiyovasküler
egzersizler
ile(hızlı
tempo
yürüyüş,
düşük
tempo
koşu gibi)
nabız hızının
arttırılması ve
yağ yakılmasıdır. Tek başına
kardiyovasküler egzersizler
yeterli değildir. Ağırlık çalışması yapılarak
kas kütlesinin arttırılması metabolizmanın da hızlanmasını sağlayacaktır. Çünkü
vücudumuzda kaslar yağlara göre çok
daha fazla enerji harcar. En ideal spor
bu iki tip egzersizin birlikte yapıldığı
sporlardır.
Beslenme programı belirlenirken
günlük besin tüketiminizin % 30-50’si
proteinlerden, % 30-50’si karbonhidratlardan, % 10-20’sinin de yağlardan oluşması
ana prensiptir. Bu prensip çerçevesinde
işlenmiş gıdalardan uzak durarak doğal

Çıkan Enerji - Kalori / gün

ve taze ürünler tüketmek, katkı maddesi
içeren ve işlenmiş ürünlerden tüketmemek gereklidir. İşlenmiş karbonhidratları
(pirinç, beyaz un, şeker…) tüketmek
yerine işlenmemiş karbonhidratları (tam
tahıllı ekmekler, meyve sebze) tüketmek önemlidir. Ayrıca yemek yenilen
zamanlara dikkat edilmeli akşam belli bir
saatten sonra hiçbir şey yenmemeli ve
bol su içilmelidir.
Kimya Mühendisliği bilgileri ile daha
sağlıklı ve zayıf bir vücuda sahip olmak
için harcanan emekler bilimsel gerçeklerle desteklenmektedir. Mühendislik ile
ilgili işlerde çalışanlar iş hayatında sağlık
ve güvenliğin en önemli konulardan biri
olduğunu bilir. Bu bilgiler ışığında dramatik ve hızlı değişimler yerine aşamalı
iyileşmeyi hedefleyerek kilo problemi
kontrol altına alınabilir. Fakat öncelikle
bir doktor kontrolünden geçmek ve doktorun yönlendirmesi ile hareket etmek
gerekmektedir.

Kaynak:
Engineering a Healty BodyNick Hallale CEP- Chemical Engineering
Progress Eylül 2010 sayısı
Bilimsel verilerle kilo vermenin ABC’si,
Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay,
Hayy Kitap 2011
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GÜNCEL

PETKİM’DE BUGÜNE KADAR UYGULANAN
SANTEZ VE TEYDEP DESTEKLİ
PROJELERDEN BAZILARI
✔ PVC Fabrikası gaz giderme sisteminin proses tasarımı
✔ Homojen ve heterojen katalizörlerle LAB üretimi
✔ PVC Fabrikası kabuk önleyici reçine geliştirilmesi ve üretimi
✔ Köpük polistiren üretim reçetesinin geliştirilmesi
✔ Nitrozaminsiz ve “Green SBR” üretim reçetesinin geliştirilmesi
✔ PP 3’üncü Jenerasyon katalizörlerle seçicilik ve dönüşümün artırılması
✔ VCM Fabrikası Direkt Klorlama Reaktörü ve hatlarında oluşan tıkanma

probleminin giderilmesi

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ NEDEN YETERLİ DEĞİL?

Akademisyenler sanayici,
sanayiciler akademisyen gibi
düşünmeli
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Üniversite-Sanayi İşbirliği
Topluluğu Dokuzçeşmeler Yerleşkesi’nde düzenlediği panelde, Türkiye’nin bu önemli
sorununu masaya yatırarak çözüm önerilerini tartıştı.

T

(Soldan) Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Süleyman Yükçü, Çabuk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Çabuk ve Kanal 35
Genel Müdürü Nurettin Memur.
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ürkiye’de uzun yıllar birbirinden
kopuk yaşayan akademik dünya
ile iş dünyası son yıllarda başta
tarım, savunma, turizm gibi sektörler ile mühendislik dallarında yapılan
ortak çalışmalarla yeni bir döneme girdi.
Üniversitelerde elde edilen temel ve
teorik bilgilerin kullanılabilir bilgiye ya
da ya da hizmete dönüştürülebilmesi
için üniversiteler düzleminde de son
dönemde sevindirici çalışmalar yapılıyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde
faaliyet gösteren Üniversite-Sanayi
İşbirliği Topluluğu Dokuzçeşmeler
Yerleşkesi’nde düzenlediği panelde,
Türkiye’nin bu önemli sorununu masaya
yatırarak çözüm önerilerini tartıştı. Moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi
İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman
Yükçü’nün yaptığı panele Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, Kanal 35 Genel
Müdürü Nurettin Memur ve Çabuk İnşa-

at Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman
Çabuk katılarak, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
// “UZUN VADELİ YARAR İÇİN
KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ GEREKLİ”
Panelde söz alan Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Türkiye’de sanayinin
Ar-Ge çalışmalarında sabırsız olması
ve başarısızlığı göze alamamasının,
üniversite-sanayi işbirliğinin yetersiz
kalmasında en önemli etkenlerden biri
olduğuna dikkat çekti.
Buna karşılık akademisyenlerinde
endüstriye yakın olmasının çok önemli
bir gereklilik olduğuna dikkat çeken Öztürk, öğrencilerin kitaptan okuyarak ders
anlatan akademisyen ile sektörel deneyime sahip akademisyenleri birbirinden
kolaylıkla ayırt edebildiğini vurguladı.
Sanayi tarafında Türk akademisyenlerine ve Türk teknolojisine güven
geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk,
“Önemli olan sanayinin aradığı konuda
gerçekten yetkin ve doğru uzmanın
bulunması ve üniversite-sanayi işbirliğinin bireysel ilişkilerle değil, kurumsal
yaklaşımla yürütülebilmesidir. Ancak bu
şekilde her iki taraf da beklentilerinin
sağlandığını görebilecektir.” dedi ve
ekedi: “Bu ilişkinin kurumsallaşmasında
üniversite-sanayi arayüz kuruluşlarına
büyük iş düşmektedir.”
Ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğinde üniversitelerin işbirliğini başlatıcı
taraf olmasını savunan Öztürk, sanayicilerin üniversiteleri hizmet sağlayan
bir mühendislik ofisi olarak görmesi
bunun yerine sanayinin üniversiteyi yıllar
sonrasında ihtiyaç duyulacak teknolojileri
üretebilmesi için gerekli bilgiye sahip bir
yer olarak görmesi gerektiğini vurguladı.
Üniversite sanayi işbirliğinde gerekli

mekanizmalar ve yasal düzenlemeler
tam anlamı ile gerçekleştirilmediği
için hala Teknoloji Transfer Ofisleri,
Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri
için bir tüzel kişilik ve yasal mevzuat
bulunmuyor. Bu tür mekanizmaların
bireysel gayretler ve geçici çözümlerle
ayakta tutulmaya çalışıldığına değinen
Öztürk, “Diğer gelişmiş ülkelerde olduğu
gibi bu işbirliğini sağlamaya yönelik
kurulan arayüz merkezleri kamu tarafından düzenlenmeli ve belirli bir süre
kamu bütçesinden desteklenmeli. Aksi
durumda yıllardır konuşulan, önemi tüm
kesimlerce kabul edilmiş üniversitesanayiye köprüleri sağlam bir zemine
oturamayacaktır” şeklinde konuştu.
Petkim’in sürdürdüğü projelerle
üniversite-sanayi işbirliğinin Türkiye’deki
en özgün örneklerden birini oluşturduğunu hatırlatan Genel Müdür Öztürk,
başta TÜBİTAK-TEYDEP destekleri olmak
üzere, Sanayi Bakanlığı’nın SAN-TEZ
desteklerinden yararlanarak pek çok
projeyi başarıyla yürüttüklerini ve nihai
ürüne dönüştürme yatırımlarının yapıldığını kaydetti. Dokuz Eylül Üniversitesi
Üniversite-Sanayi İşbirliği Topluluğu’nun
kuruluşunda çok önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Süleyman Yükçü de, Petkim
gibi Türk sanayisinin dev bir kurumunun
üniversitelerle yaptığı işbirliğinin, kendileri için çok önemli bir örnek olduğunu
belirtti. Prof. Yükçü, “Öğrencilerimizin
eğitimlerini alırken iş dünyası ile iç içe
olmasını ve mezun olduklarında sanayici
ile aynı dilden konuşmasını istiyoruz.
Bu nedenle mümkün olduğu kadar
sık, öğrencilerimizi iş dünyasının başarılı temsilcileri ile bir araya getiriyoruz.”
Diye konuştu. Panel sonrasında Prof. Dr.
Süleyman Yükçü tarafından panelistlere
birer teşekkür plaketi verildi.

PETKİM'İN
AR-GE'Sİ HANGİ
KURUMLARDA
ÇALIŞIYOR?
✔ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

Kurucular Kurulu Üyeliği

✔ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

Vakfı,Vakıf Üyeliği

✔ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)

Kimya Mühendisliği Bölümü Danışma
Kurulu Üyeliği
✔ TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü Danışma
Kurulu Üyeliği
✔ ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Danışmanlığı
✔ Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği
Bölümü Danışmanlığı
✔ Kocaeli Üniversitesi Vakfı Kurucu Üyeliği
✔ Türkiye Plastik Sanayicileri Araştırma,
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)
Yönetmenler Kurulu Üyeliği
✔ Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği
(PAGDER) Yönetim Kurulu Üyeliği
✔ Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim
Kurulu Üyeliği
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FUARLAR

PLASTİK VE KİMYA SEKTÖRLERİ ÜÇ DEV FUARDA BİR ARAYA GELDİ

Petkim;
Plasteurasia,
Chemistry Eurasia ve
Turkcoat fuarlarında
müşterileri ile buluştu
Avrupa’da ve bölgesinde önemli bir güç haline gelen Türk plastik sektöründeki büyüme,
Plast Eurasia Fuarı’na da yansıdı. Geçen yıla göre yüzde 30 oranında büyüyen fuara, bu
yıl 44 ülkeden 1020 firma katıldı, 35 binin üzerinde ziyaretçi sayısı ile rekor kırıldı.

T

Petkim Genel Müdür Yardımcısı Sakit Samadov, şirketin
satış ve pazarlama stratejileri hakkında müşteri ve
ziyaretçilere bilgi verdi.

ürkiye ve Avrasya’nın en
önemli plastik fuarı olan ve
bu yıl 27-30 Ekim 2011 tarihleri arasında 21. kez düzenlenen Plast Eurasia İstanbul 2011, yine
sektörün uluslararası buluşma noktası
oldu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde,
PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve TÜYAP
iş birliğinde düzenlenen Plast Eurasia
İstanbul 21. Uluslararası İstanbul Plastik
Endüstrisi Fuarı, yerli ve yabancı birçok
sektör profesyonelini bir araya getirdi.

Türk plastik ve kimya sanayilerinin çatı örgütleri olan
PAGDER, PAGEV ve TKSD Başkan ve yöneticileri Petkim
standında bir araya geldi.
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Bu yıl CHEMistry Eurasia Fuarı ile
eşzamanlı olarak gerçekleştirilen fuar
yine yoğun ilgi gördü. Avrupa’da ve
bölgesinde önemli bir güç haline
gelen Türk plastik sektöründeki büyüme, Plast Eurasia Fuarı’na da yansıdı.
Geçen yıla göre yüzde 30 oranında
büyüyen fuara, bu yıl 44 ülkeden
1020 firma katıldı, 35 binin üzerinde
ziyaretçi sayısı ile rekor kırıldı. Geçtiğimiz yıl 20. yılını kutlayan Plast Eurasia
İstanbul Fuarı’na, 38 ülkeden 755 firma
ve firma temsilcisi katılmış, 73 ülkeden
gelen 4 bine yakın yabancı profesyonelin içinde bulunduğu toplam 29
bin sektör profesyoneli de fuarı ziyaret
etmişti.
Petkim Genel Müdür Yardımcısı
Sakit Samadov, Türkiye’nin sektöründe en büyük buluşma noktası olan
Plasteurasia’da her yıl yer alarak müşterilerle biraraya geldiklerini belirterek,
“Fuarlar bizim için müşterilerle buluyma noktası olmanın yanı sıra, onların
bizden beklentilerini aldığımız, bire
bir iletişim kurduğumuz bir platform
oluyor. O nedenle sadece satışpazarlama ekiplerimiz değil, şirketimizin Ar-Ge, Proje, Kalite Kontrol gibi
çeşitli birimlerinden uzmanlarımızla
bu fuara geliyoruz. Hem Plasteurasia
hem de Chemistry Eurasia fuarlarında
yer almaktan mutluyuz” dedi.
Fuarın düzenleyicilerinden
PAGEV’in Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Uysal da, Türk plastik sektörünün 2011 yılında 4,6 milyar doları
direkt; 5,4 milyar doları ise ihracatçı
sektörler kanalıyla olmak üzere toplam
10 milyar dolarlık ihracat hedeflediğini
söyledi. Plastik sektöründe çoğunluğu
KOBİ, 6 bin firmanın bulunduğunu
ve 200 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Uysal, sektörün 2011
yılsonunda 20 milyar dolarlık üretim
değerine ve 7 milyon tonluk üretim
kapasitesine ulaşmasının beklendiğini dile getirdi. Plastik sektöründeki
büyüme trendinin fuara da yansıdığını
söyleyen PAGEV Başkanı, bu yıl yüzde
30 büyüme ile açılan fuarın, hem
katılımcı hem ziyaretçi sayısındaki artış
ile dikkat çektiğini sözlerine ekledi.

ŞEFFAF
POLİPROPİLEN’İN
TANITIMI
PLASTEURASIA
FUARI’NDA YAPILDI
Petkim, 21. Plasteurasia Fuarı’nda
düzenlenen bir toplantıda Amerika
menşeli Milliken Europe B.V.B.A.
firması ile birlikte geliştirdiği
termoform uygulamalarına yönelik
“Şeffaf Polipropilen” ürününün tanıtım
toplantısını da yaptı. Toplantıda konuşan
Petkim Genel Müdür Yardımcısı
Sakit Samadov, müşteri talepleri
doğrultusunda ürün yelpazesini katma
değeri yüksek, inovatif ürünlerle
genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Petkim Kalite Kontrol ve Teknik Servis
Yöneticisi Feridun Şenol da yeni ürünün
geliştirilme süreci, ürüne ait teknik
özellikler ve termoform yöntemiyle
işlenmesi esnasında dikkat edilmesi
gerekenler konusunda bilgi verdi.
Petoplen MH 220N kodlu yeni ürünün,
ısı ile şekillendirilmiş parçalara yüksek
şeffaflık ve parlaklık, yüksek bükülmezlik
ve daha iyi boyutsal kararlılık sağlamak
için gelişmiş çekirdekleştirici ajanı ile
formüle edilmiş Polipropilen türüdür
olduğunu belirten Şenol,
Petoplen MH 220N’in başlıca kullanım
alanlarının Levha ve Termoform kalıplama
yöntemiyle üretilen bardak, kutu, tepsi
vb gibi şeffaf kaplarlar olduğunu aktardı.

PETKİM,
TURKCOAT’DA KİMYA
SEKTÖRÜ
TEMSİLCİLERİ İLE
BULUŞTU
İki yılda bir düzenlenen Turkcoat Eurasia
2011 fuarı 6-8 Ekim 2011 tarihleri
arasında 4. Kez ziyaretçileri ile buluştu.
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen
Turkcoat Eurasia; boya hammaddeleri,
mürekkep hammaddeleri, yapıştırıcı
hammaddeleri, yapı kimyasalları ve
izolasyon hammaddeleri, laboratuvar
ve üretim ekipmanları, test ve ölçüm
ekipmanları gibi işkollarının buluşma
noktası oldu. Fuar sonrasında
değerlendirmelerde bulunan Petkim
Satış Planlama ve Müşteri Destek
Müdürü Muammer Kaygın, fuarda
mevcut ve potansiyel müşteri ve
katılımcı firma temsilcileri ile buluşma
şansı yakaladıklarını söyledi.

Şeffaf Polipropilen’in konvansiyonel
Polipropilen’e göre üstünlükleri ise
şu şekilde sıralandı:
✔ Yerli üretim
✔ İnovatif ürün
✔ Daha yüksek bükülmezlik
✔ Daha yüksek kalite, daha hafif ürünler
✔ Daha şeffaf/parlak termoform parçalar
✔ Daha kısa döngü süresi,
daha yüksek verim
✔ Daha çevreci ürünler
(daha az karbon ayak izi)
✔ Müşterinin müşterisine de değer
yaratan ürün
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
fuar sonrasında Petkim çalışanları ile birlikte…

Ulusal Enerji Verimliliği Forumu’na
Petkim Damgası
Enerji Verimliliği Haftası kapsamında yapılan önemli etkinliklerden biri olan 3.Ulusal Enerji
Verimliliği Forumu ve Fuarı (UEVF 2012), 12-13 Ocak 2012 tarihinde WOW Convention
Center’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
UEVF 2012 kamu, özel sektör ve akademisyenleri enerji verimliliği odak noktasında bir
araya getiren etkili bir platform oldu.

E

nerji Verimliliği Haftası kapsamında yapılan önemli etkinliklerden
biri olan 3.Ulusal Enerji Verimliliği
Forumu ve Fuarı (UEVF 2012), 1213 Ocak 2012 tarihinde WOW Convention Center’de Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirildi. UEVF 2012 kamu, özel sektör ve
akademisyenleri enerji verimliliği odak
noktasında bir araya getiren etkili bir
platform oldu.
Bu yıl 80’in üzerinde yerli ve yabancı
firmaların katılımıyla gerçekleşen 3.Ulusal
Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda iki
gün boyunca enerji verimliliği mercek
altına alındı. Kamu, özel sektör ve akademisyenlerden oluşan sektör profesyonellerinin katılımıyla başta Türkiye’de enerji
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(Soldan) Elektrik Üretim Mühendisi Vagif Aghayev, Klor Akrilik Müdürü
Ali Hikmet Ünalan, ACN Uzman Mühendisi Sinan Dokuz, Petkim Genel
Müdür Yardımcısı Nihat Gürbüz, Ar-Ge Enerji Uzman Mühendisi Dilek
Çelenk Akıncı

UEVF 2012’DE HANGİ
BAŞLIKLAR ELE
ALINDI?
➦Türkiye’nin Enerji Verimliliği
Stratejileri ve Mevzuat
➦ İllerde Enerji Verimliliği
➦ Enerji ve Çevre Teknolojileri
➦ Aydınlatma ve LED Teknolojileri
➦ Binalarda Enerji Verimliliği
➦ Enerji Verimli Ürün Teknolojileri
➦ Yerinden Üretim ve Yenilenebilir
Enerjiler
➦ Sanayi ve Enerji Çevrim Sektörü
➦ Ulaşım ve Şehir Planlama
➦ İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği
➦ Enerji Verimliliğinin Emisyon
Azaltımına Etkileri
➦ Atık Teknolojileri
➦ Karbon Ticareti

UEVF töreninde Petkim’in ödülünü Genel Müdür Yardımcısı
Nihat Gürbüz (solda) aldı.

verimliliği stratejilerinin geldiği nokta
olmak üzere, bu alanda yapılan ve yapılacak tüm çalışmalar masaya yatırıldı.
Sektörün sorunlarıyla birlikte önerilen
çözüm önerilerinin de tartışıldığı UEVF
2012’de önemli gündem maddeleri
belirlendi.
Fuarın açılışında konuşan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, refah seviyesi
artıkça enerji tüketiminin de artığını
belirterek, “Türkiye artık enerjide yanlış
politikaları olan bir ülke değil. Eskiden
‘Su akar Türk bakar’ diye bir söz vardı.
Artık bu söz ‘Su akar Türk yapar’ anlayışına gelmiştir.” dedi.
Başbakan Erdoğan ayrıca evlerde
bulunan 15 milyon adet enerji verimliliği teknolojisine sahip olmayan buzdo-

laplarının A+ buzdolapları ile değiştirilmesi halinde Ankara’nın bir yıllık elektrik
üretimi kadar tasarruf sağlanacağını
dile getirdi.

ACN Uzman Mühendisi Sinan
Dokuz, UEVF 2012’de “ACN
Fabrikası Türbinlerinde Enerji
Tasarrufu Çalışması” projesinin
sunumunu gerçekleştirdi.

// PETKİM, SENVER’DE PLAKETLE
ÖDÜLLENDİRİLDİ
3. Ulusal Enerji Verimliliği Forum ve
Fuarı’nın ilk günü Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü tarafından 1999
yılından bu yana her yıl düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması
(SENVER) ödül töreni gerçekleştirildi.
SENVER Yarışması’na “ACN Fabrikası
Türbinlerinde Enerji Tasarrufu Çalışması” projesi ile katılan Petkim, sanayide
enerji tasarrufu çalışmalarına katkıları
nedeniyle plaket ile ödüllendirildi.
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BİZ’DEN HABERLER

Petkim çalışanları,
sektörün gelecek projeksiyonuna
tanık olurken kar keyfini
İzmit-Kartepe’de yaşadı
“Petkim ve Gelecek” başlıklı toplantıda İş Mükemmelliği Müdürlüğü Yöneticisi
Ömer Özkan “Kalite ve Petkim”, Atık Giderme Yöneticisi Güven Onur Saygın “Petkim Çevre Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme”, Üretim Planlama Uzmanı Rasim Yokuş “Üretim Yönetim Sistemi (MES) Bilgilendirme”, Varlık Yöneticisi Tamer Eldemir
“İşletme / Bakım Teknikleri Bilgilendirme” ve Su Arıtım Uzman Mühendisi Murat Akdeniz
“Su Dünyası” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Yıllardır kar görmeyen Petkim
çalışanları ile eş ve çocukları
Kartepe’de buluştu.

P

etkim çalışanı 35 formen ve
formen yardımcısı ile bir grup
beyaz yakalı personelden
oluşan grup, İzmit Kartepe’de
“Petkim ve Gelecek” temalı programa
eşleri ve çocukları ile katıldı.
22-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, Petkim çalışanları hem
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şirketin hem de petrokimya sektörünün
gelecek projeksiyonuna tanık olurken
eş ve çocukları da kar keyfini yaşadı.
Petkim Genel Müdür Yardımcısı
Ali Ekrem Aslan’ın başkanlık yaptığı
toplantıda Bütçe Planlama ve Kontrol
Müdürü Dr. İsmail Hakkı Metecan “Rekabette Neredeyiz”, başlıklı bir sunum

yaptı. 2011-2015 yılları arasında global
talepte her yıl %5.5 büyüme beklentisi
olduğunu belirten Metecan, Türkiye’de
ise pazar büyüklüğünün 8 milyar
doları bulduğunu kaydetti. Türkiye’nin
petrokimyasal ürün ithalatında Çin’den
sonra ikinci büyük pazar olduğuna dikkat çeken Metecan, “2011 yılı başında

Petkim Genel Müdür Yardımcısı Ali Ekrem
Aslan’ın başkanlık yaptığı toplantıda Bütçe
Planlama ve Kontrol Müdürü Dr. İsmail
Hakkı Metecan “Rekabette Neredeyiz”,
başlıklı bir sunum yaptı.

dünyada petrokimyasal ürünlere olan
güçlü talep giderek düşüyor ve marjlar
daralıyor. Petkim bu süreçte kapasitesini
maksimize ederek, maliyetlerini düşürme
çalışmalarına her zamankinden daha
fazla önem veriyor” dedi.
“Petkim ve Gelecek” başlıklı toplantıda İş Mükemmelliği Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Özkan “Kalite ve Petkim”, Atık
Giderme Yöneticisi Güven Onur Saygın
“Petkim Çevre Çalışmaları Hakkında
Bilgilendirme”, Üretim Planlama Uzmanı
Rasim Yokuş “Üretim Yönetim Sistemi
(MES) Bilgilendirme”, Varlık Yöneticisi
Tamer Eldemir “İşletme / Bakım Teknikleri Bilgilendirme “ ve Su Arıtım Uzman
Mühendisi Murat Akdeniz “Su Dünyası”
başlıklı sunumlarını yaptılar.
// PETKİM GELDİ, UĞUR GETİRDİ
Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Kartepe’deki Green
Park Otel’de gerçekleştirilen etkinlik için
yola koyulan Petkimliler’in en çok merak
ettiği konu ise, kar görüp göremeyecekleri oldu.
Aliağa tesislerinden neşeli bir ortamda başlayan yolculuk sırasında İzmir-

İstanbul karayolunun ünlü mola mekânı
Susurluk’ta bir süre dinlenen Petkim
çalışanları, Bursa-Yalova güzergahını
takiben İzmit’e ulaştı. Daha sonra Maşukiye beldesi üzerinden Kartepe’ye doğru
tırmanışa geçen Petkimliler, tırmanma
süresince yol kenarlarında yer yer görülen beyazlıklarla umutlandı.
Kartepe Green Park Oteli’nin bulunduğu coğrafyanın muhteşemliğine
günün ağırması ile tanık olan Petkim
çalışanları ve ailelerinin kar görme umudu ilk gün gerçekleşmedi. Sapanca Gölü
ve İzmit kent merkezini kuşbakışı gören
Kartepe’de sabırla beklenen haber öğle
sularında otel yönetiminden geldi.
Birkaç saate kadar etkili kar yağışının
başlaması bekleniyordu.
Otel yöneticileri yanılmamıştı. Öğle
sularında başlayan kar yağışı, programın
bitmesine yakın iyice coşmuş, bembeyaz kar örtüsü bütün güzelliğiyle ve göz
alabildiğine yeri ve göğü doldurmaya
başlamıştı. Otel yetkilileri de, aylardır
sabırla bekledikleri karın Petkimliler ile
birlikte geldiğini, “Petkim çalışanları bize
de uğur getirdi” sözleriyle belirtiyordu.
Kar yağışı, İzmir’de kar göremeyen

Petkimliler için ayrı bir keyif haline
dönüşmüştü. Bazı çalışanlar kara nazır
seyirlik alan yarattılar, sandalyelerine oturup izlemenin keyfini çıkarırken; bazıları
yakılan ateşin etrafına toplaştı. Birçoğu
ise kendisini kara, fırtınaya ve karanlığa
bıraktı. Açıldılar, uzaklara kadar gittiler,
döndüler. Gece geç saatlere kadar süren
bu keyif, ertesi gün de tüm coşkusu ile
devam etti. 12 saat içinde kar, toprak üzerindeki seviyesini hayli yükseltmiş, otelin
tüm kayak alanlarını kullanıma hazır hale
getirmişti. Yürüyüş mesafeleri daha geniş
tutuldu bu kez...
Karın yağdığı haberini alan Kartepe
müdavimleri, İzmit ve İstanbul’dan karlı
tepeye akmaya başlamıştı bile…
Petkimliler ise dönüş saatinin yaklaşması
nedeniyle araçlarını hazırlatmış, zincirleri
taktırmıştı. Yüksek rakımlı doruklardan
aşağılara inerken, göz alabildiğine
uzanan beyazlığın ve önü sıra sislerin
içinden bitiveren onlarca aracın zirveye
bir an önce ulaşma çabası, aceleleri
görülmeye değerdi.
Akşam saatlerinde evlerine ulaşan
Petkimliler’in gözlerindeki mutluluk ise
görülmeye değerdi.
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Yüz binler, Hocalı Soykırımı’nı
Taksim’de lanetledi…
Hocalı Soykırımı’nın 20. Yılı nedeniyle Taksim’de düzenlenen mitinge, Türkiye’nin birçok
ilinden ve Azerbaycan’dan yüz binlerce insan katıldı. Soykırımın lanetlendiği yürüyüşte,
Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sonsuza kadar süreceği vurgusu yapıldı.

“O KAN YERDE
KALMAYACAK”
Hocalı katliamı sırasında annesinin karnında
bulunan 20 yaşındaki Zarife, yaşadıklarını Türk
basın mensuplarıyla şu cümlelerle paylaştı:
“Anneme altı kez ateş etmişler. İki kurşun,
kucağındaki, o zaman iki yaşında olan ağabeyime
isabet etmiş. Ağabeyim ve babamla birlikte 20
akrabamı bu katliamda kaybettim. Şanslıyım
ki dört kurşunla vurulan annemin yaralı
kurtulmasıyla ben de yaşayabilmişim. Hocalı ile
aynı yaştayım ben. Bugün 20 yaşındayım. Hamile
kadınların karnının deşildiğini, çocuklarının kafaları
annelerinin gözlerinin önünde koparıldığı, futbol
topu gibi oynandığı günleri unutmayacağız.”
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6 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı Soykırımı’nın
20’nci yıldönümü nedeniyle
“Hocalı Katliamı’nı Anma
Gönüllüleri Komitesi” tarafından Taksim
Meydanı’nda düzenlenen mitinge
yüz binlerce kişi katıldı. Saat 12.00’de
Galatasaray Meydanı’nda toplanan,
aralarında Türkiye’de yaşayan ve okuyan
Azerbaycan Türkleri’nin de bulunduğu
kalabalık “Hepimiz Türküz, hepimiz
Hocalıyız”, “Karabağ bizimdir, bizim
kalacak” ,“Bir millet, iki devlet. Karabağ’a
adalet” sloganları eşliğinde Taksim
Meydanı’na kadar yürüdü. Azerbaycan,
Türkiye ve Türkmenistan bayraklarıyla

desteklenen yürüyüşe, 7 Azerbaycan
milletvekilinin dışında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına İçişleri Bakanı
İdris Naim Şahin katıldı. İstiklal Caddesi
boyunca süren yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Göstericilerle birlikte yürüyüşe Azerbaycan milletvekilleri Sabir Rüstemhanlı,
Ganire Paşayeva, Çingiz Qenizade, Jale
Aliyeva, Zahid Oruc, Fezail Ağamalı,
Mübariz Kurbanlı ile ünlü Azeri şarkıcı
Tunzale Agayeva da katıldı. Meydandaki program Türk ve Azerbaycan milli
marşlarının okunması, Hocalı ve tüm
Türk şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

TERTİP KOMİTESİ’NİN TARİHE NOT DÜŞEN BİLDİRİSİ

HOCALI ‘DA KATLEDİLEN MASUM İNSANLARIN
ÇIĞLIKLARI HÂLÂ YÜREĞİMİZİ DAĞLIYOR
// “YUMRUĞUMUZ BİRDİR”
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin
Çapkın’la törene gelen İçişleri Bakanı
İdris Naim Şahin, “20 yıl önce bugün
kan içiciler, katiller, acımasızlar, merhametsizler, korkaklar Hocalı’da 613
insanın kadın, çocuk, yaşlı, haklı haksız
demeden kanını içmişlerdir. Bu kan o
günden bugüne yerde kalmadığı gibi
bundan sonra da kalmayacaktır. O kan
o gün akmıştır ama hesabı bitmemiştir. O kanın hesabı adaletle, hukukla
sorulacaktır. Türk milleti inancıyla,
örfüyle, kültürüyle her zaman zulmün
karşısında, zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuş bir millettir. Türk
milletinin en büyük gücü birlik ve
beraberliktir. Gerektiğinde cephedeki
düşmanına su ikram etme erdemini
gösteren sadece Türk askeridir, Türk
milletidir. Türk milletinin gerektiği
zamanda yumruğu da birdir.” dedi.
1992’te merhum Cumhurbaşkanı
Turgut Özal’ın Bosnalılar için Taksim
Meydanı’nda konuşma yaptığını
belirten Şahin, “Rahmetli Özal, ‘21’inci
yüzyıl Türk dünyasının yüzyılı olmalıdır’ demişti. Hedefi bize göstermişti.
Güç ve sevgiyle ülkemizi idare eden
sayın Başbakanımız Tayyip Erdoğan ile
biz 21’inci yüzyılı inşallah Türkiye’nin,
Türk milletinin, Türk dünyasının yüzyılı
yapacağız. İnşallah 21’inci yüzyıl Türk
milletinin yüzyılı olunca 22’nci yüzyıl
da bizim yüzyılımız olacaktır” diye konuştu. Törene katılan Azeri sanatçılar
Azerice Sarı Gelin Türküsü’nü söylediler. Tören, siyah balonların uçurulmasıyla sona erdi.
// “YALNIZ DEĞİLİZ”
Yürüyüşe katılan Azerbaycan
Milletvekili Sabir Rüstemhanlı, Türk
halkının kendilerine verdiği destek
için teşekkürlerini iletti.. Azerbaycan
halkının yalnız olmadığını daha iyi
hissettiklerini anlatan Rüstemhanlı,
“Bugün Türkiye’nin ayakta olması beni
sevindiriyor. Bu soykırımı dünyaya
anlatmak için Türk milleti iradesini
beraber ortaya koymaktadır. Bu yürüyüş Türkiye’nin Azerbaycan ile yürek
yüreğe olduğunun göstergesidir” diye
konuştu.

Bugün burada, binlerce insanın katılımıyla toplanma nedenimiz, Azerbaycan’ın Hocalı kentinde
Ermenistan askerleri tarafından soykırıma uğratılan yüzlerce masum insanın aziz hatırasını yad
etmektir.
1992 yılının 26 şubatında, yani bundan tam 20 yıl önce bugün, Ermenistan askerleri, geniş
çaplı bir saldırı sonucunda Hocalı şehrini işgal etmiş; sivil halkı, çoluk çocuk, genç, hasta,
ihtiyar, hamile demeden; organize ve planlı bir biçimde katletmiştir. Bu vahşetin sonucunda
Hocalı’da yaşayan her 5 kişiden biri şehit olmuştur. Bu talihsiz olayın bilançosu şöyledir: 613
kişi işkence edilerek öldürülmüs, 487 kişi sakat bırakılmıs, 1275 kişi ise çocuk, kadın, ihtiyar,
genç ayrımı yapılmaksızın esir alınarak, akıl almaz işkencelere, insanlık dışı uygulamalara maruz
bırakılmıstır. Bugün hâlâ 155 kişinin akıbeti bilinmemektedir.
20. yüzyılın sonunda uluslararası toplumun gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırımda
katledilen halkın tek suçu AZERBAYCAN’LI OLMALARIDIR.
Değerli Dostlar Değerli Gardaşlar;
Hocalı soykırımına, yani bu insanlık ayıbına gereken önem verilmeli, geç kalmış adalet
sağlanmalıdır. Hiç bir suç cezasız kalamaz, ortaçağ değerleriyle işlenen bu korkunç ve barbar
katliam yanlızca Hocalı’daki Azerbaycan halkına karşı yapılmış bir saldırı değil, aynı zamanda
insanlığa karşı da yapılmış bir saldırıdır.
Ne yazık ki bu insanlık ayıbının failleri, azmettiricileri, sorumluları bugüne kadar
yargılanamayarak cezasız kalmışlardır. Bu cezasızlık ve adaletin tecelli etmemesi insanlık adına
leke süren bu cinayetlerin ve katliamların devam etmesini sağlamıştır.
Artık dünya kamuoyu ve ileri demokrasi ülkeleri Saraybosna’da, Karabağ’da, Filistin ve
Gazze’de, Hama, Humus ve Telafer’deki katliamlara artık “BİR DAHA ASLA” demeli ve
diyebilmelidir. Biz buradan bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz: “BİR DAHA HOCALI FACİASI
YAŞANMASIN” Dünyanın hiçbir yerinde insanlar dininden, dilinden, ırkından ya da mensup
olduğu milletten dolayı benzeri katliamlara maruz kalmasın.
Bizler insanlığın öz sesi olarak, bu katliamların bir daha yaşanmaması için üzerimize ne
düşüyorsa sonuna kadar yerine getirerek bunların engellenmesini kendimize vazife bilmeliyiz.
Bu duygumuzu bütün dünyaya seslenerek Azerbaycan’lı bir şairin sözleriyle bir kez daha
buradan ilan ediyoruz. “KESERSE HER KİM DÖKÜLEN KAN İZİNİ,KURTARAN DAHİ OLUR
YERYÜZÜNÜ” diyerek yine ve yeniden bir kez daha adalet çağrısı yapıyor, katliamlara,
soykırımlara, masum insanların öldürülmesine HAYIR denmesini istiyoruz.
Taksim’de bu meydanda toplanmış siz adalet savunucusu arkadaşlar, gardaşlar;
20 yıldan beri bütün dünyaya haykırdığımız “HOCALI’YA ADALET” çağrımıza insanlık
vicdanından cevap gelmeye başladı. Meksika ve Pakistan parlamentoları Hocalı Soykırımı’nı
resmi olarak tanıdı. İslam Birliği ve Kalkınma Örgütü Parlamenter Asamblesi; üye devletlerine
Hocalı Soykırımı’nı tanımalarını ve adaletin tecellisine katkıda bulunmalarını tavsiye
etti. Bu kararlar Hocalı’da insanlığa karsı işlenmiş cinayetin tanınması yönünde atılan
önemli adımlardır. İnanıyoruz ki, Hocalı faciasının diğer devletler tarafından da soykırım
olarak tanınması devam edecektir.Onlar adaleti desteklemekle dünyayı yeni facialardan
koruyacaklardır. İç ve dış politikasında barış, huzur ve adaletin sağlanmasını şiar edinmiş,
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini rehber edinerek bu yönde hareket eden milletimizin “TEK
MİLLET İKİ DEVLET VE AZERBAYCAN’IN KEDERİ KEDERİMİZ, SEVİNCİ SEVİNCİMİZDİR”
anlayışıyla Hocalı halkının öz topraklarına dönünceye kadar onların yanında olduğumuzu,
bu haksızlığın takipçisi ve savunucusu olduğumuzu bir kere daha buradan bütün insanlığa
sesleniyoruz. Bütün dünyada demokrasinin değişmez kuralı olan özgürlüğe özellikle de fikir
ve düşünce özgürlüğüne Avrupalı bazı devletlerce konulan engeller bizleri bu mücadeleyi
vermekten alıkoyamayacaktır. Tarihin çarptırılması yoluyla sözde soykırım iddialarını
destekleyen Fransa parlementosunun kararından üzüntü duyuyoruz. Ülkesini özgürlüğün
beşiği sayan Fransa’nın gözleri önünde gerçekleşen bu katliamları görmezden gelerek, sözde
soykırım yalanlarına bağlamasını ve düşünce özgürlüğüne yasak koymasını talihsizlik olarak
addediyoruz. Bütün dünya kamuoyunu bir kere daha haklı çağrımıza kulak vermeye “HOCALI
İÇİN ADALETİN TECELLİSİNE”ne destek olmaya davet ediyoruz.
Hocalı’daki işgalin sona erdirilerek, Hocalı halkının öz topraklarına kavuşmasını, oralarda
da barış ve huzurun tesis edilmesini bekliyoruz. Bu mesele halledilinceye kadar bu katliamı
unutmayacağız, unutturmayacağız. Buraya gelerek desteklerinizle, Azerbaycan’ın %20
sini oluşturan Ermenistan işgalindeki topraklarda ve sürgünde olan bir milyondan fazla
gardaşımızın acılarına ortak olduğunuz için sizlere teşekkürü borç biliriz. Öz vatanlarını
korumak için şehit olan bütün gardaşlarımızı minnet ve şükranla anıyor Allah’tan rahmet
diliyoruz.
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Petkim çalışanları ve Aliağalılar
Hocalı Soykırımı’nı andı
Anma törenine katılan Giresun Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar,
Hocalı’da yaşananların katliam değil, soykırım olduğunu belirterek, “Hocalı sözün bittiği
yerdir. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki topraklara hançer sokulmasıdır” dedi.

A

zerbaycan’ın Dağlık Karabağ
bölgesindeki Hocalı kentinde 26 Şubat 1992 tarihinde
Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycan Türkleri, Petkim Kültür
Merkezi’nde düzenlenen bir törenle
anıldı. Törene konuşmacı olarak Giresun Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı,
Azerbaycan asıllı Prof. Dr. Aygün Attar
ile Türk-Ermeni ilişkileri üzerinde yaptığı
araştırmalarla tanınan Ahmet Gürel
Katıldı. Petkim çalışanları ile Aliağa
halkının yoğun ilgi gösterdiği törende
konuşan Aygün Attar, “Hocalı’da bir
katliam değil, bir soykırım yaşanmıştır.
Hocalı, sözün bittiği yerdir. Biz böyle bir
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vahşeti anıyoruz. Acımız ortaktır. Bugün
ortak dertlerin, ortak ağıtlarla anılması
gereken bir gündür.”dedi.
Dünya üzerinde 2012 yılının Balkan
Savaşları’nın 100. Yılı olduğunu da anımsatan Attar, “kendisine aydın diyen bir
zümre, 1912 yılında Avrupa’da 5 milyon
Türk’ün yok edildiğinden hiç bahsetmiyerek ‘Hepimiz Ermeniyiz’ diyebiliyor.
Bugün İran ve Rusya’nın desteği ile
sanal bir devlet olarak ayakta duran
Ermenistan’ı savaş suçlusu yönetmektedir. Hocalı’nın sorumlularından Robert
Koçaryan ödüllendirilerek devlet başkanlığına getirilmiştir. Bugünkü Devlet
Başkanı Serj Serkisyan da, 1991-1994

yılları arasında Dağlık Karabağ Savunma
Ordusu’nun başındaydı” dedi.
// HAKSIZLIĞA TEPKİ GÖSTERELİM”
Türklerin savaşa savaşla, katliama katliamla karşılık veren bir millet
olmadığını belirten Attar, şu değerlendirmeyi yaptı: ‘’Asaletimiz, medeniyetimiz, engin hoşgörümüz zaten buna
müsait değil. Ama haksızlığa da sessiz
kalmayız. Peygamberimiz Hz. Muhammed, ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz
şeytandır’ demiştir. O nedenle haksızlıkla
tepki göstermemiz gerekiyor. Haksız bir
şekilde, etnik ve dini kimliği nedeniyle
masum insanlara karşı uygulanan Hocalı

Giresun Üniversitesi Tarih Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar

Araştırmacı-Yazar Ahmet Gürel

Soykırımı, hak ettiği şekilde dünyada
karşılığını bulacaktır. Dünya bu sınavda
kalmamak için en azından geçte olsa
bu kara lekeyi aklamak zorundadır.
Bizim üzerimize düşen görev bu kanlı
yaranın acılarına hiç olmazsa biraz daha
merhem olabilmek için bu tür günlerde sesimizin yettiği kadar anlatmaktır’’
diye konuştu. Prof. Dr. Aygün Attar,
herkesi 26 Şubat Pazar günü Taksim
Meydanı’nda yapılacak mitinge davet
ederek, “Hepimiz Hocalılıyız, Hepimiz
Türk’üz diye haykıralım” çağrısını yaptı.
// TÜRKİYE, TEZLERİNİ ANLATACAK
TÜM ALTYAPI VE BİRİKİME SAHİP”
Türk-Ermeni ilişkileri üzerine üç ayrı
kitap yayınlayan Uşakizade Latife Hanım
Müze Köşkü Müdürü, Araştırmacı-Yazar
Ahmet Gürel de insanları etnik kimliği
üzerinden eleştirmenin yanlış oldu-

(Soldan) Ahmet Gürel, Petkim Genel Müdür Bilim Müşaviri
Prof. Dr. Fuzuli Nasırov, Prof. Dr. Aygün Attar, Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk

ğuna vurgu yaparak, Ermeniler’in 900
yıl boyunca Osmanlı topraklarında en
rahat yaşayan etnik topluluk olduğunu belirtti. Tarihsel belgelere dayalı
saydam gösterisi eşliğinde konuşmasını yapan Gürel, 1915 yılında asla bir
soykırım olmadığını dile getirdi. Gürel,
şöyle devam etti: “Ermeniler, Osmanlı
Devleti’nin en kritik makamlarında
yıllarca görev yaptılar. 1915 yılında
Osmanlı Maliyesi’nin başında bir Ermeni
bulunuyordu. Ancak bizler tarihsel gerçekleri anlatmak için sistemli bir çaba
gösteremedik. Bugün de gösterdiğimiz
söylenemez.
Türkiye, haklılığını kanıtlayacak on
binlerce belgeye, çok iyi yetişmiş tarihçilere, sahiptir. Bu değerlerimizi stratejik
bir devlet politikasıyla harmanlayarak,
sözde soykırım yalanını tüm dünyanın
yüzüne çarpabiliriz.” dedi.

“TÜRKİYE
ÜŞÜDÜĞÜ ZAMAN HOCALI
DONAR, HOCALI
ÜŞÜDÜĞÜ ZAMAN,
TÜRKİYE DONAR”
Hocalı’da yaşanan soykırımdan kaçarak
Azerbaycan’a sığınan Türklerden biri olan
Petkim Genel Müdür Yardımcısı Sakit
Samadov, 20 yıl önce yaşadıklarını izleyicilerle
paylaştı. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin
“Tek millet, İki Devlet” ülküsüyle sonsuza kadar
yaşayacağını vurgulayan Samadov, “Aynı gök
kubbenin altında, Çanakkale’de, Bakü’de birlikte
savaştık. Çanakkale’da Hasan oğlu İbrahim
adında Azeri Türk’ü var. 18 yaşında. Bakü’de
Türk Mehmetçiklerinin yattığı şehitlik var.
Bugünden alacağımız ders, uzanan ellere sahip
çıkmak, birlikte dertlenmek ve birlikte mücadele
etmektir” dedi.
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Aliağa Petkimli basketbolculardan
Hayati Öztürk’e başarı sözü

Öztürk, “Oyuncuların
birbirlerini
tanımaları, takım
ruhu oluşturmaları
da büyük
önem taşıyor.
Antrenörümüz
Burak Bıyıktay ile bu
ruhu yakaladıklarını
görmekten büyük
mutluluk duydum.”

“GENEL MÜDÜRÜMÜZ
BİRÇOK OYUNCUDAN
DAHA UZUN BOYLU”
Ziyaret sonrasında Petkim yöneticileri
Aliağa Petkimli basketbolcularla hatıra
fotoğrafı çektirdi. Takımın Antrenörü Burak
Bıyıktay, Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk’ün iyi bir basketbol izleyicisi olduğunu
belirterek;,”Kendisini sadece maçlarımıza
değil, antrenmanlarımıza da bekliyoruz. Genel Müdürümüz pek çok oyuncumuzdan daha
uzun boylu. Bu fiziği ile birlikte basketbol
oynayabiliriz” dedi.
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B

eko Basketbol 1. Ligi’nde
mücadele veren Aliağa Petkim
Basketbol takımı oyuncu ve
yöneticileri, Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk’ü ziyaret ederek
başarı sözü verdi.
Takımın Antrenörü Burak Bıyıktay,
2011-2012 sezonunda da, takımın
sponsoru olan Petkim’e teşekkür
ziyaretinde bulunmak istediklerini
belirterek, “Bizler mücadelemizle
sadece Aliağa’yı değil Petkim’i de
temsil ediyoruz. Bu sezon ilk hedefimiz
play-off’a kalabilmek. Kadromuza
eklediğimiz 5 yabancımızla bunu
başaracağımızı umuyoruz. Aliağa

Petkim, bu sezon da temiz bir
mücadele verecek ve inanıyorum ki
Aliağa halkına çok güzel mutluluklar
yaşatacak” dedi.
Basketbolculara hitaben bir
konuşma yapan Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk de, sporun mücadele
azmi kadar; barış, dostluk ve disiplin
gerektirdiğini vurguladı. Kendisinin de
iyi bir basketbol izleyicisi olduğunu ve
her fırsatta takımın maçlarını izlediğini
belirten Öztürk, “Önemli olan temiz
ve kişilikli mücadele etmek. Tabelaya
yansıyan skor da elbette önemli, ama
Aliağa Petkim basketbol takımının
geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da

ALİAĞA PETKİM BASKETBOL
TAKIMI KADROSU
Menajer		
Baş Antrenör
Yardımcı Antr.
		
		
Menajer Yrd
Masör		
Malzemeci

: Birtan SAKA
: Burak BIYIKTAY
: Tuğrul TAŞKINGENÇ,
Sinan AKSOYLAR,
Evrensel PAKSOY
: Can YALMAN
: Mehmet ALTINÖRS
: Adil ARABACI

OYUNCU KADROSU
Branislav RATKOVİCA
Ryan TOOLSON
Zelimir ZAGORAC
Paul MİLLLER
Brian QVALE
Buğrahan TUNCER
Serkan ÖZVER
Murat KUTLU
Barış GÜNEY
Tufan ERSÖZ
Ümit SONKOL
Ersin GÖRKEM
Dennis MİMS

öncelikle temiz bir oyun çıkaracaklarına
ve azimle kazanmaya çalışacaklarına
inanıyorum. Bu sezon takımın
tamamına yakını yeni oyunculardan
oluşuyor.
Bu oyuncuların birbirlerini
tanımaları, takım ruhu oluşturmaları
da büyük önem taşıyor. Antrenörümüz
Burak Bıyıktay ile bu ruhu yakaladıklarını
görmekten büyük mutluluk duydum”
dedi.
// “PETKİM YAPABİLECEĞİNİN
AZAMİSİNİ YAPIYOR”
Petkim olarak basketbol takımına
“hatırı sayılır kaynak ve zaman

ayırdıklarını” sözlerine ekleyen Genel
Müdür Öztürk, Petkim’den daha büyük
şirketlerin spora ilgi göstermemesinin
de dikkat çekici olduğunu söyledi.
Aliağaspor Kulübü Başkan
Yardımcısı ve Petkim Muhasebe
Yöneticisi Arkun Ünsal ise, kulüpte
haziran ayında yapılan genel kurul
sonrasında göreve gelen yeni yönetim
olarak, tamamen yeni bir yapılanmaya
gittiklerini, geçmişe bakmadan yepyeni
bir anlayışla ve teknik heyetle tam bir
uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Ünsal,
yeni dönemde yöneticilerin ve teknik
ekibin görev ve sorumluluklarının
belli olduğunu, herkesin kendi görev

alanında en iyiyi yapmaya çalışacağını
vurguladı. Bu sezonda takımın ilk
hedefinin play-off, daha sonra ise
Avrupa’da Eurolig’de mücadele
etmek olduğunu kaydeden Ünsal, yaş
ortalaması 25 olan genç ve tecrübeli
bir takım kurduklarını, Antrenör Burak
Bıyıktay önderliğinde Aliağa halkına
gurur veren başarılar yaşatacaklarını
belirtti.

Aliağa Petkim Antrenörü Burak Bıyıktay (soldan üçüncü) ve
Menajer Birtan Saka (soldan dördüncü), Yeni sezonda
takımın ilk hedefinin play-off’a kalabilmek olduğunu söyledi
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Aliağa Petkim basketbol takımı
İzmir’in spor basını ile buluştu
İzmir ve Aliağa’da görev yapan spor muhabiri gazeteciler ve spor yazarları,
Aliağa Petkim’in ev sahipliğinde düzenlenen gecede buluşarak, birlik ve beraberlik
duygularını pekiştirdi.
Basketbol Adamları
Derneği Başkanı Avni Erboy
(solda) Aliağaspor Kulübü Başkanı
Uğur Eren’e gecenin anısına
bir plaket takdim etti

İzmir Gazeteciler
Cemiyeti ve
Türkiye Gazeteciler
Federasyonu
Başkanı Atilla Sertel
Aliağa’nın her
alanda İzmir’in onur
kaynağı bir ilçesi
olduğunu, spordaki
başarının kendilerine
de onur verdiğini
vurguladı.

2

011-2012 sezonunda tüm
branşlarda büyük başarılara
imza atan Aliağaspor Kulübü
Yöneticileri, İzmir’in spor
medyası ile bir araya geldi. Aliağa Can
Balık Restoranda düzenlenen yemeğe
Aliağa Belediye Başkanı Turgut Oğuz,
Aliağaspor Kulübü Başkanı Uğur Eren,
İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye
Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla
Sertel, TSYD İzmir Şube Başkanı Mehmet
Ali Okumuş, Basketbol Adamları Derneği

Genel Başkanı Avni Erboy ve İzmir’deki
basın-yayın kuruluşlarında görev yapan
45 spor yazarı ve spor muhabiri katıldı.
Gecede bir konuşma yapan Aliağaspor
Kulübü Başkanı Uğur Eren, Aliağa
Petkim takımı olarak basketbolda daha
rahat, huzurlu ve başarılı bir sezon
geçirdiklerini belirterek, “Başarıda büyük
payı olan Belediye Başkanımız Sayın
Turgut Oğuz’a ve ana sponsorumuz
Petkim’e ve yöneticilerine çok teşekkür
ediyorum.” dedi.

“ALİAĞA PETKİM’İ ARTIK AVRUPA
KUPALARINDA GÖRMEK İSTİYORUZ”
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Basketbol Adamları Derneği Genel Başkanı Avni Erboy, Aliağa’nın Petkim’le bütünleşmesinin başarıyı da beraberinde getirdiğini belirterek, “Aliağaspor Kulübü
Başkanı Uğur Eren bizleri bir araya getirdi. Ben gazeteci olarak, spor yazarı
olarak, kulüp başkanı olarak ve Türkiye Basketbol Adamları Derneği Genel Başkanı olarak kendisine şükranlarımı sunuyorum. Aliağa’nın Petkim’le bütünleşmesi
başarıyı kendiliğinden getirdi. Biz daha büyük başarılar bekliyoruz. İnşallah en kısa
zamanda Aliağa Petkim’i Avrupa Kupalarında görmek istiyoruz.” dedi.

İzmir spor basınının duayeni Gürkan Ertaç (ortada)
ve TSYD İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Ali Okumuş (sağda),
spora verdiği desteklerden dolayı Aliağa Belediye Başkanı
Turgut Oğuz’a gecenin anısına gümüş bir tabak hediye etti.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye
Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel

// “ALİAĞA PETKİM İLE
KIVANÇ DUYUYORUZ”
İzmir’in spor basınının duayeni olan
Yeni Asır Yazarı Gürkan Ertaç ise, Aliağa
Petkim basketbol takımının başarılarını
bir basketbol sever olarak büyük
beğeni ile izlediğini belirterek, takımın
daha başarılı olması için herkese çok
önemli görevler düştüğünü söyledi.
Gürkan Ertaç, “Bugün Aliağa Petkim
takımı tehlike yaşamıyorsa ve devler
arasında play-off’u düşlüyorsa bu
gerçekten sizler kadar bizim de kıvanç
duyduğumuz bir olaydır. O bakımdan
bizleri böylesi güzide bir gecede
ağırladığınız için çok teşekkür ederim.”
dedi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye
Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla
Sertel ise, Aliağa’nın her alanda İzmir’in
onur kaynağı bir ilçesi olduğunu,
spordaki başarının kendilerine de

Can Restoran’da düzenlenen yemeğe İzmir’deki
basın-yayın kuruluşlarında görev yapan 45 spor yazarı
ve spor muhabiri katıldı.

onur verdiğini vurguladı. Petkim’in
sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin yüz
akı sanayi kuruluşlarının başında
geldiğini sözlerine ekleyen Sertel,
basketbolda sağlanan başarı ile ilçenin
sosyal yaşamında da büyük bir canlılık
yaşandığını kaydetti.
// “ALİAĞA, PETKİM’LE
BİR AİLE OLMUŞ”
Aliağa’nın Aliağa Petkim ile bir aile
olduğunu görmekten keyif aldığını
belirten Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD) İzmir Şube Başkanı Mehmet Ali
Okumuş da, “Burada Aliağa ve Aliağa
Petkim bir aile olmuş, bu çok güzel.
Keşke İzmir’de meslek kuruluşlarıyla
böyle olsak diye düşünüyorum, ama bir
türlü olamadık. Spor yazarı arkadaşlarla
birlikte bu aile içinde olmak bizi çok
mutlu etti.” cümleleri ile duygularını
ifade etti.

Aliağaspor yöneticileri, geceye katılan
gazetecileri karşılarken..
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SOSYALGÜNCEL
SORUMLULUK

STEAŞ ve Petkim çalışanları
şirketleri ile el ele verdi, Afrika’ya
160.000 TL ulaştırdı
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ve Petkim çalışanları bu Ramazan ayında Türkiye’ye örnek
olan bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Çalışanların gönüllü bağışları,
şirketlerin kurumsal bağışları ile birleşti ve 160 bin TL’lik yardım rakamına ulaşıldı.

P

etkim ve SOCAR Turkey
Enerji A.Ş. yönetici ve
çalışanları, örnek bir sosyal
sorumluluk projesine imza
atarak, 40 milyon insanın “kronik
açlık tehlikesi” ile karşı karşıya
bulunduğu Afrika’ya yardım elini
uzattı. Şirketin her ramazan ayında
geleneksel hâle getirdiği iftar
yemekleri iptal edilirken, bu iftarlara
harcanacak kaynak, çalışanların
gönüllü katkılarıyla birleştirilerek
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“Her Evden Bir Fitre, Bir İftar
Afrika’ya” kampanyasına bağışlandı.
5-19 Ağustos tarihleri arasında
gerçekleşen kampanyada toplanan
bağış miktarı 160.000 TL’ye ulaştı.
İzmir Valiliği’nde düzenlenen törenle,
kampanyada toplanan bağışın
sembolik çeki, Petkim Genel Müdürü
Hayati Öztürk tarafından İzmir Valisi
Cahit Kıraç ve İzmir İl Müftüsü İlyas
Öztürk’e teslim edildi. Törende bir
konuşma yapan Vali Cahit Kıraç,

Başbakanlığın koordinasyonunda
Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
sürdürdüğü kampanyanın başarıyla
devam ettiğini belirterek, “Petkim
yönetici ve çalışanlarına Genel
Müdürümüz Sayın Hayati Öztürk’ün
şahsında teşekkürlerimi iletiyorum.
Gerçekten örnek bir davranış
sergilediler. Petkim’in hazırlandığı
yeni yatırımlarda daha büyük
başarılara imza atacağına; istihdam
ve ihracat anlamında ilimize ve

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk (solda),
160.000 TL’lik bağış çekini İzmir Valisi Cahit Kıraç (ortada) ve İl Müftüsü İlyas Öztürk’e teslim etti

bölgemize yaptığı katkının artacağına
yürekten inanıyorum. Allah kabul etsin.
Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.
İzmir İl Müftüsü İlyas Öztürk ise, Petkim’in
İzmir’de kampanyaya şirketler bazında
ilk katılan ve en yüksek bağışı yapan
kurum olduğuna dikkat çekerek, İzmir
ve ilçelerinde camilerden toplanan bağış
tutarının da 1 milyon TL sınırına geldiği
bilgisini verdi.
Petkim ile ilgili gelişmeyi Diyanet İşleri
Başkanlığı’na da “örnek bir çalışma”
olarak aktardıklarını kaydeden Müftü
Öztürk, “Ramazan ayının manevi hazzını
yaşadığımız bugünlerde teşkilatımız adına
Petkim yönetici ve çalışanlarına teşekkür
ediyoruz.” dedi.

// “BAĞIŞLARIMIZI DEVLETİMİZİN VE
KIZILAY’IN GÜVENLİ ELLERİNE TESLİM
ETTİK”
Törende bir konuşma yapan Petkim
Genel Müdürü Hayati Öztürk de,
şirketin yönetici ve çalışanlarının bu
kampanyaya tüm kamuoyunun takdirini
kazanan bir duyarlılıkla yaklaştığını
belirterek, “Kampanyamızın diğer kurum
ve kuruluşlara da örnek olmasından
mutluyuz. Kampanyada toplanan bağışlar
ilgili hesap numaralarına yatırılacak.
Tüm çalışan arkadaşlarımın duygularına
tercüman olarak; bu paraların, devlet
kurumlarımızın ve Kızılay’ımızın güvenli
ellerinde muhtaç insanlara en verimli
şekilde ulaştırılacağına inancımızı da
				

huzurlarınızda tekrarlamak isterim.”
dedi. Petkim çalışanı olmanın farkını ve
gururunu bir kez daha yaşadıklarını dile
getiren Öztürk, şöyle devam etti:
“Toplanan 160.000 TL’nin içinde
şirketimizin iptal ettiği iftar yemeklerine
harcadığımız kaynak da bulunuyor. Biz bu
iftarları her yıl müşteri ve tedarikçilerimizle
buluşma vesilesi olarak görüyoruz.
Bu ramazan ayında ise kendilerine bu
durumu aktardık ve çok güzel anlayış
gördük. Afrika’daki insanlara bir yudum su,
bir lokma ekmek götürmek için yola çıkan
şirketimizin tüm çalışanlarını aileleri ile
birlikte kutluyor; yüce milletimizin ve tüm
İslam âleminin bayramlarını huzurlarınızda
bir kez daha kutluyorum.” dedi.
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SAĞLIK

Sonucu şişmanlamak, çözümü ise zayıflamak…
İşte böylesine çıldırtan paradoksu yaşatan hastalık:

İnsülin Direnci
Siz her zaman aynı tarzda beslenirdiniz ama son zamanlarda bir anda kilo almaya
başladınız. Alınmaya başlanan kilolarla beraber daha çok acıkır oldunuz, özellikle de
böyle makarna, pilav gibi karbonhidratlı yemeklerden sonra...
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Dr. Çağrı Ekmekçi
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
Sağlık Servisi Başhekimi
E-posta: cekmekci@petkim.com.tr

“Ayşe hanım, her türlü çabanıza rağmen
zayıflayamıyorsunuz. Zayıflama diyetleri, zayıflama
çayları, haplar vb... Zayıflama diyetlerini de düzenli yapabildiğiniz söylenemez çünkü bir anda gelen acıkma hissine karşı
duramıyorsunuz. Ah bir de tatlılar… Öğünlerden sonra başlayan tatlı krizleri
diyet yapma konusunda sizi hep zorluyor… Fatma hanım, siz her zaman aynı tarzda
beslenirdiniz ama son zamanlarda bir anda kilo almaya başladınız. Alınmaya başlanan kilolarla
beraber daha çok acıkır oldunuz, özellikle de böyle makarna, pilav gibi karbonhidratlı yemeklerden
sonra... Hatta bir türlü doymadığınızı hisseder oldunuz dersek daha mı doğru olur? Ve tatlılar, çikolatalar
daha çok aklınıza gelir oldu. Mehmet bey, kilo ile ilgili bir sorununuz yok, henüz fakat şu yemeklerden sonra
gelen ağırlık, uyku olmasa daha güzel olacak hayat. Her zamankinden farklı da yemiyorsunuz ama bir anda
kollarınız bacaklarınız uyuşuyor, gözünüzü kapatsanız uyuyacaksınız… Biraz tatlı bir şeyler yesem
kendime gelirim mi diyorsunuz yoksa?” Bu üç durumdan biri size tanıdık geldi ve üstelik kan tahlilleri de yaptırdınız. Açlık kan şekeriniz normal olduğu için şeker hastalığı ile ilgili de bir sorun
olduğunu düşünmüyorsunuz. Peki insülin değerlerinizi ölçtürdünüz mü? Zayıflayamamanızın
ya da sürekli kilo almanızın nedeni insülin direnciniz olabilir! İşte biz çok sık karşılaştığımız
bu yakınmaları ve son zamanlarda çok sık duymaya başladığımız İnsülin Direnci problemini uzmanına, Dahiliye ve Endokrinoloji uzmanı Dr. Didem Dinçer’e sorduk.

İnsülin direnci ne demektir?
DİNÇER: İnsülin vücutta pankreastan
salınan bir hormondur. Yemekten sonra
kanda yükselen şekere yönelik pankreas
insülin üretir. İnsülin kan şekerini (glikoz)
dokulara taşır ve böylece hücreler şekerden enerji üretir. Ortamda ne kadar şeker
varsa yeterli insülin üretilip glikozun vücut
tarafından kullanımı sağlanır. Sürekli karbonhidrattan zengin beslenildiğinde ise
insülin dengesi bozulabilir. Bu durumda
yeterli hatta fazla insülin üretildiği halde
insülin görevini yapamaz ve dokulara
giremeyen glikoz yağ hücrelerine girip
depolanır. Bu durumda hücrelerimiz
sürekli açtır (sürekli bir şeyler yemek isteriz),
yağ hücrelerimiz sürekli genişlemektedir
(biz de şişmanlamaktayız) ve pankreasımız
ise sürekli insülin ürettiği için gittikçe
yorulmaktadır (bu da bizi sonunda şeker
hastası yapar). Bu kısır döngüyü başlatan
insülin etki yetersizliğine insülin direnci
diyoruz.

// KİLO VERMEK KAN ŞEKERİNİN
KONTROLÜNÜ DENGELİYOR
İnsülin direnci insana nasıl bir zarar
verir?
DİNÇER: Genetik mirasında “insülin direnci” yazanlar, kolay şişmanlar. İşin kötüsü,
bu şanssız insanların kiloları arttıkça insülin
direnci daha da derinleşir. Bu da daha fazla
kilo almak anlamına gelir. Yani tam bir
kısırdöngü söz konusudur.
İnsülin direnci problemi nasıl çözülür?
DİNÇER: İşin kötü yanı insülin direnci
problemini çözmenin en etkili yolu da,
kilo vermektir. Bilimsel çalışmalara göre
yüzde 5’lik bir kilo kaybı bile direnci kırmaya başlıyor, yüzde 10’un üzerindeki kilo
kayıpları sorunu neredeyse çözüyor. Kilo
vermek kan şekerini kontrolünü dengeliyor, kan basıncını düşürüyor, trigliseridi
normal değerlere getiriyor. Bir süre sonra
iyi kolesterol HDL’de yükselmeye de yol
açıyor. Kısacası insülin direnci genetik

mirasta yazılı kalıcı bir “kodlanma hatası”,
“genetik bir eğilim” durumudur. Bu nedenle “asla tamamen yok edilemez, sorun
kökünden çözülemez” ama pek çok genetik
sorun gibi o da yönetilebilen, kontrol
altına alınabilen bir problemdir.
İnsülin direnci nasıl kontrol altında
tutulur?
DİNÇER: Bu, bilgili bir hasta ile
uzman bir sağlık ekibinin birlikte çalışarak
başarabileceği bir iştir. İnsülin direncini
normale getirmek, sadece ilaç yutmak
veya yalnızca diyet yapmakla mümkün
olmaz. Bu iki önlem birlikte uygulansa bile
arzu edilen sonuç her zaman alınamaz.
Çünkü bu iş, egzersiz olmadan asla başarılamaz... Sorunun çözümü, kilo vermekten
geçiyor. Mevcut kilonun yüzde 10’unun
kaybı, yukarıda da belirttiğimiz gibi orta
ve uzun vadede mükemmel yararlar
sağlıyor ama ne var ki insülin direncini
yönetmeyi öğrenmeden kilo vermek ol-
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dukça zor, hatta imkânsız! Bir miktar kilo
verilse de bir süre sonra fazlasıyla geri
alınıyor. Bunun için mutlaka “medikal
bir kilo programı” şart. Çoğu hastada
“diyet+egzersiz+ilaç” üçlüsü olmadan
başarılı olmak mümkün değil.
// DİYETİNİZ MUTLAKA SİZE ÖZEL
OLMALI
Nasıl bir diyet önerirsiniz?
DİNÇER: Diyetiniz size özel olmalı
ama bu noktada glisemik indekse dikkat
edilmeli. Glisemik indeks, karbonhidratlarla ilgili yapılmış bir sınıflandırmadır.
İlk kez 1984 yılında şeker hastaları için
geliştirilmiştir. Tanım olarak glisemik indeks, karbonhidrattan zengin besinlerin
kan şekerini ne kadar zamanda ne kadar
yükselttiğini gösteren değerler listesidir.
Glisemik indeksi yüksek olan besinler
kan şekerini daha kısa sürede yükseltir
ve daha fazla insülin salgılatır. Düşük
glisemik indeksli besinler ise tam tersine
kan şekerini yavaş yükseltir ve insülin
salgısı ve etkisi için daha uzun bir süre
sağlanmış olur. Besinleri ne kadar ufak
boyuta getirirseniz glisemik indeksleri bir
o kadar yükselecektir. Çünkü parçalama
ve doğrama işlemleri besinlerin sindirilmesini kolaylaştırır. Sindirim kolaylaşması
ise kan şekerinin daha hızlı yükselmesine
neden olur. Besinler yavaş tüketildiğinde
sindirim hızları da yavaşlar. Böylece kan
şekeri üzerindeki etkileri daha geç ortaya
çıkar. Yani hızlı yediğiniz bir ekmek ile

110 -

MART’12

yavaş yavaş çiğneyerek tükettiğiniz bir
ekmeğin kan etkileri birbirinden farklıdır
ve çiğneyerek yavaş yavaş tükettiğiniz
ekmeğin glisemik indeks değeri daha
düşüktür.
Posadan zengin bir beslenme tarzı: Eğer sebze, meyve, kuru baklagil ve
tam tahıl ürünleri gibi posadan zengin
besinlere beslenmenizde yeteri kadar
yer veriyorsanız, öğünlerinizin glisemik
indeksini azaltabilirsiniz. Çünkü posa
tükettiğiniz besinlerin barsaktan geçiş
hızını yavaşlatarak, sindirimli yavaşlatır.
Karbonhidrat, yağ ve protein
dengesi: Tükettiğiniz bir ana öğün; yağ,
protein ve karbonhidrat içeriyor ise kan
şekerine olan etkisi daha geç ve daha
yavaş oluşacaktır. Çünkü proteinler ve
yağlar karbonhidratlara göre daha yavaş
sindirilir.
Sirke gibi asidik soslar: Yapılan
bilimsel araştırmalar sirke gibi asidik olan
sosların besinlerin glisemik indeksini
azalttığını göstermiştir.
// EN ÖNEMLİ DİRENÇ KIRICI
EGZERSİZ: YÜRÜYÜŞ
Hastalar nasıl egzersiz yapmalı?
DİNÇER: Bilimsel veriler yürüyüşün en önemli “direnç kırıcı egzersiz”
olduğunu göstermektedir. Vücudumuzdaki toplam kas dokusunun neredeyse

yüzde 80’inden fazlası göbek çizgimizin
altında bulunuyor. Yürüme esnasında
kullandığımız büyük kaslar da göbek
çizgisinin altında yer alan kalça, baldır ve
bacak kasları. Eğer tempolu bir yürüyüş
programını ısrarla uygularsanız daha
fazla kas dokunuzu çalıştırmış ve insülin
direncini engellemiş olursunuz. Özellikle “power walking” diye tanımlanan
ve orta yaşlı biri için dakikada 100-120
adım atmayı temel koşul kabul eden
tempolu ve sıkı yürüyüşlerin daha etkili
olduğu kanıtlanmıştır. Egzersiz çalışmalarını düzenli olarak haftada üç kez
yapmak ve mümkün olduğu kadar kalp
hızını dakikada 100’ün üzerine çıkarmak
(mümkünse 120’ye yaklaştırmak), etkili
bir sonuç almayı kolaylaştırır.
İnsülin direnci düşük hastalara özel
bir ilaç var mı?
DİNÇER: Şeker hastalarının en yakın
dostu metformin aslında daha şeker
hastası olmadan soruna temelden
çözüm getirebilme yeteneğine sahiptir.
Çünkü metformin, dokularda insülinin
etkinliğini artırır dolayısıyla hücrelerin şekerin kullanımı kolaylaştırır. Çok masum
bir ilaç olarak ünlenen hatta hamilelerde
bile kullanılmaya başlanan metforminin
yine de bir ilaç olduğunun unutulmaması ve olası yan etkilerinden korunmak
için doktor gözetiminde kullanılması çok
önemli.
Komşunuzun ilacı size uygun olmayabilir…

HABER

Konsa Enerji
ISO 14001 ve TS 18001
belgelerini almaya hak kazandı

Konsa Enerji ve
Konuk Isı Petkim Şantiye
Müdürü, Makine
Yüksek Mühendisi
Muktedir Arslan

P

etkim’de fırın bakımı, basınçlı
su ile temizlik, iskele montaj,
çelik yüzeylerin boyanması
ve izolasyon gibi yardımcı
işleri yapan Konsa Enerji firması, TUV
AVUSTRIA tarafından gerçekleştirilen
Entegre Yönetim Sistemi Belgelendirme
Denetimi sonucunda; ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi Belgesi ve TS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Belgesi’ni almaya hak kazandı.
Konsa Enerji ve Konuk Isı Petkim
Şantiye Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Muktedir Arslan, 2011 yılında
Petkim tarafından verilen “Performansı
en yüksek Hizmet Müteahhidi” ödülünü ikinci kez aldıklarını hatırlatarak,

ISO 14001 VE TS 18001 belgelerinin
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile iş
mükemmelliğine verdikleri önemi bir
kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.
Konsa Enerji’nin taahhüt hizmeti
veren firmalar arasında sağlam ve güçlü
temelleri olan güvenilir bir firma olarak
anılmasının kendileri için birinci öncelik
taşıdığını belirten Muktedir Arslan şu
değerlendirmeyi yaptı: “Yaptığımız işler
ve verdiğimiz hizmetlerde ilk hedefimiz
müşterilerimizin çözüm ortağı olmak.
Çevre ve çalışanlarımızın sağlığı ve
güvenliğini tehlikeye düşürmemek
için bu konuda geliştirilen ulusal ve
uluslararası koruma sistemleri, teknikleri ve yayımlanan kılavuzları izleyerek,

uyguluyoruz. Tüm ulusal yasa ve yönetmelikler ile Türkiye’nin imza koyduğu
tüm uluslararası sözleşmelere uymak ve
uygulamak iş yaptığımız tüm firmalara
layık bir firma olarak çalışmak ana hedefimizdir.” İşçilerinin tümünün, yaptıkları
işe uygun özellikler taşıdığını hatırlatan
Muktedir Arslan, bu işçilerin ayrıca Milli
Eğitim Bakanlığı onaylı kalfalık ve ustalık
sertifikalarına sahip olduğunu, bu
belgelere sahip olmayan hiçbir işçiyi çalıştırmadıklarını kaydetti. Konuk Isı bu
yıl içinde çalışanlarını mesleki eğitime
de tabi tutmuş, “Ağır Ve Tehlikeli İşlerde
Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ” kapsamında toplam 40
saat süren eğitimler vermişti.
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Plastik kapaklar gülümsüyor,
engellilere hayat veriyor
Engellilere yönelik yapılan projede her renk plastik kapak geri dönüşüme
kazandırılırken, elde edilen gelirler proje ekibinin oluşturduğu kooperatiflere
aktarılacak.

A

liağa Kent Konseyi’nin
öncülüğünde başlatılan, Petkim’in ana
sponsoru olduğu “Gülümseyen Kapaklar, Gülümseyen
Yüzler” Projesi, İzmir Enternasyonal
Fuarı’nda büyük ilgi gördü. Engellilere yönelik yapılan projede her
renk plastik kapak geri dönüşüme
kazandırılırken, elde edilen gelirler
proje ekibinin oluşturduğu kooperatiflere aktarılacak. İkinci aşamada
ise 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 engelli hatıra
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ormanları oluşturulacak ve satılan
fidanlardan elde edilen gelirler kooperatiflere aktarılacak. Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, plastiklerin
temel hammadde üreticisi olan
Petkim’in plastik atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi süreçlerinde halkın bilinçlenmesine büyük önem verdiğini
vurguladı. Bu amaçla Aliağa Kent
Konseyi tarafından başlatılan bu
projeye destek verme kararı aldıklarını kaydeden Öztürk, “Bu projeye
engelli vatandaşlarımızın meslek
eğitimlerden geçirilerek sosyal
yaşama daha aktif olarak katılması,
sevincimizi daha da artırıyor. Biz
şirketimizde engelli vatandaşlarımızın istihdamı konusunda çok hassas
davranıyoruz. Onlarla pek çok
birimde, hiçbir sorun yaşamaksızın
birlikte çalışıyoruz. Toplumda bu
tür proje örneklerinin çoğalması ile,
engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı

sorunları asgariye indirmek mümkün olabilecek. Ayrıca Petkim’in
üretim ve siteler bölgelerinde
belirlediğimiz yerlere çok sayıda
kapak toplama bidonu koyduk. Bu
bidonlarda her gün yüzlerce plastik
kapak topluyoruz.” dedi.

HABER

TED Aliağa Koleji’nin “proje” başarısı
2011 yılı çok taraflı okul ortaklıkları başvuru sonuçlarında projesi
kabul edilen tek özel ilköğretim okulu olan TED Aliağa Koleji İlköğretim
öğrencileri, Comenius Çok Taraflı Okul Ortaklığı Projesi ile Almanya,
İngiltere, İspanya, İtalya ve Estonya’daki okullarla iki yıl boyunca ortak
projeler yürütecek.

P

etkim bünyesinde
eğitim-öğretim
faaliyetini sürdüren
Türk Eğitim Derneği
(TED) Aliağa Koleji Özel İlköğretim
Okulu’nun AB Projesi olan Comenius Çok Taraflı Okul Ortaklığı
Projesi kabul edildi. Öğrenme, öğretme, çalışma ve ortak bir Avrupa
yaratmada Sanatsal Etkinliklerin
Paylaşımı’nı içeren proje ile TED
Aliağa Koleji, İzmir’deki tek özel
okul olma başarısını da gösterdi.
Farklı ülkelerdeki öğrencilerin
müzik, drama, dans, akrobasi
içeren sanatsal etkinlikleri paylaşmasını amaçlayan proje, hem
öğrencilerin yabancı dil gelişimine
katkı sağlıyor, hem de farklı kültürleri tanımasına olanak veriyor.
2011 yılı çok taraflı okul ortaklıkları başvuru sonuçlarında projesi
kabul edilen tek özel ilköğretim
okulu olan TED Aliağa Koleji İlköğretim öğrencileri, Comenius Çok

Taraflı Okul Ortaklığı
Projesi ile Almanya,
İngiltere, İspanya,
İtalya ve Estonya’daki
okullarla iki yıl boyunca ortak projeler
yürütecek. Proje ile
ilgili bilgi veren TED
Aliağa Koleji Vakfı
Başkanı Deniz Komsuoğlu, öğrencilerin gelişimi ve
farklı kültürleri tanıması açısından
projenin çok önemli olduğunu
belirterek, “Comenius Okul Ortaklıkları Avrupa’daki okullar arasında
işbirliğini teşvik etmek suretiyle
eğitimde Avrupa boyutunu geliştirmeyi hedefliyor. Ortaklıklar, farklı
ülkelerdeki öğrenci ve öğretmenlere ortak ilgi alanındaki bir veya
daha fazla konuda birlikte çalışma
fırsatı sağlıyor. Sanatsal Etkinliklerin
Paylaşımı’nı içeren projeye, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Estonya ve Türkiye’deki ortak okullar

4–10. sınıf öğrencileri ile
aktif olarak katılacaklar.
Müzik, drama, dans,
akrobasi içeren sanatsal
etkinlikler, tüm ortak
ülke öğrencileri tarafından müfredat dahilinde paylaşılacak. Yoğun
başvuruların ardından
titiz bir çalışma sonrası
kabul edilen proje başvurularında
bu yıl İzmir’de başvurusu kabul
edilen tek özel ilköğretim okulu
olduk. Bu da bizim için ayrıca bir
önem taşıyor.” Dedi.
Proje süresince yapılan tüm
çalışma ve paylaşımlar öğrenciler
tarafından hazırlanacak uluslararası web sayfasında yer alacağını da belirten Komsuoğlu, iki
yılın sonunda Türkiye-TED Aliağa
Koleji’nin ev sahipliği yapacağı
final performans etkinliğine tüm
ortak ülkeler katılarak gösteriler
yapacaklarını da sözlerine ekledi.
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Petkim’de sağlanan başarı,
SKF’nin uluslararası kurumsal filminde
gösterildi
Blower üniteleri Petkim bünyesindeki fabrikalarda en kritik ekipmanların
başında geliyor.

P

etkim’in dünyanın en
büyük rulman ve bilgi
mühendisliği firmalarından
İsveçli SKF firması ile
yaptığı işbirliği sonucunda kayışkasnak sistemlerinde yapılan
rehabilitasyonlar dikkate değer
oranda enerji tasarrufu sağladı.
Uygulama, SKF’nin Türkiye’deki
en başarılı projeleri arasına adını
yazdırırken, Çin Sanayi Fuarı
için hazırlanan ve uluslararası
başarıların konu edildiği filmde
de bu işbirliği anlatıldı. SKF Ege
Bölge Müdürü Tanju Eser, proje
kapsamında Petkim fabrikalarında
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kullanılan blower’larda SKF’nin güç
aktarım ürünlerinin tercih edildiğini
hatırlatarak, “Aşınmış kanallı
kasnakların kullanımı yüzünden
karşılaşılan kayış kopmaları, plansız
duruşlar, üretim kayıpları, aşırı
sürtünmeden kaynaklanan yüksek
enerji tüketimi minimize edildi.”
dedi. 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.

PETEK

PETEK’çiler bu kez
“Vira Bismillah” dedi
Balık avı tutkunu PETEK üyeleri,
Aliağa Tavşan adası açıklarında
oltaları denize bıraktı.

P

etkim Etkinlik Kulübü (PETEK), yaz
döneminin yoğunluğunun ardından kış döneminde de etkinliklerini
aralıksız sürdürüyor. Olta balıkçılığının en güzel ve adrenalin dolu dakikalarını
yaşamak isteyen balık avı tutkunu PETEK üyeleri,
Aliağa Tavşan adası açıklarında oltaları denize
bıraktı. Soğuk hava ve ayaza rağmen yaklaşık 40
PETEK üyesi, yanlarına aldıkları av malzemeleri ile
denize açılarak Vira Bismillah dedi.
Aliağa Balıkçı Barınağı Deniz Feneri’nden
hareket eden PETEK’çiler, tuttukları balıkları
balıkları, teknede hazırlanan mangalda pişirerek
afiyetle yedi.
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Hayvan dostlarımız Petkim
sayesinde kışı rahat geçiriyor

P

etkim, sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında Aliağa Belediyesi
Köpek Rehabilitasyon Merkezlerinde kullanılmak üzere 62 adet
plastik palet ve 100 kg şiring naylon bağışladı. Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünden
gelen talep doğrultusunda Petkim, Plastik
İşleme Fabrikası Yöneticisi Hikmet Aldoğan
Gündoğdu’nun organize ettiği proje ile
yardımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.
Bağışlanan ürünlerle İzmir’de mevcut olan
belediyeye ait hayvan barınaklarının yalıtımı
için katkı sağlanmış olacak. Petkim, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiği
bu bağışla Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı
Münir Nurettin Bayrav tarafından “Teşekkür
Yazısı” gönderildi.
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ZİYARET

Avusturyalı yerel yöneticiler ve
işadamları Petkim’e hayran kaldı

B

u yıl 80. kez düzenlenen ve ana teması Ana
teması “Çevre ve Çevre
Teknolojileri” olan İzmir
Enternasyonal Fuarı’nın Onur Konuğu ülkesi Avusturya’dan, yaklaşık
30 kişilik işadamı ve yerel yönetim
temsilcisi Petkim’i ziyaret ederek,
üretim süreçleri ve çevre yatırımları
hakkında bilgi aldı.
Viyana Belediye Meclis Başkanı
Dr. Michael Ludwig’in başkanlık
ettiği heyete Avusturya’nın farklı
kentlerinden Belediye Başkanları ile fuarda yer alan Avusturya

firma temsilcileri katıldı. Heyete
Petkim’in üretim süreçleri ve çevre
duyarlılığı hakkında bilgiler veren
Stratejik Planlama Müdürü Dr. İsmail
Hakkı Metecan, son 10 yılda çevre
yatırımlarına 210 milyon Dolar
aktaran Petkim’in, bu yönüyle örnek
bir petrokimya tesisi olduğunu
belirtti. Çevre duyarlılığını rekabet
gücünün en önemli unsuru olarak
gördüklerine değinen Metecan,
Petkim Yarımadası’nda kurulacak
Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
entegrasyonu ile şirketin Avrupa’nın
en büyük üreticilerinden biri olaca-

ğına dikkat çekti. SOCAR’ın Petkim
için belirlediği 2015, 2023 ve 2030
vizyonları için en temel adımın
STAR Rafinerisi olacağını kaydeden
Metecan, rafinerinin 2015 yılında
devreye girmesi ile Petkim’in hammaddede bütünüyle dışa bağımlı
olmaktan kurtularak yeni yatırımlar
için çok daha hızlı yol alabileceğini
sözlerine ekledi.
Heyet sunumun ve yenilen
yemeğin ardından Petkim Aliağa
Kompleksi’nde saha gezisi yaparak,
Atık Giderme Ünitesi yöneticilerinden bilgi aldı.
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