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Cumhurbaşkanı Aliyev,
SOCAR Türkiye’nin yatırım
projelerine tam destek verdi

KAYA GAZI,
DOĞALGAZA BAĞIMLILIĞI
BİTİREBİLİR Mİ?

ALİAĞALI MUHTARLAR,
ALMANYA’DAKİ TERMİK
SANTRALLERİ İNCELEDİ

1965’TE PETKİM’İ KURDUK
AMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ
YAPACAK ADAM BULAMADIK…

EDİTÖR’DEN

Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımlar
Dikkatli okurlarımız fark edecektir; üç yıla yaklaşık süredir, Petkim Yaşam’ın her sayısında, dev bir projenin müjdesini
veriyoruz sizlere. Son sayılarımızda Ar-Ge’de kaydettiğimiz ivmeyi, STAR Rafinerisi’nin temel atma sevincini ve
Petkim Limanı yatırımının müjdesini dergimizin sütunlarına taşımıştık. SOCAR Türkiye’nin ve şirketimizin başarılarını
konu ederken, dikkatlerin hep “yatırım, üretim, katma değer, yerlileştirme” kelimeleri üzerinde gezinmesi ise
mutluluğumuzu artıran diğer bir etken…
Petkim Yarımadası’nda devam eden yatırımlara yakında yenileri de eklenecek kuşkusuz. Birkaç ay içinde temelini
atacağımız Petkim Limanı yatırımının ardından, Türkiye’nin alanında yüz akı olacak STEP Enerji Santrali’ni de ülkemize
kazandıracak olmanın heyecanını yaşayacağız… Bu heyecanlarımızı da Petkim’in kurumsal hafızası olarak gördüğümüz
Petkim Yaşam’ın sayfalarına taşıyacak, gurur ve sevincimizi sizlerle paylaşacağız...
Bu sayımızda ayrıca, kısa adı TANAP olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın imza törenine ilişkin ayrıntılar da
sizlerle olacak. Şu çok açık bir gerçek ki; Türkiye’nin büyüyen ekonomisine paralel olarak enerji kaynaklarını da hızla
çeşitlendirmesi gerekiyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği ve “Bir Millet, İki Devlet” ülküsünü sonsuza
kadar yaşatacak bir proje TANAP… Temelleri geçtiğimiz yüzyılda atılan ve 2006 yılında devriye alınan Bakü-TiflisCeyhan Petrol Boru Hattı nasıl “Yüzyılın Projesi” olarak tanımlanıyorsa, Hazar’dan Avrupa’ya uzanacak TANAP’ın 25
Haziran 2012 tarihinde atılan imzalarını, “21. Yüzyılın İmzaları” olarak adlandırmak sanırız abartı olmayacak. Çünkü
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan bu imzaların,
gerek Türkiye gerekse Avrupa ülkeleri açısından önemi yakın gelecekte çok daha iyi anlaşılacak. TANAP, Hazar’ın enerji
kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştırırken, aynı zamanda küresel barışa da hizmet edecek.
2018 yılına kadar yapılacak 17 milyar Dolara yaklaşan yatırımla SOCAR, böylelikle Türkiyemiz’in en büyük yabancı
yatırımcısı olurken; Petkim Yarımadası da, Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonu’nu tamamlamış, Avrupa’nın en
önemli üretim merkezlerinden biri olmanın gururunu yaşayacak.
Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye, yerli kaynaklarına dayalı, katma değeri kendi insanımıza refah sağlayan üretim
süreçlerini benimsemek zorunda.
Kalıcı ve sürekli istihdamın anahtarı da bu algılamanın kanatları altında bulunuyor.
Mutluluklarımız paylaşıldıkça artarken, yeni sayılarımızda yepyeni gurur tablolarını sizlerle paylaşmak umuduyla…
Serkan Aksüyek
Kurumsal İletişim Yöneticisi
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
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ünyanın en büyük petrol ve
doğalgaz fuarları arasında yer
alan Caspian Oil & Gas (COG)
Fuarı, 5-8 Haziran tarihleri
arasında 19. kez dünyaya kapılarını açtı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in açılışını yaptığı ve Azerbaycan
Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) ana
sponsoru olduğu fuarda, Türkiye’nin tek
petrokimya üreticisi Petkim de beşinci
kez yerini aldı.
Petrol ve doğalgaz sektöründeki
en yeni yatırımlar ve projelerin
görücüye çıktığı fuarın açılışından
sonra Petkim standını ziyaret eden
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, SOCAR Türkiye Başkanı ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz’dan yatırım projeleri hakkında
ayrıntılı bilgi aldı. SOCAR Türkiye’nin
Petkim Yarımadası’ndaki yatırım
projeksiyonunu yakından izlediğini
vurgulayan Aliyev, bu yatırımların iki
kardeş ülke ilişkilerine yaptığı katkıdan
da ayrıca mutluluk duyduğunu ifade
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etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
ziyaretinin ardından Petkim standında
Azerbaycan ulusal basın temsilcileri
ile bir araya gelen Kenan Yavuz, COG
Fuarı’na beşinci kez katıldıklarını
anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız
İlham Aliyev her sene fuarımızı
ziyaret ederek bizleri onurlandırıyor,
yatırımlarımızın ilerleyişi ile ilgili ayrıntılı
bilgi alıyor. Sayın Cumhurbaşkanına ve
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev’e
projelerimize verdikleri destek
nedeniyle bir kez daha teşekkür
ediyoruz. İnşallah bize duyulan güveni
boşa çıkarmayacak ve SOCAR Türkiye’yi
ülkemizin en büyük 3 şirketinden
biri yapacağız. Bu projelerimizi
tamamladığımızda 2015 yılında SOCAR
Türkiye’nin cirosu 15 milyar dolara
ulaşacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını
kutlayacağımız 2023 yılında 500 milyar
dolarlık ihracat ve dünyanın 10 büyük
ekonomisi olma hedefine biz de
yatırımlarımız ve projelerimizle destek
vermiş olacağız” dedi.

// “PETKİM LİMANI’NIN TEMELİ
BİRKAÇ AY İÇİNDE ATILACAK”
25 Ekim 2011’de Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla temelleri atılan STAR
Rafinerisi’nin altyapı çalışmalarının
yüzde 20’sinin tamamlandığını belirten
Kenan Yavuz, rafineri ve Petkim ile
entegre çalışacak STEP Enerji Santrali
yatırımına da en kısa sürede başlamayı
planladıklarını sözlerine ekledi. Yavuz,
santral yatırımının SOCAR Türkiye çatısı
altındaki SOCAR Power Enerji Yatırımları
A.Ş tarafından yapılacağı ve yaklaşık
1 milyar dolara mal olacağı bilgisini
verdi. Azerbaycan basınına Petkim
Limanı ile ilgili yatırım müjdesini ilk kez
açıklayan Kenan Yavuz, şöyle devam
etti: “13 Şubat tarihinde Hollanda’nın
dünyaca ünlü liman işletmecisi
APM Terminals ile ön anlaşmamızı
imzalamıştık. En kısa zamanda
limanımıza ilk kazıkları çakmaya
başlayacağız. Yaklaşık 400 milyon dolara

PETKİM, DÜNYA ENERJİ DEVLERİNİN
BULUŞMA NOKTASI COG FUARI’NDAYDI

Cumhurbaşkanı Aliyev,
SOCAR Türkiye’nin yatırım
projelerine tam destek verdi
Her yıl olduğu gibi Petkim’in COG Fuarı’ndaki standını ziyaret eden Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, SOCAR Türkiye’nin Petkim Yarımadası’ndaki yatırım
projelerinin son durumu hakkında bilgi aldı.
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(Soldan) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat Mercan, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz
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Enerji ve Tabii kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat Mercan (sağda), Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç ile (solda)
birlikte Petkim standını ziyaret ederek, SOCAR Türkiye 1. Başkan Yardımcısı Samir Kerimli ile sohbet etti.

mal olması beklenen bu yatırımı 2014
yılında devreye almayı hedefliyoruz.
Bu liman 1,5 milyon TEU başlangıç
kapasitesiyle Türkiye’nin ve Akdeniz’in
en önemli konteyner limanlarından biri
olacak.”
// SOCAR’IN 2018 YILINA KADAR
YAPACAĞI YATIRIM, 17 MİLYAR
DOLAR
SOCAR’ın Petkim’i satın almasının
üzerinden 4 yıl geçtiğini kaydeden
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, bu
süre içinde kapasite artırıcı ve çevre
yatırımlarına 250 milyon dolar kaynak

aktarıldığını söyledi. SOCAR’ın 2018 yılına
kadar Türkiye’ye 17 milyar dolar yatırım
yaparak, “en büyük yabancı yatırımcı
özelliği kazanacağına” dikkat çeken
Yavuz, şöyle devam etti:
“STAR Rafinerisi, Petkim Limanı, STEP
Enerji Santrali, Rüzgâr Enerji Santrali ve
Petkim’in mevcut fabrikalarının kapasite
artışları ve yeni fabrika yatırımları
ile Petkim Yarımadası’na yapılacak
yatırımların toplam büyüklüğü 9 milyar
doları buluyor. Trans Anadolu Doğalgaz
Boru Hattı (TANAP) projesi ile birlikte
2018 yılına kadar toplam yatırım 17
milyar doları bulacak. TANAP, Şahdeniz
2 yatağından çıkacak doğalgazı Türkiye
üzerinden Avrupa’ya taşıyacak ve
ülkemizin enerjide kaynak çeşitliliğine
çok önemli katkı sağlayacak.
Bu yatırımlar Türkiye ve Azerbaycan’ı
kardeş olmanın ötesinde stratejik
ortaklığa taşıyor. Haydar Aliyev’in ‘Bir
Millet, İki Devlet’ tanımına Başbakanımız
Recep Tayyip Erdoğan bir güzel
tanım daha ekledi. İki ülke ilişkilerini
anlatırken artık ‘Bir Millet, İki Devlet, Tek
Yürek’ diyoruz. İki ülkenin de büyüyen
ekonomileri ve dünyanın enerji
politikasındaki artan rollerine biz de
SOCAR Türkiye olarak katkı koymaktan
son derece mutluyuz.”		

Petrol ve doğalgaz
sektöründeki en yeni
yatırımlar ve projelerin
görücüye çıktığı fuarın
açılışından sonra
Petkim standını ziyaret
eden Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz’dan yatırım
projeleri hakkında ayrıntılı
bilgi aldı.
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Kenan Yavuz’un Petkim
standında yaptığı basın
toplantısına Azerbaycan
ulusal basın kuruluşlarının
temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

PETKİM STANDINDAKİ BASIN TOPLANTISINA AZERİ BASININDAN YOĞUN İLGİ
Kenan Yavuz’un Petkim standında gerçekleştiği basın toplantısına Azerbaycan ulusal basın kuruluşlarının
temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. SOCAR Türkiye’nin yatırım projeleri hakkında bilgi veren Yavuz, Cumhurbaşkanı
Aliyev’in yatırım projelerini yakından takip ettiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar her yıl
standımızı onurlandırarak, çalışmalarımız hakkında bilgi alıyorlar. Bizler de kendilerine projelerimizin gidişatı
hakkında bilgi veriyor ve talimatlarını alıyoruz.” dedi. SOCAR’ın Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı haline
geldiğini anımsatan Yavuz, bu yatırımların Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini, ülkü birliğinden stratejik ortaklığa
taşıyan ve iki ülke halklarının refahına hizmet eden yatırımlar olması açısından büyük önem taşıdığını sözlerine
ekledi.
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Petkim’in COG Fuarı’ndaki standına
ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

PETKİM’İN STANDI YİNE İLGİ ODAĞI OLDU
Bu yıl 19. kez yapılan Caspian Oil&Gas Fuarı’nda beşinci kez yer alan Petkim’in standı, profesyonel ziyaretçiler
ve Azerbaycanlılar’ın yine ilgi odağı oldu. Türkiye ve Azerbaycan’ın ulusal motifleri ile dizayn edilen standa gelen
ziyaretçiler, Petkim ve SOCAR Türkiye’nin yatırım hedeflerine büyük ilgi gösterdi.
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STAR Rafinerisi’nde hafriyat
çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Petkim Aliağa Kompleksi içindeki yaklaşık 1400 dönüm alanda kurulacak STAR
Rafinerisi’nin inşaat alanında başlayan çalışmalar toplam 14 ay sürecek.

Türkiye’de halen bu
ölçekte bir yatırım
projesi bulunmadığını
hatırlatan Kenan Yavuz,
Türkiye-Azerbaycan
kardeşliğinin en
önemli simgelerinden
biri olacak STAR
Rafinerisi’nin,
Azerbaycan’ın da yurt
dışındaki en büyük
yatırımı olma özelliği
taşıdığı bilgisini verdi.
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5 Ekim 2011 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı
ile yapılan muhteşem bir törenle temelleri atılan STAR Rafinerisi’nin geçen
Aralık ayında başlayan hafriyat çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.
Petkim Aliağa Kompleksi içindeki yaklaşık 1400 dönüm alanda kurulacak STAR
Rafinerisi’nin inşaat alanında başlayan
çalışmalar toplam 14 ay sürecek.
Hafriyat çalışmalarını üstlenen Yenigün–Cesaş Ortaklığı ile STAR Rafineri
A.Ş. arasında İstanbul’daki SOCAR
merkez binasında imzalanan protokolün ardından rafineri sahasında bir
tören düzenlendi. Kurbanların kesildiği
törende, bu zorlu çalışmaları sırasında

herhangi bir kaza olmaması için dualar
edildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
Türkiye’nin tek noktaya yapılan en
büyük özel sektör yatırımında hafriyat
çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına
göre planlandığı şekliyle sürdürüldüğü
belirterek, “Yaklaşık üç yıl süren zorlu
süreci başarıyla atlattık. ÇED ve lisanslandırma aşamalarının ardından muhteşem bir törenle STAR Rafinerisi’nin
temellerini attık. Şimdi ise rafinerimizin
inşaatının hızla tamamlanması için
çalışmalarımız sürüyor. Bu sahada 2015
yılı başında Türkiye’nin gurur abidesi
olacak yatırımın devreye alınmasına
inşallah hep birlikte tanık olacağız.
Ben ve çalışma arkadaşlarımın gelecek

yerli-yabancı yatırımcıların yer aldığı
kümelenme modelini hayata geçirmiş,
Avrupa’nın en önemli üretim ve lojistik
merkezlerinden biri haline dönüşmeyi hedeflediklerini kaydeden SOCAR
Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, projenin
ilerleme süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:
“Bizden başka geleceği tanımlayan,
bizim kadar çok projesi olan şirket yok
Türkiye’de. Yani bu kadar fazla sayıda
projeyi aynı anda yürütmeye çalışan,
proje portföyü çok fazla yüklü olan
ve daha kafamızda olan, ama pratiğe
yansıtma imkânı bulamadığımız sayısız
projemiz var. Bunların hepsi insanla olacak şeyler. Her şeyden önce insan kaynağımızı çok iyi tanımlamamız ve çok
iyi insan yetiştirmemiz gerekiyor. STAR
ailesi olarak sürekli büyüyoruz. Şu anda
rafinerimizde 54’ü mavi yakalı olmak
üzere yaklaşık 85 kişi istihdam ediyoruz.
Petkim yaklaşık yarım yüzyıldır bir okul

nesillere bırakacağı en anlamlı miras bu
rafineri olacak.” dedi.
// 20 TONLUK KAMYONLAR
TOPLAM 350.000 SEFER YAPACAK
Türkiye’de halen bu ölçekte bir yatırım
projesi bulunmadığını hatırlatan Kenan
Yavuz, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin
en önemli simgelerinden biri olacak
STAR Rafinerisi’nin, Azerbaycan’ın da yurt
dışındaki en büyük yatırımı olma özelliği
taşıdığı bilgisini verdi. Bu yönüyle sadece
istihdamda değil, yaratacağı katma
değer ile başta Ege Bölgesi olmak üzere
Türk ekonomisine çok önemli bir ivme ve
moral kazandıracağını sözlerine ekleyen
Yavuz, şöyle devam etti: “Teraslı modelde gerçekleşecek rafinerimiz dünyada az
rastlanır mühendislik çalışmalarından biri
olacak. Halen hafriyat işlemlerimiz büyük
bir hızla ilerliyor. Toplam 10 milyon 500
bin metreküp toprak yer değiştirecek.
Bu rakam, inşaat sahasındaki coğrafyanın

tümden değişmesi anlamına geliyor. Her
biri 20 ton yük taşıyabilen kamyonlar,
toplam 350 bin sefer yaparak bu hafriyatı
tamamlayacaklar. Yıllık 10 milyon ton
kapasiteye sahip olacak rafinerimiz,
Petkim’in ana hammaddesinin yanı sıra
Türkiye’nin net ithalâtçı olduğu jet yakıtı,
ultra düşük kükürtlü motorin, LPG, petrokok ve ksilen gibi mamuller üreterek
Türkiye’nin cari açığının milyarlarca Dolar
azalmasına katkı sağlayacağız.”

Kenan Yavuz:
“Türkiye’nin net ithalâtçı
olduğu jet yakıtı, ultra
düşük kükürtlü motorin,
LPG, petrokok ve
ksilen gibi mamuller
üreterek Türkiye’nin
cari açığının milyarlarca
Dolar azalmasına katkı
sağlayacağız.”

// STAR AİLESİ PETKİM İLE EL ELE
GÜNDEN GÜNE BÜYÜYOR…
Petkim Yarımadası’nı 2023 yılına kadar Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu temel mantığı çerçevesinde, hammadde güvenilirliği sağlayacak
rafineriye sahip, 6 milyon ton petrokimyasal üretebilen, en az 1,5 milyon TEU
kapasiteli konteyner terminali ve entegre
liman ve lojistik alana sahip, yarımadanın
enerji ihtiyacının fazlasını üretebilen,
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GÜNCEL
görevi üstlenmiş ve her kademeden
insan gücünün yetişmesine katkıda
bulunmuştur. Rafineri için istihdam
ettiğimiz 54 teknisyenimizi Petkim’in
çeşitli birimlerinde eğitim vermek
suretiyle geleceğe hazırlıyoruz. Rafineri
projemizde başta finans danışmanımız
olmak üzere sigorta, vergi, hukuk, SEÇ,
teknik değerleme ve pazar araştırma
konularında toplam sekiz danışman
firma ile çalışıyoruz. Danışman firmalarımızı seçerken konularında dünyanın

en iyileri olmasına özen gösteriyoruz.
Rafineri projemizle ilgili olarak danışmanlarımız dışında beş-altı lisansör
firma, proje yönetim müşavirlik (PMC)
işlerinde bir firma, fizibilite çalışmalarında iki firma, iki EPC kontraktörü,
saha hazırlama işlerinde iki firma, iskele
tasarımlarda uzman iki firma olmak üzere alanında uzman toplam14 firma ile
birlikte çalıyoruz. Böylesine büyük bir
projenin yaratacağı ekosistem de büyük
olacaktır. Rafinerimizin inşaat aşamasın-

da 10 bin kişilik istihdam öngörüyoruz.
Finans danışmanımız Unicredit, Proje
yönetim müşavirimiz Fluor firmasıdır.
En büyük temennimiz ve duamız, 2015
yılına kadar devam edecek bu kapsamlı
çalışmayı en küçük bir iş kazası yaşamadan tamamlamak...
Bunun için hem kendi çalışanlarımızın,
hem de bizlere hizmet verecek firmaların çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine azami dikkat gösterecek ve bunun
için en küçük bir taviz vermeyeceğiz.”

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, rafineri
hafriyat sahasına sık sık gelerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

14 AY SÜRECEK ÇALIŞMADA NELER YAPILACAK?
n
n
n
n

STAR Rafineri A.Ş. ile Yenigün–Cesaş Ortaklığı arasında imzalanan protokol ile başlayan çalışmalar toplam 14 ay sürecek.
Yenigün–Cesaş Ortaklığı, STAR Rafinerisi’nin kurulacağı sahada hafriyat, geri dolgu ve saha yağmur sularını toplamak amacıyla
genel drenaj gibi işlemler için hizmet verecek.
Yaklaşık 1400 dönüm alanda yapılacak çalışmada belli kotlarda (+15 metre ile +80 metre elevasyonlar arasında) ünite ve 		
tankların yer alacağı teraslamalar bitmiş olacak.
Yapılacak çalışmada hafriyat miktarının 10,5 milyon metreküp olması ve bu miktarın 1,5 milyon metreküpünün geri dolgu 		
olarak kullanılması öngörülüyor.
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STAR’ın hafriyatı ile
Şakran Cezaevi yemyeşil olacak
410 kamyondan oluşan hafriyat, peyzaj çalışmasında kullanılmak üzere cezaevi
yönetimine teslim edildi.

T

ürkiye’nin tek noktaya yapılacak en büyük yatırımı olan
STAR Rafinerisi’nin Petkim
Yarımadası’nda süren hafriyat
çalışmaları farklı sosyal sorumluluk
projelerini de beraberinde getiriyor.
Yeni Şakran Beldesi’nde inşa edilen ve
Şubat ayında mahkum kabul etmeye
başlayan Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları
Kampüsü’nün yeşillendirme çalışmalarına STAR Rafinerisi’nin hafriyatı altyapı
oluşturuyor. Cezaevi yönetiminin talebi
ile yerleşke içindeki tretuarlar ve ağaçlandırma yapılacak sahalara dökülen
410 kamyon toprak, yeşillendirme çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacak.
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Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü Müdürü Halis Orhan, resmi açılışı
geçen Aralık ayında yapılan kampüsün,
tutuklu ve hükümlülere dünya standartlarında güvenlik ve yaşam alanları
sunduğunu belirterek, “Mahkumların daha iyi şartlara sahip olması ve
yaşamdan kopmamaları için üzerimize
düşen her görevi yapıyoruz. Cezaevinin sadece betondan oluşmadığını,
yeşil bir çevreye de sahip olabileceğini
göstermek istiyoruz. Kampüsümüzün
bulunduğu lokasyon tarım toprağı
barındırmıyor. Arazimiz tamamen taşlık
ve bitki yetiştirilmesine uygun değil. Bu
konuda SOCAR Türkiye Başkanı Sayın

Kenan Yavuz’a başvurduk ve kendisi hemen talimat vererek, 410 kamyon hafriyat toprağını bir bedel talep etmeden
verdi. İl Orman Müdürlüğü de toprağın
özelliğine göre dikilecek ağaçlarımızı
en kısa sürede bize verecek. Peyzaj
çalışmalarımıza hızla başlayarak, en çok
üç ay içinde yeşil bir cezaevine kavuşacağız. Sayın Yavuz’a bize bu desteği
sağladığı için teşekkür ediyoruz.” dedi.
Kampüs bünyesinde dördü T tipi olmak
üzere toplam 7 cezaevinde 5100 mahkumun bulunduğunu kaydeden Orhan,
idari kadroda yer alan 1500 personelin
de yine kampüs içindeki lojmanlarında
yaşadığını hatırlattı.

Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü
Müdürü Halis Orhan

// HAFRİYAT TOPRAĞIMIZ, ÇEVRECİ
BİR ÇALIŞMAYA DESTEK OLDU…
STAR Rafinerisi’nin altı ayı geride
bırakan hafriyat çalışmaları hakkında
bilgi veren SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz da, toplam 10 milyon 500
bin metreküplük hafriyat çalışmasın,
bölge halkına mümkün olduğu kadar
rahatsızlık vermeksizin, hatta çevrede
bulunan köylerin, kurumların ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle faydalı olarak
yürütmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Aliağa Cezaevi ile yaptığımız bu çalışma ile rafineri sahasında 30 yıldır hiç
el değmemiş hafriyat toprağına değer
kazandırdık ve bu vesile ile çevreci bir
çalışmaya destek vermiş olduk. Cezaevi
Müdürü Sayın Halis Orhan ve Cumhuriyet Savcısı Sayın Turan Güzeloğlu

bu desteğimizle ilgili tarafıma birer
teşekkür mektubu göndermişler. Ben
bu vesile ile cezaevinin yeşillendirilmesi
projesine destek olma fırsatı sağladıkları
için kendilerine teşekkür ediyorum.
Hafriyat çalışmalarımız devam ederken,
ihtiyaç duyan muhtarlarımızın, diğer
kurumlarımızın taleplerini de yerel
yöneticilerimizin desteği ile karşılamaya
hazırız.
2013 yılının ilk çeyreği içinde tamamlamayı hedeflediğimiz hafriyat sürecini
yerleşim yerlerinden uzaklaştıracak,
alternatif döküm alanları yaratma konusunda çalışmalarımız devam ediyor.
Yatırımlarımızın devam ettiği önümüzdeki zorlu süreçte başta Aliağa’mızda
yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere
yerel yöneticilerimizin, sivil toplum
örgütlerinin desteğinin devamını
bekliyoruz .”
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ENERJİ
STEP Enerji Santrali Petkim Yarımadası’nın
kuzey bölgesindeki bu arazide inşa edilecek.

PETKİM YARIMADASI’NA 1 MİLYAR DOLARLIK
DEV BİR YATIRIM DAHA...

STEP (SOCAR Power Energy Plant)
Enerji Santrali, temiz kömür
teknolojisinde Türkiye’nin
yüz akı olacak

Petkim Yarımadası’nda inşa edilecek
STEP Enerji Santrali, 612 MW kurulu güce sahip
olacak ve 1 milyar Dolara mal olacak.
Bu maliyetin içinde çevre yatırımlarının tutarı
300 milyon Doları buluyor
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ENERJİ
Dünyadan Örnekler, Almanya
DUISBURG – WALSUM WESTFALEN SANTRALİ, 600 MW

T

ürkiye’nin dünya ölçeğinde
üretim üssü olmaya hazırlanan
Petkim Yarımadası, STAR
Rafinerisi ve Konteyner
Limanı’ndan sonra dev bir yatırıma
daha ev sahipliği yapmaya
hazırlanırken, Rafineri-PetrokimyaEnerji-Lojistik Entegrasyonu zincirinin
en önemli halkalarından biri daha
gerçekleştiriliyor.
SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş.
tarafından yapılacak STEP (SOCAR
Power Energy Plant) Enerji Santrali için
düzenlenen Halkın Katılımı Toplantısı
Aliağa Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.
Enerji yatırımı ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan
Yavuz, Petkim Yarımadası’nda yeşil
ekonomi konseptini hayata geçirmeyi
hedeflediklerini belirterek, “Yaptığımız
ve yapmayı planladığımız tüm
yatırımlarda çevre ve enerji verimliliği
kavramlarını ön planda tutuyoruz.
Son on yılda Petkim’in çevreye yaptığı
yatırımlara 200 milyon Doların üzerinde
kaynak ayırdık. Çevreye yapılan
yatırımları hiçbir zaman maliyet unsuru
olarak görmedik. ‘Value-Site’ hedefimiz
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çerçevesinde, çevreyi ve insanı merkeze
alan bölge ve ülke ekonomisine
rekabet gücü kazandıracak ve üreten
bir ekonomi olmamızı sağlayacak
projelerimizi birer birer hayata
geçireceğiz.” dedi.
STEP Enerji Santrali’ni, RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu’nun “olmazsa olmaz
bir parçası” olarak niteleyen Kenan
Yavuz, santralde, STAR Rafinerisi’nin yan
ürününü hammadde olarak kullanarak
enerji entegrasyonu sağlayacaklarını
vurguladı. 612 MW kapasiteli STEP
Enerji Santrali’nde, tesisin çevreye
etkilerini en aza indirmek için AB
normlarında mevcut en iyi teknik kabul
edilen arıtma sistemleri kullanılacağını
kaydeden Yavuz, “Bu yatırımın maliyeti
dünya uygulamalarında 700 milyon
dolar iken, biz 1 milyar dolar bütçe
ile çevre için ilave 300 milyon Dolar
harcayacağız. Herkesin içi rahat olsun.”
yorumunu dile getirdi.
“Petkim Yarımadası’nda Türkiye’nin
en çevreci santralini inşa edeceğiz.
Santralimizin toplam yatırım bedelinin
%30’unu çevre yatırımları oluşturuyor.”
diyen SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)

Kenan Yavuz, Petkim Yarımadası’ndaki
çalışanların büyük çoğunluğunun
aileleriyle birlikte yıllardır tesislerin
hemen yanındaki lojmanlarda
yaşadıklarını hatırlatarak, “Bizim çevre
duyarlılığını ihmal etmemiz demek,
önce kendi çalışanlarımızı, kendi
çocuklarımızı riske atmamız demektir.
Bu santrali yapacak arkadaşlarımız
Aliağa’da ikamet edecekler. İnsan
ve çevre bizim olmazsa olmaz
önceliğimizdir.” şeklinde konuştu.

Dünyadan Örnekler, Almanya
VÖLKLİNGEN TERMİK SANTRALİ, 460 MW

// “İTHALAT LOBİSİ
YATIRIMLARIMIZDAN RAHATSIZ”
STAR Rafinerisi ve Petkim’in ilave buhar
ve enerji ihtiyacını karşılamak için,
rafineri ile entegre olacak STEP Enerji
Santrali projesini gerçekleştirmek
zorunda olduklarına işaret eden Kenan
Yavuz, aksi halde yatırımların realize
edilemeyeceğine dikkat çekti.
Yavuz, “Biz rafinerimizi Petkim’e göre
dizayn ettik. Bu nedenle benzin yerine
nafta üreteceğiz. Seçtiğimiz bu proses
zorunlu olarak petrokok üretiyor.
Ekonomik değeri olmayan bu ürünü
enerji entegrasyonunda kullanarak
hem Petkim’e hem de rafineriye
rekabet gücü kazandıracağız. Bizi
dünya ölçeğinde söz sahibi yapacak
yatırımlarımızı gerçekleştirmemizden
rahatsız olan ithâlat lobisinin
gayretlerini boşa çıkaracağız.” dedi.
// “ENERJİ ÜRETİMİNDE KAYNAK
ÇEŞİTLİLİĞİ YARATMAK
ZORUNDAYIZ”
Santralin; 2015 yılında devreye
girmesi planlanan STAR Rafinerisi’nin,
Petkim’in ve yarımadada kısa vadede
gerçekleştirecekleri diğer yatırımların
enerji ihtiyacını karşılayacağının altını
çizen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiyemiz bugün enerji ihtiyacının
%73’ünü ithâl ediyor. Dünyada doğal
gaz kaynaklı enerji üretiminin payı
%21 düzeyinde iken, ülkemizde
üretilen enerjinin %50’si doğal gaz
kaynaklı… Buna karşılık Türkiye,
Avrupa’nın enerji talebi en hızlı
büyüyen ülkesi… Enerji talebindeki
büyümeyi karşılamak için yeni enerji
yatırımlarının yapılması kaçınılmaz

STEP ENERJİ SANTRALİ’NDEN
SATIR BAŞLARI

bir zorunluluk. Ülkemizde enerji
maliyetleri Amerika ve Çin’in iki katı
seviyede. Türkiye’nin endüstriyel
üretimi, maliyetlerini düşürmeden
uluslararası pazarda rekabet edemez.
Büyük çaplı yatırımlar, ancak
yeni enerji yatırımları ile birlikte
gerçekleştirebilir. Biz kurumsal enerji
politikalarımızı Türkiye sanayisini
enerjide ithâlat bağımlılığından
kurtulmasına katkıda bulunmak;
çevreci, verimli ve rekabetçi enerji
üretimi gerçekleştirmek üzerine
inşa ediyoruz. Ülkemiz yenilenebilir
enerji potansiyelini de sonuna kadar
kullanmalıdır. Biz de bu kapsamda
25 MW kapasiteli rüzgâr enerji
santralimizin temelini bu yıl içinde
atacağız ve 2013 yılı içinde rüzgâr
güllerimiz dönmeye başlayacak.
Ülkemizin bağımsız, insanımızın ise iş
ve aş sahibi olması için enerji çeşitliliği
ve üretimi en önemli konudur.
Çevre konusuna en yüksek derecede
hassasiyet göstererek, rekabetin
gereklerini de göz ardı etmeden enerji
çeşitliliği yaratmak, yenilenebilir enerji
kaynaklarının yanı sıra nükleer, kömür
gibi diğer kaynakları da kullanmak
zorundayız.
Hiç şüphe yok ki sanayileşmek ve
çocuklarımıza istihdam yaratmak
zorundayız. Nitekim santralimizin
inşası sırasında yaklaşık 1000 kişiye,
devreye alındıktan sonra da yaklaşık
300 kişiye istihdam yaratacağız.
Rafinerimizin yan ürünlerini en çevreci
ve ekonomik şekilde değerlendirerek
Petkim Yarımadası’nın enerji
gereksinimini STEP Enerji Santrali ile
sağlayacağız.”

n SOCAR Power Enerji Yatırımları A.Ş
tarafından inşa edilecek STEP Enerji
Santrali’nin temelinin 2013 yılında atılması
ve 2015 yılında STAR Rafinerisi ile eşzamanlı
olarak devreye alınması planlanıyor.
n Santral, inşa aşamasında yaklaşık
1000 kişilik istihdam yaratacak. Devreye
alınmasından itibaren 300 kişiye kalıcı
istihdam sağlayacak.
n STEP Enerji Santrali’nin 1 milyar Dolarlık
toplam yatırım maliyetinin 300 milyon Doları
çevre kirliliğini önleyici yatırımlardan oluşuyor.
n Temiz kömür teknolojisinin kullanılacağı
santralin çevreye etkilerini en aza indirmek
için AB normlarında mevcut en iyi teknik
kabul edilen arıtma sistemleri kullanılacak.
n 612 MW kurulu güçteki santral,
öncelikli olarak STAR Rafinerisi ve Petkim
Yarımadası’nda yapılması planlanan yeni
yatırımların enerji ihtiyacını karşılayacak.
Tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Türkiye’nin
artan elektrik ihtiyacının da karşılanmasında
önemli bir rol oynayacak. Sağlanacak sürekli,
güvenilir ve kaliteli elektrik, yabancı yatırımları
Türkiye’ye çekerek ülkenin endüstriyel açıdan
gelişmesine katkıda bulunacak; özel sektörde
yeni iş alanları yaratılarak kişi başına düşen
gelirin artmasında rol oynayacak.
n Elektrik üretiminde yaklaşık 120 ton/saat
kömür, 80 ton/saat petrokok kullanılacak.
Kullanılacak kömürün ortalama kalorifik değeri
6.200 (+/-%10) kcal/kg olacak. Proje
kapsamında santralin çalışma süresi 7.200
saat/yıl; projenin lisans süresi ise 49 yıl olarak
öngörülüyor.
n Yaklaşık ısıl gücü 1.534,5 MW olacak
santralin, yıllık ortalama brüt üretimi 4.320
GWh olarak planlanıyor.
n Santralde ana üniteler olarak; buhar kazanı,
buhar türbini ve jeneratörü, ana ve yardımcı
soğutma sistemleri ile Endüstriyel Atık
Depolama alanı yer alacak. Yardımcı üniteler
olarak ise yakıt hazırlama, su hazırlama ve
arıtma, ESF (Elektrostatik Filtre Sistemi),
BGD (Baca Gazı Desülfürizasyon Ünitesi),
kül taşıma sistemleri, şalt sahası ve bakım
atölyeleri bulunacak.
n STEP Enerji Santrali, termal verimin en
üst noktalarda yakalanabildiği “süperkritik”
olarak adlandırılan, buharın doygun
su halinden direk olarak kızgın buhara
dönüştüğü, tek geçişli ve pulverize yakıtla
beslenen kazanlara sahip olacak. Bu kazanlar
daha yüksek basınç ve sıcaklıkta çalışan
ultrasüperkritik kazanlardan biraz daha düşük
basınç ve sıcaklıkta çalışacak. Süperkritik
kazanlarda doygun buharın kalitesinin
dengelendiği bir “dom” tankı olmaksızın,
doygun su ilgili basınç ve sıcaklıkta direkt
olarak kızgın buhara geçebilmesi nedeniyle
kazana beslenen suyun yaklaşık olarak
aynı basınçla kızgın buhara dönüşümünü
sağlayacak.
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PETKİM “VALUE-SITE” 2023

ENERJİNİN YENİ İPEKYOLU İÇİN
TARİHİ İMZALAR ATILDI…

TANAP Projesi için
yüzyılın tokalaşması
22 -
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Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin
imzaları (soldan) Azerbaycan Sanayi ve Enerji
Bakanı Natık Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız tarafından atıldı.

Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji
alanındaki dev işbirliği olan
Trans Anadolu Doğalgaz Boru
Hattı (TANAP) Projesi’nin
resmi imzaları Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ve
Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
katılımıyla 26 Haziran
2012 tarihinde Başbakanlık
Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde
atıldı. 6 yılda tamamlanması
hedeflenen proje, 7 milyar
dolarlık yatırım bedeli ile
dünyanın en büyük enerji
projelerinden biri olma özelliği
taşıyor.

www.petkim.com.tr - 23

HABER
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
sistemine ilişkin ev sahibi ülke anlaşması
ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız (sağda) ile Azerbaycan Devlet
Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag
Abdullayev tarafından imzalandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, tören öncesi sohbet etti.
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ısa adı TANAP olan Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
Projesi’nin hükümetler arası
anlaşması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 25
Haziran 2012 tarihinde imzalandı. Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde
düzenlenen törende tarihi imzaları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ile Azerbaycan Sanayi ve Enerji
Bakanı Natık Aliyev atarken, Erdoğan ve
Aliyev de şahit olarak imza attı. Törende
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Şirketi
arasında Trans Anadolu Doğalgaz Boru
Hattı sistemine ilişkin ev sahibi ülke anlaşması ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Azerbaycan Devlet
Patrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag
Abdullayev tarafından imzalandı. Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattına ilişkin
mutabakat zaptı da SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev ile Botaş Genel Müdür Vekili Mehmet Konuk tarafından iki
ülke enerji bakanlarının tanıklığında
imza altına alındı.
// ALİYEV: ÇIKARIMIZ, NİYETİMİZ
VE POLİTİKAMIZ BİR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-

yev ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
imza töreni öncesinde ikili görüşmeler
gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında
imza törenine geçen liderler, Türkiye
ve Azerbaycan basın kuruluşlarının
yoğun ilgisine sahne olan ortak basın
toplantısı düzenledi. Konuşmalarında
iki ülkenin stratejik ortaklığına vurgu
yapan liderler, başta enerji konusunda
olmak üzere birlikte hareket edeceklerine ilişkin güçlü mesajlar verdi.
TANAP’ın Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak
projesi olduğunu söyleyen Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, en sıkıntılı
zamanlarında Türkiye’nin Azerbaycan
halkının yanında olduğunu hatırlatarak,
“Bizim halkımız hiçbir zaman bunları
unutmayacak. TANAP projesi de bu
işlerin dışa vurmasıdır. Azerbaycan,
Türkiye’nin enerji güvenliğine kendi
enerji güvenliği gibi bakıyor. Bizim çıkarlarımız, niyetlerimiz ve politikalarımız
da birdir. Bugünü tarihi bir gün olarak
kabul ediyorum. Çünkü bugün biz büyük tarih kitabına yeni sayfalar açıyor ve
imzalarımızı koyuyoruz. Gelecekte her
iki ülke bundan fayda görecek.’’ dedi.
25 Ekim 2011 tarihinde Başbakan Erdoğan ile birlikte Petkim Yarımadası’nda
inşa edilen STAR Rafinerisi’nin temelini
attıklarını hatırlatan Aliyev, Petkim

TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) GÜZERGAHI

AZERBAYCAN
CUMHURBAŞKANI
İLHAM ALİYEV:
‘’Azerbaycan, Türkiye’nin enerji
güvenliğine kendi enerji güvenliği
gibi bakıyor. Bizim çıkarlarımız,
niyetlerimiz ve politikalarımız
da birdir. Bugünü tarihi bir
gün olarak kabul ediyorum.
Çünkü bugün biz, büyük tarih
kitabına yeni sayfalar açıyor ve
imzalarımızı koyuyoruz. Gelecekte
her iki ülke bundan fayda
görecek’’

Yarımadası’nda yapılacak yatırımlar ve
TANAP ile birlikte toplam yatırımın 15-20
milyar doları bulacağını ifade etti. ‘’Bu
ilişkiler dostluk, kardeşlik üzerinde kurulmasaydı büyük sermayeleri konuşamazdık’’ diyen Aliyev, yapılacak yatırımların
temelinin halkların bağlılığı olduğunu,
TANAP projesini iki ülkenin 5 yıl içinde
gerçekleştireceğini kaydederek, açılış törenini de böyle mutluluk içinde beraber
kutlayacaklarını sözlerine ekledi.
// “GURURLA SÖYLÜYORUM,
İLİŞKİLERİMİZ ZİRVEDE”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, konuşmasında kardeş Türkiye’de
olmaktan duyduğu memnuniyeti de
dile getirirken, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Gururla söylüyorum ki Türkiye- Azerbaycan ilişkileri bügün en yüksek zirvede.
Azerbaycan 20 yıldır bağımsız bir ülke.
Bu müddette Türkiye Azerbaycan her
zaman yüksek seviyede olmuştur. Bu
ilişkiler gittikçe güçleniyor ve derinleşiyor. Bu ilişkilerin temelinde iki ülke
halkları arasındaki bağlılık ve dostluk
yatıyor. Ulu önder Atatürk şöyle söylemiştir: Azerbaycan’nın kederi kederimiz,
sevinçleri sevincimizdir. Bu güzel günleri
yaşıdığım için çok mutluyum.”

BAŞBAKAN
RECEP TAYYİP
ERDOĞAN:
“Bizler Hazar Havzası ve
Orta Asya doğal gazının
ülkemiz üzerinden alternatif
güzergâhlardan Avrupa’ya sevkini
öngören Güney Gaz Koridoru
projelerini, gerek kendi enerji
arz güvenliğimizi sağlamak gerek
Avrupa’nın enerji arz güvenliğine
katkıda bulunmak amacıyla güçlü
bir şekilde destekliyoruz. Bu
çerçevede enerji stratejimizin
temel bileşenlerinden birisi
olan kaynak ve güzergâh
çeşitlendirmesine de büyük önem
veriyoruz.”
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev tören sonrasında yaptıkları ortak basın
toplantısında…

ERDOĞAN: “KARDEŞLİK VE
AKRABALIK BAĞLARI İLE BİRBİRİNE
BAĞLI İKİ DEVLETİZ.”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da
imza töreninde yaptığı konuşmada,
Azerbaycan ile her vesileyle altını
çizdikleri derin akrabalık ve komşuluk
bağlarının yanı sıra, enerji alanında da
stratejik önemi haiz ilişkilerin bulunduğunu kaydetti. Bu kapsamda Bakü-TiflisCeyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı
ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru
Hatlarının, enerji işbirliği kapsamında
başarıyla hayata geçirildiğini ve önemi
küresel düzeyde tescil edilmiş olan iki
tarihi proje olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu noktada şu hususu özellikle

vurgulamak isterim: Bizler, Hazar havzası
ve Orta Asya doğal gazının ülkemiz
üzerinden alternatif güzergâhlardan
Avrupa’ya sevkini öngören Güney
Gaz Koridoru projelerini, gerek kendi
enerji arz güvenliğimizi sağlamak, gerek
Avrupa’nın enerji arz güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla destekliyoruz.
Bu çerçevede, enerji stratejimizin temel
bileşenlerinden birisi olan kaynak ve
güzergah çeşitlendirmesine de büyük
önem veriyoruz” diye konuştu. Erdoğan,
geçen yıl gerekleştirilen müzakereler
sonucunda, Şahdeniz Faz 2 kapsamında
elde edilecek doğal gazın 6 milyar metreküplük bölümünün, Türkiye’ye satışına, 10 milyar metreküplük bölümünün

de Türkiye üzerinden Avrupa’ya transit
taşınmasına ilişkin olarak Azerbaycan’la
25 Ekim 2011 tarihinde hükümetlerarası
anlaşma ile 24 Aralık 2011 tarihinde
Mutabakat Zaptı imzalandığını anımsattı. 25 Haziran 2012 tarihinde ise yeni bir
adım atıldığını dile getiren Erdoğan,
TANAP Projesi’ne ilişkin hükmetlerarası anlaşma ve ev sahibi hükümet
anlaşmasını imzaladıklarını bildirdi.
Erdoğan, “Dolayısıyla, bugün, yalnız
Türkiye-Azerbaycan enerji işbirliğinin
geliştirilmesi ve ülkemizin enerji arz
güvenliği açısından değil, Avrupa’nın
enerji tedariki açısından da büyük önem
arz eden bir olaya şahitlik ediyoruz”
değerlendirmesini yaptı.

SOCAR TÜRKİYE BAŞKANI KENAN YAVUZ:

“TANAP İLE AZERBAYCAN TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK YABANCI YATIRIMCI OLACAK”
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, imza töreni sonrası SOCAR’ın Petkim Yarımadası’nda sürdürdüğü yatırımlar ve TANAP projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. “TANAP ile birlikte SOCAR’ın Türkiye’de en büyük yabancı yatırımcı
özelliği kazanacağının” altını çizen Kenan Yavuz, “SOCAR’ın Petkim’i satın almasının ardından STAR Rafinerisi, Petkim Konteyner limanı, STEP
Enerji Santrali ve Petkim’in mevcut fabrikalarının kapasite artışları ve yeni ürün yatırımları ile Petkim Yarımadası’nda yapmayı planladığımız
yatırımların toplam büyüklüğü 9 milyar doları buluyor. TANAP projesi ile birlikte 2018 yılına kadar SOCAR’ın Türkiye’ye yapacağı toplam yatırım tutarı 17 milyar doları bulacak.” dedi.
TANAP’ın, Şahdeniz 2 yatağından çıkacak doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacağını ve Türkiye’nin enerjide kaynak çeşitliliğine çok
önemli katkı sağlayacağına işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:
“Türkiye’yi doğudan batıya boydan boya geçerek, Avrupa’ya uzanacak bu proje dünyanın en stratejik coğrafyasında bulunan Türkiye ve
Azerbaycan’ın dünya sahnesindeki konumlarını bugünle kıyaslanmayacak oranda artıracak. Bu yatırımlar Türkiye ve Azerbaycan’ı kardeş
olmanın ötesinde stratejik ortaklığa taşıyor. İki ülkenin büyüyen ekonomilerine ve dünyanın enerji politikasındaki artan rollerine biz de SOCAR
Türkiye olarak katkı koymaktan son derece mutluyuz.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

SOCAR BAŞKANI RÖVNAG
ABDULLAYEV:
TÜRKİYE’NİN ENERJİDE ELİ
GÜÇLENECEK
TANAP’ta resmi imzaların atılmasıyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev, Türkiye ve Azerbaycan stratejik ortaklığının TANAP Projesi ile
yepyeni bir kimlik kazandığına dikkat çekti. Çağdaş Azerbaycan’ın
kurucusu büyük devlet adamı Heydar Aliyev’in dile getirdiği ‘Bir
Millet, İki Devlet’ ülküsü çerçevesinde gerçekleştirilen bu yatırımların, Azerbaycan ve Türkiye’yi kardeş olmanın ötesinde stratejik
ortaklığa taşıdığını kaydeden Abdullayev, projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Enerji sektöründe 2008 yılında Petkim’in özelleştirilmesi ile
başlayan işbirliği sürecinde, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine yeni
bir ivme kazandıran en önemli projelerden biri TANAP Projesi’dir.
TANAP ile birlikte SOCAR olarak Türkiye’ye yapacağımız yatırım
miktarı 17 milyar dolara ulaşacak. Böylece Türkiye sanayisine yatırım yapan en büyük ülke Azerbaycan, en büyük şirket de SOCAR
olacak.
Büyük bir takım çalışması örneği göstererek oluşturduğumuz
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile Avrupa’nın enerji
güvenliğine büyük katkı sağlayacağız. Türkiye ve Azerbaycan bu
proje ile dünya barışına ve istikrarına çok büyük bir katkı koymuş
olacaklar. SOCAR olarak projenin ne kadar stratejik bir öneme
sahip olduğunu biliyor ve TANAP’a bu titizlikle yaklaşıyoruz.
Bugün atılan imzalarla birlikte, resmi olarak çalışmalarımıza başlıyoruz. Projenin zamanında ve hiçbir sorun yaşanmadan tamamlanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye coğrafyasından
kaynaklanan avantajları ve jeopolitik konumu sayesinde enerji konusunda her geçen gün çok daha iyi yerlere gelecektir.
Projenin gerçekleşmesi için katkılarını ve desteklerini esirgemeyen
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve ekibine, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Trans Anadolu Doğalgaz Boru
Hattı’nın Türkiye ve Azerbaycan’a hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

TRANS ANADOLU DOĞALGAZ
BORU HATTI PROJESİ’NDEN
SATIR BAŞLARI…
n TANAP Projesi, öngörülen 7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek. Projenin ilk etabı 2018 yılında tamamlanacak. TANAP için
oluşturulan konsorsiyumda SOCAR, BOTAŞ ve TPAO ilk ortaklar
olarak yer alıyor. TANAP projesi kapsamında, Türkiye’nin BOTAŞ
ve TPAO ile beraber bu konsorsiyum içeresindeki hissesi % 20
olacak. Projenin %80’lik hissesi SOCAR’a ait olacak.
n Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, gazın Azerbaycan’dan çıkarak, Gürcistan’dan geçip Türkiye üzerinden satılmasını ve iletilmesini öngörüyor. Şah Deniz 2 Konsorsiyumu’nun 16 milyar metreküplük gazının, 6 milyar metreküplük kısmı Türkiye’ye satılacak,
10 milyar metreküplük kısmı da TANAP ile Avrupa’ya Bulgaristan
ve/veya Yunanistan sınırında teslim edilecek.

Giriş noktası Türkiye sınırı Türkgözü girişi olan 56 inçlik hattın,
Avrupa’ya çıkış noktaları Yunanistan ve/veya Bulgaristan sınırları,
Türkiye içi çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya bölgesi olacak.

n

TANAP projesi için öngörülen 4 aşamanın ilki 2018’de ilk gaz
akışıyla gerçekleşecek. 2020’de yıllık 16 milyar m3 olacak kapasitenin, 2023’te 23‘e, 2026’da ise 31 milyar m3/yıl seviyesine
kadar ulaşması hedefleniyor.

n

n Türkiye Ulusal İletim Hattı’nın batı girişini besleyerek, batı bölgesi arz güvenliğini kuvvetlendirecek proje, gelecekte Türkmen
gazının Türkiye ve Avrupa’ya iletimi için alternatif bir hat olma
özelliği de taşıyor.

İki ülke açısından çok büyük stratejik öneme sahip olan TANAP,
Türkiye ve Avrupa için uygun fiyat ve tanımlanmış doğalgaz kapasitesiyle arz güvenliğini desteklerken, Azerbaycan’ın sahip olduğu
doğalgaz kaynaklarının yeni pazarlara ulaştırılması gibi büyük kazanımları da beraberinde getiriyor.

n
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Aliağalı muhtarlar,
Almanya’daki termik
santralleri yerinde inceledi
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Marl Kimya Endüstri Parkı
bünyesinde yer alan ikisi kömürle
birisi doğalgazla çalışan üç
santralde, toplam 3000 MW
kurulu güç bulunuyor.

Aliağalı muhtarlar, SOCAR Türkiye’nin organize
ettiği gezide Almanya’daki termik santral
uygulamalarını yerinde inceleme olanağı buldu.
Termik santrallerde Yatağan ve Soma gibi
örneklerin artık yaşanmaması gerektiğini
belirten muhtarlar; başta devlet kurumları ve
belediyeler olmak üzere yapılan yatırımların sıkı
şekilde denetim altında tutulması gerektiğine
dikkat çekiyor.

A

Almanya’nın Ruhr bölgesindeki Marl Kimya
Endüstri Parkı, dünyanın dev 30 firmasının birlikte
üretim yapabildiği, dünyanın en önemli kümelenme
örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

liağa’da görev yapan 24 köy
ve mahalle muhtarı, SOCAR
Türkiye’nin davetlisi olarak
Almanya’nın Herne kentindeki
Herne Termik Santralı ve Marl Kimya
Endüstri Parkı’nda incelemelerde
bulundu. SOCAR Türkiye Başkanı
Teknik Danışmanı Nilüfer Yalçın’ın
başkanlık ettiği heyette, SOCAR Power
Enerji Yatırımları A.Ş yöneticileri Melih
Hazar ve Yasin Sartaş ile Petkim Ar-Ge
Teknoloji Müdürü Ekrem Uygun da yer
aldı.
19-21 Haziran tarihleri arasında
gerçekleştirilen gezinin ilk durağı
950 MW kapasiteli Herne Termik
Santrali’nde heyete kapsamlı bir sunum
yapılırken, santralın çalışma sistemleri,
kül ve atık bertarafı ve uygulanan
çevre standartları hakkında bilgi
verildi. Kuzey Ren Westfalya eyaletinde
faaliyet gösteren ve Evonik STEAG
GmbH şirketinin sahibi ve işletmecisi
olduğu Herne Termik Santralı 1962’de
devreye alındı. 950 MW kurulu güce
sahip santral, kentin ısınma ihtiyacının
da önemli bir bölümünü karşılıyor.
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Aliağalı muhtarlar, SOCAR Türkiye, SOCAR Power ve
Petkim Yöneticileri Herne Termik Santrali’nde…

İlk ünitesi 1960 yılında 150 MW olarak
kurulan santrala, 1966 yılında 300 MW’lık
ünite ilavesi yapıldı. 1989 yılında ise
bölgesel ısıtma amaçlı olan 500 MW’lık
yeni ünite tesis edildi.
Kışın bulunduğu bölgenin ısıtma
ihtiyacını da karşılayan Herne Santrali’nde
kış aylarında ısıtma amaçlı kullanılan
buhar, yaz aylarında elektrik üretme
amaçlı kullanılıyor. Yıllık elektrik üretimi
5,2 milyar kWh olan santral, kapasitesi
800 milyon kWh’lik uzun ısıtma sistemine
sahip ve yılda
2 milyon ton kömür tüketiyor.
// MARL, DÜNYANIN EN BÜYÜK
KİMYA ENDÜSTRİ PARKLARI
ARASINDA
Aliağalı muhtarlar, SOCAR ve Petkim
yöneticilerinden oluşan heyetin ikinci
durağı ise Marl Kimya Endüstri Parkı
oldu. Dünyanın en büyük kimya parkları
ve kümelenme modelleri arasında
bulunan Marl’da dünya devi 30 firma
üretim yapıyor. Yaklaşık 10 bin kişinin
çalıştığı Kimya Endüstri Parkı’nda altyapı
olarak 55 km’lik kara yolu şebekesi,
100 km’lik demir yolu şebekesi, 30 km
boru köprüsü, 1.200 km boru hattı
şebekesi ve 70 km kanal şebekesi
bulunuyor. Marl bünyesinde toplam
kurulu gücü 3000 MW olan iki termik
santral ve bir doğalgaz santralı faaliyet
gösterirken, bu santrallerde
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1000 ton/saat kapasitesi ile buhar üretimi
yapılıyor. Almanya’da Marl benzerinde
toplam 40 kimya parkı bulunuyor. Kimya
sanayisinde dünyanın en büyük üreticisi
olan Almanya’nın başarısının altında, bu
kümelenme sistemi yatıyor.
1938 yılında faaliyetine başlayan Marl,
650 hektar alana kurulu. Kimya parkının
sınırındaki yerleşim alanlarında her türlü
tarım ürünü yetiştirilebilirken, sahada
sadece 60 hektarlık yatırım imkânı
bulunuyor.

// DÜNYA DEVİ FİRMALAR
Marl Kimya Endüstri Parkı’nda üretim
yapan firmalar arasında Air Liquide,
Sasol, Evonik, Schmidt, Aqura, Infracor,
TÜV Nord, Vestolid, Hüls Service, Lan
Exess, Air Products, INEOS Styrenics gibi
dünya devleri bulunuyor. Küçük ve büyük
ölçekli firmalar, yan sanayiler, araştırma
kurumları, teknoloji geliştirme merkezleri
ve inovasyon destek kurumlarının
bir arada olduğu bu kümelenme
modelinde firmaların hammadde ve

Geziye katılanlar, Herne Termik Santali’nin 105
metre yükseklikteki bacasına çıkarak, buhar çıkışını
daha yakından görme imkânına sahip oldular.

ürün alışverişinde buluyor. Lojistik,
enerji ve insan kaynağını paylaşarak
rekabet gücü kazanarak, bu özelliklerini
sürdürülebilir kılabiliyorlar.

Herne Termik Santrali’nin soğutma kulelerinde, tesisin
soğutma suyu, arıtılarak 25 kez kullanılabiliyor.

// ALMANYA’DA İNSANA, ÇEVREYE
VE DOĞAYA SAYGI VAR
Muhtarlar adına değerlendirmelerde
bulunan Aliağa Muhtarlar Derneği
Başkanı ve Hacı Ömerli Köyü Muhtarı
Ali Dündar, gezdikleri tesislerde
çevre standartlarının en üst düzeyde
önemsendiğine dikkat çekerek, santral
sahalarının sınırında uçsuz bucaksız
tarım alanları olmasına şaşırdıklarını
söyledi.
SOCAR Power’ın Petkim Yarımadası’nda
inşa edeceği 612 MW kurulu gücündeki
STEP Enerji Santrali’nde uygulanacak
teknolojinin örneğini görmek için bu
geziye katıldıklarını kaydeden Dündar,
“Herne Termik Santrali’nin içinde
kapsamlı bir gezi yaptık. Ayrıca 105
metre yükseklikteki bacaya çıkarak,
santralin çevreyi kirletip kirletmediğini
gözlemledik. Herne’deki santralin
çok yakınında yerleşim birimleri
bulunuyor. SOCAR Türkiye yöneticileri,
Petkim sahasında yapılacak santralin
teknolojisinin, gezdiğimiz santralden
daha üst düzeyde olacağı hususunda
bize güvence verdiler. Almanya’da
gezdiğimiz bütün kentlerin yemyeşil
olduğuna tanık olduk. Santrallerin
üretim sahaları da aynı durumda. Ren
Nehri kıyısında ve tarım alanlarının
ortasında pek çok termik santralin
faaliyette olduğunu, bu santrallerin
sınırında şeker pancarı, arpa, buğday
gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiğini
ve hasat yapıldığını gördük. Bizler
teknik değerlendirme yapacak bilgiye
sahip değiliz. Kendimizi otorite olarak
da görmüyoruz, Ancak inceleme
yaptığımız santrallerin, insana, çevreye,
doğaya saygılı üretim yaptığını
rahatlıkla söyleyebiliriz.” dedi.
// “YENİ YATAĞANLAR, YENİ
SOMALAR İSTEMİORUZ”
Aliağa Kent Konseyi Başkanı Yakup
Öztürk ise, Konsey olarak ilçede görev
yapan tüm muhtarlarla yakın temasta
olduklarını belirterek, Almanya’ya
yapılan gezinin, termik santrallerin
uygulamalarının görülmesi açısından
yararlı olduğunu söyledi.
Aliağa Kent Konseyi olarak, ilçeye
yapılacak tüm yatırımların dünyanın
kabul ettiği en üst düzeydeki
çevre standartlarına sahip olmasını
istediklerini belirten Öztürk, bu
durumun SOCAR Türkiyenin yapmayı
planladığı enerji santrali için de geçerli
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Aliağalı muhtarlara, Herne Termik Santrali’ne,
tesisin çalışma esasları hakkında kapsamlı bir brifing
verildi.

olduğunu vurguladı. Öztürk, Aliağalı
muhtarların Türkiye’de devreye giren
yeni teknolojili termik santralleri
de görmek istediklerini, bu amaçla
önümüzdeki günlerde Çanakkale’nin
Çan ilçesindeki termik santrale ve
Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki
Sugözü Termik Santrali’ne bir teknik
gezi düzenlemeyi istediklerini kaydetti.
Almanya gezisi sonrası, muhtarlarla
buluşarak izlenimlerini dinlediğini
hatırlatan Yakup Öztürk, şöyle devam
etti: “Muhtarlarımız gezdikleri

santrallerdeki çevre standartlarının
ülkemize göre çok yüksek olduğuna
dikkat çekiyorlar. Biz Kent Konseyi
olarak halkın, sanayicinin ve devletin
sorumluluklarını yerine getirmesi
gerektiğini savunduk. Hiçbir kurumu
tek başına suçlamadık. Aliağa’nın varlık
sebebinin sanayi olduğunu biliyoruz.
Ancak çevremizin kirletilmesini de
istemiyoruz. Çevremizi kirletecek hiçbir
yatırıma sıcak bakmıyoruz. Bu konuda
devlet kurumlarının da en az bizler
kadar hassas olması gerekiyor. Bugüne

kadar bu kurumlar maalesef iyi sınav
veremedi. Bizler Yatağan gibi Soma
gibi örnekleri değil, gelişmiş ülkelerin
uyguladıkları teknolojilere sahip
çevreye zarar vermeyen yatırımları
istiyoruz.”

MARL KİMYA PARKI’NDAN SATIRBAŞLARI
3 Almanya’nın en büyük kimyasal endüstri bölgelerinden biri olan Marl Kimya Endüstri Parkı’nda üretim yapan firmalar arasında Air Liquide,
Sasol, Evonik, Schmidt, Aqura, Infracor, TÜV Nord, Vestolid, Hüls Service, Lan Exess, Air Products, INEOS Styrenics gibi dünya devleri
bulunuyor.
3 Küçük ve büyük ölçekli firmalar, yan sanayiler, araştırma kurumları, teknoloji geliştirme merkezleri ve inovasyon destek kurumlarının bir
arada olduğu bu kümelenme modelinde firmaların hammadde ve ürün alışverişinde buluyor. Lojistik, enerji ve insan kaynağını paylaşarak rekabet gücü kazanarak, bu özelliklerini sürdürülebilir kılabiliyorlar.
3 1938 yılında faaliyetine başlayan ve demiryolu bağlantıları ile Avrupa’nın her noktasına ulaşabilen Marl, iki büyük nehir kolunun arasında
faaliyet gösteriyor. Nehirlerde pek çok balık türü yaşamını sürdürüyor.
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Aliağalı muhtarlar, Almanya’nın en büyük kimya
endüstri parklarından Marl gezisini bu fotoğraf karesi
ile ölümsüzleştirdi.

Muhtarlar ve eşleri, Herne Termik Santrali gezisi sırasında…

HERNE TERMİK SANTRALİ’NDEN SATIRBAŞLARI
3 Kuzey Ren Westfalya eyaletinde faaliyet gösteren 950 MW kapasiteli Herne Termik Santrali’ni Evonik STEAG GmbH şirketi işletiyor. Herne
Termik Santralı’nın bulunduğu bölge “Almanya’nın Endüstri Kalbi” olarak tanımlanıyor.
3 1962’de devreye alınan santralin ilk ünitesi 150 MW kurulu güçte faaliyete başladı. Santrale 1966 yılında 300 MW’lık ünite ilavesi yapıldı.
1989 yılında ise bölgesel ısıtma amaçlı olan 500 MW’lık yeni ünite tesis edildi.
3 Kışın bulunduğu bölgenin ısıtma ihtiyacını da karşılayan Herne Santrali’nde kış aylarında ısıtma amaçlı kullanılan buhar, yaz aylarında elektrik
üretme amaçlı kullanılıyor. Yıllık elektrik üretimi 5,2 milyar kWh olan santral, kapasitesi 800 milyon kWh’lik uzun ısıtma sistemine sahip ve
yılda 2 milyon ton kömür tüketiyor.
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Aliağalı muhtarlar, Almanya gezisinin Köln durağında,
dünyaca ünlü Dom Katedrali’ni gezdi.

ALMANYA GEZİSİNE HANGİ
MUHTARLAR KATILDI?
ALİ DÜNDAR
MUSTAFA ERDENİZ
HALİM YAŞA

HACI ÖMERLİ KÖYÜ MUHTARI
GÜZELHİSAR KÖYÜ MUHTARI
AŞAĞI ŞAKRAN KÖYÜ MUHTARI

HALİL ŞENOĞLU
İSMAİL METE
MUSTAFA İŞ
NECMİ ŞENGÜL
UYAR YAMPALA
YUNUS ŞENER

BAHÇEDERE KÖYÜ MUHTARI
HOROZGEDİĞİ KÖYÜ MUHTARI
AŞAĞI ŞEHİTKEMAL KÖYÜ MUHTARI
SAMURLU KÖYÜ MUHTARI
UZUNHASANLAR KÖYÜ MUHTARI
ÇITAK KÖYÜ MUHTARI

ZEKİ DURSUN

ATATÜRK MH MUHTARI

MEHMET BALCI

YENİMAHALLE MUHTARI

ŞAKİR ECUN
RAFİ DÖNMEZ
MEHMET ŞEN

YUKARI ŞEHİTKEMAL MAHALLESİ MUHTARI
BOZKÖY KÖYÜ MUHTARI
KARAKUZU KÖYÜ MUHTARI

BAİTTİN YILDIRIM

KAPUKAYA KÖYÜ MUHTARI

NEBAAT ESKİCİ
HALİT ÇALLI
ADEM KARA

YALI MAHALLESİ MUHTARI
ÇORAKLAR KÖYÜ MUHTARI
YÜKSEKKÖY KÖYÜ MUHTARI

NEŞET KARA

KARAKÖY KÖYÜ MUHTARI

EMİNE DEMİRAĞ
ALİ İNCİ
BAYRAM HAKKI SÖZEN
SELATTİN YILDIZ
SEDAT OKŞAR

HASBİ EFENDİ MH. MUHTARI
BARBAROS MH. MUHTARI
MİMAR SİNAN MH MUHTARI
ÇALTILIDERE KÖYÜ MUHTARI
SİTELER MAHALLESİ MUHTARI

34 -

AĞUSTOS’12

Almanya seyahatinde, muhtarlarımızın soracağı her soruya yanıt bulabilmesi amacıyla,
kömüre dayalı santraller konusunda SOCAR Power’dan uzman arkadaşlarımız Melih
Hazar ve Yasin Sartaş; Kimya Endüstri Parkları konusunu uzun yıllardır çalışan Petkim
Ar-Ge ve Teknoloji Müdürü Ekrem Uygun da ekibin içinde yer aldı.

Nilüfer Yalçın
SOCAR Türkiye Başkan (CEO) Teknik Danışmanı
E-posta: nyalcin@petkim.com.tr

1

9-21 Haziran tarihleri arasında,
Aliağa ve çevresindeki 22 köy
ve mahalle muhtarı ile birlikte
Avrupa’nın kimya sanayisinde
en gelişmiş ülkesi olan Almanya’nın
Düsseldorf kenti yakınlarındaki sanayi
tesislerini ziyaret ettik. SOCAR Türkiye’nin
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı
çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu
seyahatin realize olmasında bize bu
fikri vererek en önemli katkıyı Aliağa
Kent Konseyi Başkanı Yakup Öztürk
yaptı. Almanya teknik gezisinde,
muhtarlarımızın soracağı her soruya yanıt
bulabilmesi amacıyla, kömüre dayalı
santraller konusunda SOCAR Power’dan
uzman arkadaşlarımız Melih Hazar ve
Yasin Sartaş; kimya endüstri parkları
konusunu uzun yıllardır çalışan Petkim
Ar-Ge ve Teknoloji Müdürü Ekrem Uygun
da ekibin içinde yer aldı. Bize bu olanağın
sağlanmasında çabalarını esirgemeyen
STEAG Türkiye Genel Müdürü Bilgehan
Çeber’e ve Almanya STEAG Enerji
firmasında çalışan Ceren Meszelinsky’e
teşekkür ediyorum.
Bu seyahatte kimya sanayisi gelişmiş
olan bir ülkedeki termik santral
uygulamalarının ve çevresinin
görülmesini hedeflerken, Petkim
Yarımadası’nda “Rafineri-PetrokimyaEnerji-Lojistik Entegrasyonu”
çerçevesinde kurulması planlanan
dünyanın önde gelen Kimya Endüstri
Parkı uygulamalarından olan Marl Kimya
Endüstri Parkı’nı da muhtarlarımızla
birlikte gidip görme şansımız oldu.
Buna şans diyorum, çünkü bu
tesislerin bu şekilde kalabalık bir grup

ile gezilmesine genellikle müsaade
etmiyorlar. Marl Kimya Parkı içinde
bulunan kömüre dayalı santrallerden
birinin yanısıra, 1962 yılında kurulmuş,
kurulu gücü 950 MW olan Herne Termik
Santrali’ni de yakından görme fırsatını
bulduk. İlk ünitesi 1960 yılında 150 MW
olarak kurulan Herne, sırasıyla 1966 ve
1989 yılında yapılan ünite ilaveleriyle
bugün 950 MW’lık bir kapasiteye
ulaşmıştır.
Almanya Avrupa’nın kimya sanayisi
en fazla gelişmiş ülkesi… Almanya
sınırları içinde enerji santrallerini de
barındıran tam 40 tane Kimya Endüstri
Parkı bulunuyor. Nitekim gidip görme
fırsatını bulduğumuz Marl Kimya Endüstri
Parkı’nda ikisi kömüre, biri doğal gaza
dayalı olmak üzere toplam 3000 MW
kapasiteli üç adet enerji santralı var.
Marl’ın elektrik ve buhar ihtiyacı bu
santrallerden karşılanıyor. Almanya’nın
toplam 620 bin gWh enerji üretiminin
%46’sının kömüre dayalı. Sürekli gelişen
kimya parkı içinde şu anda mısır
tarlası olan alanda da kömüre dayalı
olmak üzere, dördüncü enerji santralı
planlanıyor. Kimya Endüstri Parkları
Almanya için, dünya için yeni bir kavram
değil. Dünyanın ilk kimya endüstri
parkı 60 yıl önce Almanya’da kurulmuş.
Nitekim 1938 yılında tohumları atılmaya
başlanan Marl, 1985 yılında kimya
endüstri parkı yapısına kavuşturulmuştur.
Petkim Yarımadası’nın üçte biri kadar
bir arazide Linde, Evonik, Air Liquide,
INEOS gibi dünya devi 30 şirketi aralarına
katmak suretiyle 10.000 kişilik bir
istihdam yaratmışlar.

Gidip görme fırsatını gördüğümüz her iki
sanayi tesisinde gördük ki, tesisler sürekli
kendilerini yenileyerek, teknolojilerinin
izin verdiği ölçüde modernize ederek,
kapasitelerini artırarak, sürekli büyüyerek
ve iyileştirerek rekabet güçlerini
artırmışlar; bugün çevre denetimlerinin
en sıkı olduğu Almanya’da faaliyetlerini
sürdürebiliyorlar. SOCAR Power’ın
Petkim Yarımadası’nda yapacağı STEP
Enerji Santrali temiz kömür teknolojisi
diye adlandırdığımız çok daha ileri
teknolojiye sahip olacak.
Toplam 1 milyar dolar yatırım bedeli
olan enerji santralinin 300 milyon
doları çevre kirliliğini önleyici yatırım
tutarıdır. Almanya’da gidip gördüğümüz
santrallerden daha ileri teknolojiye sahip
olacak STEP Enerji Santrali’nde, tesisin
çevreye etkilerini en aza indirmek için AB
normlarında mevcut en iyi teknik kabul
edilen arıtma sistemleri kullanılacak.
Seyahat sonrası Aliağa Muhtarlar
Derneği Başkanı Ali Dündar’ın ve bu
seyahatin gerçekleşmesinde önemli
katkıları bulunan Aliağa Kent Konseyi
Başkanı Yakup Öztürk’ün seyahate katılan
muhtarların çoğunluğunun görüşlerini
yansıtan açıklamaları;
Aliağa ve çevresindeki muhtarlarla,
bazılarının eşleriyle gerçekleştirdiğimiz
bu seyahatin verimli olduğunun bir
göstergesi. Biz bu seyahati planlarken,
dünyadaki uygulamalarını göstermek
suretiyle yapacağımız yatırımlarla
ilgili yöre halkının kafasındaki soru
işaretlerini bir nebze de olsa kaldırmayı
hedeflemiştik.
Beklediğimiz sonucu da aldık.
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Aliağalı Muhtarlarla
gerçekleştirdiğimiz Herne ve Marl
ziyaretlerinden beklediğimiz sonucu aldık
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ALİAĞALI MUHTARLARIN ALMANYA İZLENİMLERİ
Mehmet Balcı (Yeni Mahalle Muhtarı):

Almanya ziyaretimiz sırasında enerji üretimi, sanayi ve çevre duyarlılığının birbiri ile uyum içinde
olduğunu gördük. Aynı uyumun sadece SOCAR’ın yapacağı santralde değil, Aliağa’da yapılacak tüm
yatırımlarda da sağlanmasını ve denetimin oradaki gibi sıkı şekilde yapılmasını istiyoruz. İnşallah
başarılır, halkı sağlığını etkilemeyen bir yatırım olur ve hepimiz mutlu oluruz. Bizler için önemli olan
vatandaşımızın ve çocuklarımızın sağlığıdır.

Zeki Dursun (Atatürk Mahallesi Muhtarı):

Almanya’daki uygulamaları görmekten son derece memnun olduk. Çevre ile insan ile barışık bir
sanayi yapılanmasının ilçemizde de uygulanması tek dileğimiz. Denetim süreçlerinin iyi işlemesi
ve Aliağa’da yaşayan bizlerin ve çocuklarımızın sağlığının korunması için başta Hükümet, Valilik,
Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Üniversiteler gibi kurumlara çok önemli görev düşüyor. Biz sanayi
yatırımlarına karşı önyargılı insanlar değiliz. Elbette bu yatırımlar ile ülkemiz kalkınacak, insanımız
iş ve aş sahibi olacak. Termik santrallerin duvarının dibinde şeker pancarı, arpa, buğday gibi tarım
ürünlerinin yetiştirildiğini gördük. Bizler teknik yorum yapacak insanlar değiliz. Ancak aynı hassasiyetin Aliağa’daki yatırımlarda da gösterilmesini istiyoruz.

Neşet Kara (Karaköy Köyü Muhtarı):

Almanya seyahatimiz sırasında bu ülkenin sanayisini ve enerji üretiminde nelerin yapıldığını yerinde,
gözümüzle ve yaşayarak gördük. Dünyada bu işler nasıl yapılıyor daha iyi anladık. Almanya disiplini
ve sıkı denetim yapmasıyla biliniyor. Bu santrallerin kendi halklarına zararı olsaydı, üretimini sürdüremezdi diye düşünüyorum. Santral binalarının hemen yanında mısır, patates gibi tarım ürünlerinin
ekilip yetiştirildiğini hepimiz gördük. 74 yıldır çalışan santral de gördük. Bizim tek isteğimiz aynı
hassasiyetin Aliağa’da da gösterilmesi. İnsan sağlığına, çevreye, denizlerimize önem verilir ve sıkı
şekilde denetlenirse bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum.

Uyar Yampala (Uzunhasanlar Köyü Muhtarı):

Eğer Aliağa’da yapılacak santral, Almanya’da gördüklerimiz gibiyse kurulabilir. Yeni iş sahaları
açılır. Bizler Almanya’da önce insana sonra sanayiye olan saygıyı gördük. Kime sorarsak soralım,
zararı olmadığını söylediler. Zararı olsaydı yanındaki tarım alanlarındaki ürünlerin yetişmesi mümkün değil. Ancak Aliağa’daki santraller orada gördüklerimiz gibi olmayacaksa, çevremize ve bizlere
zarar verecekse elbette karşıyız. Sadece biz muhtarlar değil herkes karşı.

Mehmet Şen (Karakuzu Köyü Muhtarı):

Biz Almanya’ya bir geziye gittik ve görüp yaşadıklarımızı halkımıza anlatmak zorundayız. İnsana,
çevreye ve doğaya zarar verilmediği sürece bu yatırımlara karşı değiliz. Kurulursa yöremize yararı
olacağına inanıyoruz. Tabii denetimin çok iyi yapılması şartıyla. O da bizim işimiz değil, devletin ilgili
kurumlarının işi. Ben 34 senedir Petkim sahasında bulunurum. 1970’lı yıllarda Aliağa tesislerinin
temellerinin atıldığı dönemde, fabrikalar kurulurken en tehlikeli maddeleri bizzat kendim taşıdım.
O ürün tanklarının dili olsa da konuşsa. Bugüne kadar Allah’a şükür sağlığımı da kaybetmedim.
Bizim burada vermek istediğimiz en önemli mesaj, yapılacak olan yatırımlarda yöremizin gençlerinin
istihdamına öncelik verilmesi.

Mustafa İş (Şehit Kemal Köyü Muhtarı):

Gezdiğimiz sanayi tesislerinde önce insana sonra sanayiye ne kadar büyük önem ve değer verdiğini
gördük. Bu gezi için SOCAR ve Petkim yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü bu geziden önce termik santrallere karşıydık, ancak geziden sonra bakış açımız değişti. Yapılacak olan yatırım çevreye
ve doğaya zarar vermeyecekse, Almanya’daki örnekleri gibi olacaksa hepimiz destekleriz. Sanayi
tesisinin burnunun dibinde patates, şeker pancarı, mısır ekilmiş ve hasat yapılıyor. Bizim ülkemizde
böyle bir şeyi bugüne kadar hiç görmedik. Gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların aynısını kendi memleketimizde de istiyoruz. Kanunlar konulmuş, denetim yapılıyor, sistem yürüyor. Bizde de olmalı.

Şakir Ecun (Yukarı Şehit Kemal Mahallesi Muhtarı):

Almanya’da gördüklerimiz bizim tahminlerimizden de iyiydi. Bize gösterilen ilgi alaka da çok iyiydi.
Bu geziye gittiğimiz için bizi eleştiren insanlarımızın olduğunu biliyorum. Halbuki ben bunları gittim
diye değil, gördüm diye söylüyorum. Biz makine mühendisi ya da kimya mühendisi değiliz. Ancak
SOCAR firması, gördüklerimize benzer bir tesis yapacaksa karşı çıkmayız ve mutlu oluruz. Denetim,
teknoloji, disiplin var. Önce insana, sonra sanayiye önem vermişler.

Bayram Hakkı Sözen (Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı):

Gördüklerimiz fabrikalar, tanık olduklarımız uygulamaların hepsi olumlu. Yukarıda Allah, bedenimizde
vicdanımız var. Devlet bu işi sıkı tutunca, herkes kurallara uyuyor, insana ve çevreye zarar verilmiyor. SOCAR yöneticilerinin bize verdikleri bilgilerde, Petkim sahasında yapılacak santralin, gezip
gördüklerimizden daha yüksek teknolojiye sahip olacağı söylendi. Bundan mutluluk duyarız. Biz sanayiye karşı değiliz. Orada yaşayan Türkler ile de sokaklarda konuştuk. Onlar da santralin yakınında
yaşayan insanlar olarak olumsuz bir durumla hiç karşılaşmadıklarını söylediler.
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Ali İnci (Barbaros Mahallesi Muhtarı):

Ben 1977-1986 yılları arasında Petkim’de çalıştım. Aliağa Kompleksi’nin inşası ve devreye alınmasında görev aldım. Ben her zaman sanayi kuruluşlarının sayısının artmasından, sanayiye dayalı
bir gelişmeden yana oldum. Sanayi olmadan kalkınmanın olmayacağına inananlardanım. Ancak bu
sanayinin çevre ile uyumlu, insana zarar vermeyen bir yapıda olması lazım. Geziden olumlu izlenimlerle döndük. Oradaki sistem bizde de kurulduğu zaman sakınca görmüyorum. Burada devletin ve
sivil toplum kuruluşlarının denetimi şart. Sanayi, sürdürülebilir istihdam için şart. Sanayi olmadan
bir ülke kalkınamaz.

Ahmet Doğan (Fatih Mahallesi Muhtarı):

Ben Almanya gezisine mazeretim nedeniyle katılamadım. Ancak giden muhtar arkadaşlarımdan çok
olumlu izlenimler dinliyorum. Biz bu yörede yaşayan insanlar olarak, tüm sanayicileri çevremize
ve geleceğimize duyarlı olmaya çağırıyoruz. Hiçbirimiz sanayi ve sanayici düşmanı insanlar değiliz.
Köyümüzde, mahallemizde yüzlerce insan o sanayi kuruluşlarında çalışıp ekmek yiyor. Bu nedenle,
çevre ile barışık bir sanayi istiyoruz.

İsmail Mete (Horozgediği Köyü Muhtarı):

Aliağa bölgesinde yaşayan insanlar şunu çok iyi bilir ki, bu bölgede sanayinin olumsuz etkisine
en çok maruz kalan köy, bizim köyümüzdür. Yeni Foça yolundaki demir çelik fabrikalarına birkaç
yüz metre mesafede yaşıyoruz. Biz nerdeyse 30 yıldır bu tesisleri gördükten sonra, Almanya’da
gördüklerim beni çok şaşırttı. Gezip gördüğümüz termik santrallerde çevreye olumsuz bir etkinin
olduğunu görmedim. Kafamızdaki tek soru, aynı sistemlerin Türkiye’de de uygulanıp uygulanmayacağı. Eminim, tek bir olumlu ve güzel örnek olsa diğerleri de onu örnek alacaktır.

Mustafa Erdeniz (Güzelhisar Köyü Muhtarı):

Yaptığımız gezi, en azından dünya standartlarında çalışan işletmeleri görmemiz açısından faydalı oldu. Aliağa bölgesinde SOCAR’ın kuracağı termik santralle birlikte 7 santral kurulacak. Ben
Türkiye’deki santrallerde aynı standartların uygulanacağına kesinlikle inanmıyorum. Bizim çok yakınımızda yer alan bazı demir çelik fabrikalarının ruhsatsız olduğunu biliyoruz. SOCAR’ın yapacağı
santralde diyelim ki bu standartlar uygulandı ve denetlendi. Peki diğer altı tanesi ne olacak? Bizler
kimya mühendisi ya da makine mühendisi değiliz. Gezi sırasında santrallerin yakınında ekilen ürünleri gördük, ancak hasat edilen ürün görmedik. O arazilerde üretilen ürünlerin dünyada kabul görmediği hatta Türkiye’ye satıldığı ve Türkiye’de tüketildiği söyleniyor. Bölgemizde termik santallerin
kurulmasını istemiyorum.

Yunus Şener (Çıtak Köyü Muhtarı):

Almanya gezisine gitmeden önce, Türkiye’de örneklerini bildiğimiz için görüşümüz olumsuzdu. Gezip
gördükten sonra şu düşüncemiz oluştu: Eğer onlar gibi çevreye ve insana saygılı bir üretim yapılacaksa arkasında sonuna kadar varız. Bunu çok açık ve net olarak söylüyorum. Adamlar 1938’den
bu yana çalıştırdıkları santrali gösterdiler. Biz neden bunu yapamayalım. Önce insana daha sonra
sanayiye değer verildiğini gördük. Orada gördüklerimizden daha iyisi neden bizde olmasın? Bu fabrikalarla iş imkânları doğacak, çocuklarımız çalışacak, iş ve aş olacak. Bizim bu noktada en önemli
istiğimiz, yapılacak yatırımlarda yöremizin çocuklarının istihdamına öncelik verilmesi.

Necmi Şengül (Samurlu Köyü Muhtarı):

Almanya gezisi benim için olumlu geçti. Gördüğümüz tesislerdeki sonucun takip edilerek, aynısının
ülkemizde uygulanmasını diliyorum. Gördüğümüz tesislerdeki teknoloji ve denetim mekanizmasının
aynısının ülkemizde de uygulanması halinde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.

Sedat Okşar (Siteler Mahallesi Muhtarı):

Almanya gezisinde SOCAR ve Petkim’in ev sahipliği için teşekkür ederim. Biz Almanya gezisinde iki
termik santral gezdik. Öncelikle onların iklim şartları bizimle aynı değil. Bizim buradaki yatırımlar
ne kadar dört dörtlük yapılırsa yapılsın, Almanya’daki zihniyetle işletilemeyeceğini düşündüğüm
için karşıyım. Türkiye’deki denetim hakkıyla uygulanmış olsaydı, devletin mevcut kirlilik yaratan
fabrikaları kapatmış olması gerekirdi. Almanya’da termik santrallerin kapatılacağı, rüzgâr ve güneş
enerjisine dönüleceği konuşulurken, Türkiye’de yapılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Selattin Yıldız (Çaltılıdere Köyü Muhtarı):

Gezide görüp tanık olduklarımız olumluydu. Gezi sonrası Muhtarlar derneği Başkanımızın yaptığı basın açıklamasına aynen katılıyorum. Farklı fikirde olan arkadaşlarımız da var. Ben hep şunu
söyledim: Biz karar verici noktada olan insanlar değiliz. Sadece gözlemledik. Sakıncası varsa, onu
tespit edecek ve söyleyecek insanlar biz değiliz. Bizler santrallerin çevresinde hayat var mı diye
baktık, vardı. Gördüğümüz insanların, yanı başlarında çalışan termik santral umurlarında değildi.
Biz gözümüz neyi gördüyse onu söyleyeceğiz. Gördüğümüzü inkâr edersek, kendimizi inkar ederiz.
Gittiğimiz yerlerde ve fabrikaların içlerinde kül ve kirlilik var mı diye de baktık, yoktu. Fabrikalarını
her yıl yenilediklerini, teknolojide geri kalmadıklarını söylediler.
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Halit Callı (Çoraklar Köyü Muhtarı):

Gittik, gördük ve aydınlandık. Santrallerin yerleşim yerlerinden uzakta olmadığını ve zararı dokunmadığını gördük. Türkiye enerjisinin yüzde 70’ini ithal ediyor. Bu oranı düşürmek ve yerli kaynaklarımıza da ağırlık vermek zorundayız. Ancak elbette insan sağlığına ve çevreye saygılı ve duyarlı
olmak şartıyla. SOCAR yöneticileri Aliağa’da yapılacak santralin, gezip gördüklerimizden daha ileri
teknolojiye sahip olacağı yönünde bize söz verdiler.

Ali Dündar (Aliağa Muhtarlar Derneği Başkanı- Hacı Ömerli Köyü Muhtarı):

Almanya’da gezdiğimiz tüm yerlerde insana, çevreye ve tabiata büyük önem verildiğini rahatlıkla
söyleyebiliriz. Aliağamız’ın da daniz kenarında turizm kentiyle birlikte bir sanayi kentine dönüştüğünü hepimiz görüyoruz. Sanayileşme esnasında Aliağa’nın yaşanabilir bir kent olmaktan çıkmaması
için sanayici, devlet kurumları, bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları, herkes üzerine düşen görevi
layıkıyla yapmalı. Kötü örneklerin ortadan kalkarak gelişmiş ülkelerin uyguladıkları teknolojilere sahip çevre dostu yatırımların bölgemizde kurulmasını istiyoruz.

Emine Demirağ (Hasbi Efendi Mahallesi Muhtarı):

Almanya seyahatinden olumlu izlenimlerle döndüm. Yapılacak yatırımlardaki uygulamalar ve denetim oradakiler gibi olacaksa neden hayır diyelim? Benim görüşüm gitmeden önce de bu yöndeydi.
Bizim bu konudaki beklentimiz, çevre ve insan sağlığına zararlı yatırımlar yapılmamasının yanında,
bu fabrikalardaki istihdamın bölgemizdeki gençlerden sağlanmı, bölgemizin istihdamına öncelik verilmesidir.

Halil Şenoğlu (Bahçedere Köyü Muhtarı):

Geziden olumlu izlenimlerle döndük. Gezdiğimiz ya da uzaktan gördüğümüz santrallerin yanında
tarım üretiminin yapıldığına da bizzat şahit olduk. Pancar, buğday, arpa gibi ürünler üretiliyor.
Fabrikaların çevreye ve tarıma zararı olsaydı, bu ürünlerin üretimi mümkün olmazdı. Denetim de
sıkı şekilde yapılıyor. Aynı sistemlerin ülkemizde uygulanması halinde bin sıkıntı yaşayacağımıza
inanmıyorum.

Adem Kara (Yüksekköy Muhtarı):

Biz çevremize ve insanımıza zarar vermediği sürece hiçbir yatırıma karşı değiliz. Yapılan yatırımlarda istihdamlar bu bölgeden sağlanmalı, gençlerimiz iş bulmalı. Ben 26 sene Petkim’de çalıştım.
Kadromuz, sendikamız, bütün imkanlarımız vardı. Petkim’in ekmeğini yedik, suyunu içtik, taşı toprağı altın olsun. Yatırımlar yapılmasın demiyoruz. Ancak denetimlerin sıkı şekilde yapılması, halkımıza
zararlı bir yönü oluşursa hemen müdahale edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Baittin Yıldırım (Kapıkaya Köyü Muhtarı):

Almanya’da 75 yıldır çalışan termik santrali gezdik. Eğer onların yaptığı gibi yapılacaksa çok güzel,
hiçbir mahzuru yok. Burada bütün sorun denetimde. Denetimin sağlıklı yapılması halinde bir sorun
olacağını düşünmüyorum.

Halim Yaşa (Aşağı Şakran Köyü Muhtarı):

Çok olumlu izlenimlerle döndüm. Her şeyin dört dörtlük olduğunu gördük. Herhangi bir olumsuzluk
görmedik. İnsan sağlığına zararlı bir yönü olsa, Almanya gibi bir ülkede o kadar yatırımı, santrali
aama yaptırmazlar.
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ALİAĞA TİCARET ODASI BAŞKANI ADNAN SAKA:

Petkim, Aliağa için
yatırımlarına devam ediyor
Petkim hem ülke ekonomisine sağladığı katkıyla hem de Aliağa’ya yapmış olduğu
yatırımlarla birçok sanayi kuruluşuna örnek oluyor.

A

liağa Ticaret Odası (ALTO)
Başkanı Adnan Saka, Petkim’in
ve SOCAR Grbu’nun Aliağa’da
yapmış olduğu yatırımlar,
sağladığı istihdam ve ülke ekonomisine
yaptığı katkıdan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.
ALTO Başkanı Adnan Saka geçtiğimiz
günlerde İstanbul Sanayi Odası’nın
(İSO) 500 büyük sanayi kuruluşunu
açıklamasının ardından yaptığı basın
açıklamasında Aliağa’ya ilişkin duyduğu
rahatsızlığı dile getirmişti. Başkan Saka
basın açıklamasıyla en büyük 500 sanayi
kuruluşundan 18 tanesinin Aliağa’da
yer alırken, bunlardan sadece 4’ünün
vergilerini üretim yaptıkları yer olan
Aliağa’dan yatırdığını belirtmişti.
// PETKİM ÖRNEK OLUYOR
Vergilerin üretim yerlerinden
yatırılmasının o bölgenin kalkınmasında
ve planlanmasında kilit rol oynadığını
ifade eden Başkan Saka, sözlerini şöyle

sürdürdü: “Petkim de bu anlamda hem
ülke ekonomisine sağladığı katkıyla
hem de Aliağa’ya yapmış olduğu
yatırımlarla birçok sanayi kuruluşuna

örnek oluyor. Bakıldığı zaman, Petkim
ve çatısı altında olduğu SOCAR Grubu
yeni istihdam sahaları yaratıyor. Bu
yatırımlarla ülke ekonomisine katkı
sağlıyor, Aliağa’nın gelişmesinde önemli
bir yer tutuyor. Ama hepsinden önemlisi
en önemlisi Petkim Aliağa Vergi
Dairesi’ne kayıtlı bir şirket
imiz. Vergilerini Aliağa’dan yatırıyor.
Bu hassas davranışı ile Petkim dolaylı
yoldan da Aliağa’nın sosyal yaşamının
gelişmesini sağlıyor. Petkim ayrıca
çalışanlarının sosyal güvenlik primlerini
İzmir’e yatırarak, ihracatını da Ege
İhracatçı Birlikleri kayıtlarından geçirerek
örnek davranışını sürdürüyor. Petkim
başta olmak üzere vergilerini üretim
yaptıkları yerde yatırma hassasiyetini
gösteren Aliağa’daki diğer sanayi
kuruluşlarına ve firmalara teşekkür
ediyor, vergilerini üretim yerlerinden
yatırmayan diğer firmaların da bu
konuda hassas davranmalarını
diliyorum” dedi.

www.petkim.com.tr - 39

GÜNCEL

Ekonomi Bakanlığı üst düzey bürokratları
Jurong Island’da kümelenmenin
en başarılı örneğini inceledi
SOCAR Türkiye ve Petkim yöneticileri, Özel Ekonomi Bölgesi Kanun Tasarısı
üzerinde çalışan üst düzey bürokratlarla birlikte Singapur Jurong Island’a resmi
ziyaret gerçekleştirdi.

Ekonomi Bakanlığı bürokratları, SOCAR
ve Petkim yöneticileri, Jurong Island
ziyaretinde brifing sırasında…
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Singapur’daki Jurong Island, Kimyasal Endüstri
ve Enerji Parkı’nın dünyada en başarılı olarak
uygulanmış örneklerinden biri..

E

konomi Bakanlığı, serbest
bölgelerin yeni bir yapıya
kavuşturulması çerçevesinde yeni
nesil serbest bölgeler konsepti ile
Özel Ekonomi Bölgeleri’nin kurulmasına
yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan’ın konuyla ilgili
açıklamalarına göre; Özel Ekonomi Bölgesi
Kanun Tasarısı ile ihracata yönelik üretimi
artıracak, yabancı sermaye yatırımlarını
artıracak, kümelenme oluşturacak, lojistik
de dâhil olmak üzere ihracata yönelik
destek hizmetleri ile donatılmış, yüksek
katma değerli üretimi geliştirecek Ar-Ge
faaliyetlerini de barındıran dinamik bir
sistem kurulması hedefleniyor.
SOCAR Türkiye, 11-12 Temmuz 2012
tarihleri arasında kimyasal kümelenme
modelinin dünyadaki en gelişmiş
örneklerinden biri olan Singapur’daki
Jurong Island’a resmi bir ziyaret düzenledi.
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Bülent Uğur Ecevit’in başkanlığında

Özel Ekonomi Bölgesi Kanunu Tasarısı
üzerinde çalışan üst düzey bürokratların
da yer aldığı Ekonomi Bakanlığı’nın resmi
heyeti, Jurong Island ve Singapur’daki
yatırımlarda devlet teşvikleri ve öncelikli
politikalar konularında bilgi aldı. Ziyaret
sırasında Jurong International yetkililerinin
yaptığı bilgilendirme sunumlarını takiben
düzenlenen saha gezisinde heyet üyeleri
Jurong Island mucizesini yerinde inceleme
olanağı buldu.
// JURONG’DA YARATILAN MUCİZE
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
ziyaretin amacının “SOCAR Türkiye’nin
Petkim Yarımadası üzerindeki büyüme
planları içinde yer alan kümelenme
yapılanmasının fiziksel olarak
görülmesi, incelenmesi ve Türkiye’de de
uygulanmasına yönelik olarak önemli bir
“know-how” elde edilmesinin sağlanması
olduğunun” altını çizdi.

Ekonomi Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Bülent Uğur Ecevit’in
Başkanlığı’nda üst
düzey bürokratlardan
oluşan resmi heyet,
dünyanın ilk üç
Kimyasal Endüstri
Parkı uygulamalarından
biri olan Jurong Island’ı
yerinde inceleme
olanağı buldu.
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Yavuz, geziye ilişkin şu değerlendirmeyi
yaptı: “Kümelenme metodolojisi
ile Petkim Yarımadası’nda RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonu
ile oluşturulacak Türkiye’nin ilk
Kimya Endüstri Parkı ‘Value-Site’
vizyonumuzun Özel Ekonomi Bölgesi
Kanunu’ndan yararlanmasını sağlamak
amacıyla, bu kanun üzerinde çalışan
heyet ile birlikte Singapur’da bulunan
Jurong Island’a resmi ziyarette
bulunduk. Jurong Island bugün
Petkim Yarımadasında RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonu
çerçevesinde gerçekleştirmeyi
hedeflediğimiz Kimyasal Endüstri ve
Enerji Parkı’nın dünyada en başarılı
olarak uygulanmış örneklerinden
biri. Tabii oraları gördüğünüz zaman
üzülmemek elde değil. Şöyle ki;
Singapur petrokimyaya 1968 yılında
başladı, Türkiye ise 1965 yılında girdi
sektöre. Bu gerçeği Türkiye 1965 yılında
görmüş. Kocaeli-Yarımca’da rafineri
ile petrokimya kompleksini yan yana
kurarak entegrasyonu başlatmış. 80’li
yılların başlarında Aliağa’da da aynı
düşünce ile rafineri ve petrokimya
tesisleri yan yana kurulmuş. Jurong
modeline baktığınız zaman bizim
Petkim Yarımadamızın yarısı kadar
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bir alanda Singapurlular Türkiye’nin
toplam rafinaj kapasitesinin üç
katı kapasiteye sahipler. Bir gram
petrolleri, bir gram doğal gazları
yok. İçme suları da olmadığı için
Malezya’dan ithâl ediyorlar. Denizin
ortasında bir ada. Üstelik Malezya’dan
taş, toprak taşıyarak %75’i denizin
doldurulmasıyla elde edilen bir ada.
Bu bir başarı hikâyesidir. Bu adada
Singapurlular yılda 80 milyar dolar
ciro gerçekleştiriyor. Yani Türkiye’nin
ihracatının yüzde 60’ını sadece Petkim
Yarımadası kadar büyüklükte bir
kara parçasında gerçekleştiriyorlar.
Amacımız Singapur’daki modeli burada
uygulamak.”
// “BÜROKRASİNİN TEPE
KADEMİSİNDEN DESTEK GÖRDÜK”
Bugüne kadar yatırım hedeflerinin
gerçekleşmesinde bürokrasinin
tepe kademesinden çok önemli
destek gördüklerini hatırlatan Kenan
Yavuz, yeni teşvik sisteminde kimya,
petrokimya ve rafinaj sektörlerinin
stratejik sektör kapsamına alındığının
altını çizdi.
Yeni teşvik sistemini, “yatırımcıların
önünü açacak bu sistem, Türkiye
ekonomi tarihinde bir devrim

niteliğinde” cümlesiyle niteleyen
Yavuz, bu sistemle Türk sanayisinin en
önemli sorunu olan katma değerde
yaşanan yetersizliği azaltma ve cari
açığın çözümüne ilişkin umutların
arttığını kaydetti. Kenan Yavuz, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Yeni sistem ihracat
ve istihdam odaklı bir sanayileşme
stratejisi üzerine kurulu ve yerli üretimi
destekler nitelikte. Türkiye, rekabet
gücünü artırmak için ihracat ve
istihdam odaklı büyümek zorunda.
Sektörel gerçekliklerden kaynaklanan
ve ülkemizin rekabet gücünü artırmaya
yönelik, yerlileştirmeyi öncelleyen
bir sanayileşme stratejisi üzerine
kurulu olan yeni teşvik sistemi, Sayın
Başbakanımızın tanımladığı 2023
yılında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına
girme ve 500 milyar dolar ihracat
vizyonunun gerçekleştirilmesine
büyük bir ivme kazandıracak. Kimya ve
petrokimya sektörleri de ülkemizin en
fazla dış ticaret açığı veren sektörleri
arasında. Bu teşvik paketi orta vadede
ülkemiz kimya sanayisinin dışa
bağımlılığını azaltacak yatırımların
önünü açacak. Sayın Bakanımız
Zafer Çağlayan’a ve bu paketin
oluşturulmasına katkı koyan herkese
teşekkür etmek istiyorum.”

“ÖZEL EKONOMİ BÖLGESİ KANUN TASARISI “
ÜZERİNDE ÇALIŞAN RESMİ HEYET PETKİM’İ ZİYARET ETTİ
Özel Ekonomi Bölgesi Kanun Tasarısı üzerinde çalışan resmi heyet, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bülent Uğur Ecevit’in başkanlığında 26 Temmuz
2012 tarihinde Petkim’e gelerek incelemelerde bulundu. Singapur’daki Jurong Island’a yapılan resmi ziyaretin hemen ardından Petkim Yarımadası’nda
incelemelerde bulunan heyet, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk’ten SOCAR Türkiye’nin Petkim Yarımadası üzerinde planladığı yatırım süreçleri ve
yatırımlarla ilgili bürokratik süreçlerdeki zorluklar hakkında bilgi aldı. Heyete kapsamlı bir sunum yapan Öztürk, SOCAR Türkiye’nin Petkim Yarımadası için
belirlediği “Value-Site“ vizyonunun Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonu’ndan oluştuğunu hatırlatarak, bu zincirin tüm halkalarına ilişkin
yatırım süreçlerinin devam ettiğini vurguladı. Petkim Yarımadası’nda kümelenme metodolojisi ile kurmayı hedefledikleri Kimya Endüstri Parkı alan ve
altyapı planlaması için Jurong International’dan danışmanlık hizmeti aldıklarını ve master plan çalışmasının birinci fazını tamamladıklarını anımsatan Öztürk,
“10 Milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip, Petkim’e hammadde güvenilirliği sağlayacak ve hammaddede ithalata bağımlılık zincirimizi
kıracak STAR Rafinerisi’nin hafriyat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Value-Site vizyonumuz çerçevesinde Petkim Yarımadasında
bulunan Hava-Azot Fabrikamızı 28 Eylül 2011’de Air-Liquide firmasına ilave yatırım, yeni teknoloji ve operasyonel verimlilik yaratma koşulu ile
devrettik. Bu yıl Şubat ayında Petkim Yarımadasında kurulacak konteyner limanının konusunda dünya liderlerinden biri olan APM Terminals
tarafından işletilmesi çerçevesinde ön anlaşma imzalandı. Yakın zamanda limanımızın temelini atmayı hedefliyoruz. STAR Rafinerisi ve Petkim’in
ilave buhar ve enerji ihtiyacını karşılayacak, rafineri ile entegre olacak STEP Enerji Santrali yatırımı ile ilgili ÇED süreci devam ediyor.” dedi.
Yürüyen yatırımlar için gerekli izinlerin farklı kurumlar ve farklı mevzuatlar kapsamında olmasının süreçlerin çok uzamasına neden olduğunu
vurgulayan Genel Müdür Hayati Öztürk hedeflenen yatırımların zamanında tamamlanmasının ülke ekonomisi için çok önemli olduğunun altını çizdi.
Öztürk, Petkim Yarımadası’nın hedeflenen zamanda Avrupa’nın önemli kimyasal endüstri parklarından biri haline getirilebilmesi için özel statüye
kavuşturulması gerektiğine de dikkat çekti. Yapılan sunumun ardından heyet kapsamlı bir saha gezisi yaparak, Petkim’i ve yatırım süreçlerini
yerinde inceleme olanağı buldu.
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk (solda), Singapur’daki
Jurong Island’a yapılan resmi ziyaretin hemen ardından
Petkim Yarımadası’nda incelemelerde bulunan heyete, SOCAR
Türkiye’nin Petkim Yarımadası üzerinde planladığı yatırım süreçleri hakkında bilgi verdi.
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Ceyhan ve Kars’tan
sonra Aliağa’ya da 5 yıldızlı lise
Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin temelini 25 Ekim 2011’de
Başbakan Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev birlikte atmışlardı.
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2

5 Ekim 2011 tarihinde STAR
Rafinerisi ile eşanlı olarak
temelleri atılan Heydar Aliyev
Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’nin inşaatı Aliağa’da büyük bir hızla
sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev ve Başbakan Tayyip Erdoğan
tarafından temeline ilk harcı konan
lisenin kaba inşaatı, 7 ay içinde büyük
oranda tamamlandı.
Yaklaşık 10 milyon TL’ye mal olması
beklenen okulda toplam 720 öğrencinin
eğitim görmesini hedeflediklerini

belirten SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında
hizmete girmesi beklenen ve Çağdaş
Azerbaycan’ın Kurucusu Heydar Aliyev’in
adını taşıyacak Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’nin Türk sanayisinin ara işgücü
ihtiyacını karşılamada örnek bir modeli
hayata geçireceğini söyledi.
Yavuz, “Büyük devlet adamı ve Çağdaş
Azerbaycan’ın kurucusu merhum Heydar
Aliyev’in adını yaşatacak olan okulumuz,
22 dönüm arazide yerleşke sistemi ile
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Heydar Aliyev EML inşaatı (Şubat 2012)

Heydar Aliyev EML inşaatı (Mart 2012)

Heydar Aliyev EML inşaatı (Mayıs 2012)

Heydar Aliyev EML inşaatı (Nisan 2012)

kurulacak. 200 kişilik yatakhane ve 500
kişilik konferans salonuna sahip olacak
lisede, sınıflarımız her türlü teknolojik
yeniliği barındıracak. Yüksek tavanlı ve
ferah bir ortamda öğrencilerimiz eğitim
görecek.” dedi.
// “BEŞ YILDIZLI MESLEK LİSESİ”
Petkim’in bugüne kadar Kocaeli
Yarımca’da ve İzmir Karşıyaka’da birer,
Aliağa’da ise üç okul inşa ederek
Türk Milli Eğitimi’ne armağan ettiğini
anımsatan Kenan Yavuz, Heydar Aliyev
EML’nin ise şirketin bugüne en büyük
eğitim yatırımı olduğuna dikkat çekti.
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Okulda yaklaşık 120 Azerbaycanlı
öğrencinin de eğitim göreceği bilgisini
veren Kenan Yavuz, şu değerlendirmeyi
yaptı:
“5 yıldızlı meslek lisesi inşa ediyoruz.
Sadece Aliağa’nın değil, Türkiye’nin
en güzel okulu olacak bu lise, TürkiyeAzerbaycan kardeşliğinin eğitim
alanındaki en önemli simgesi olacak.
Gençlerimiz, Azerbaycan’dan gelen
kardeşleri ile birlikte eğitim görürken,
iki ülkenin bütünleştirici kültürü
öğrencilerimizin arasındaki kardeşlik
bağını kökleştirecek. Okulumuz,
‘İş İçinde Eğitim, Eğitim İçinde İş’

prensibi ile hizmet verecek. Liseden
mezun olacak gençler Petkim’in,
SOCAR bünyesindeki diğer şirketlerin
ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının
gereksinim duyduğu nitelikli ara
işgücünü karşılamada çok önemli bir
işlev yüklenecek. Eğitimleri süresince
sanayi ile iç içe yaşayarak pratiklerini
yapacaklar. Mezun olduklarında, şayet
başarılı olurlarsa, Petkim ve SOCAR’ın
yatırımlarında görev almak üzere
hemen işbaşı yapacaklar.
Böylelikle biz de şirketlerimize ara
işgücü seçmede çok önemli bir zorluğu
aşmış olacağız”.

HEYDAR ALİYEV EML’DEN SATIR BAŞLARI
n

Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Projesinin tamamı yaklaşık 25.000 m2 kapalı alana sahip.

n

Proje; binaları, konferans salonu, yemekhane binası, elektrik ve kimya atölyeleri, spor salonu gibi kısımlardan oluşan
bir kompleks niteliğini taşıyor.

n

Proje yaklaşık 15.000 m2 kapalı inşaat alanına sahip; derslik binaları, konferans salonu ve yatakhane binalarından oluşuyor.
Proje klasik okul standartlarının dışında, İzmir bölgesinin mimari ve inşaat kalitesiyle bugüne kadar görmediği bir kompleks
proje özelliğini taşıyor.

n

30 derslikten oluşan lise projesi toplamda 720 öğrenci kapasitesine sahip olacak.
Ayrıca modern yatakhanesi de; 52 odadan oluşacak ve 200 öğrenciye hizmet verebilecek.

n

İnşaatın 2012 yılı Temmuz ayı sonunda bitirilmesi ve okulun 2012-2013 eğitim-öğretim yılında hizmete açılması 		
hedefleniyor.

Heydar A
liyev EM
L’nin

inşaatı 2
5 Ekim
tarihinde 2011
atıldı.
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BİZ’DEN HABERLER

2012 YILINDA İHRACAT ÇITASI YÜKSELİYOR

Petkim’in bu yıl ihracat hedefi:

1 milyar $

Şirket, 2012 yılı ilk çeyreğinde 9 milyon TL FVAÖK değeri yaratırken,
2011 yılı dördüncü çeyrekteki negatif FVAÖK değerini pozitife çevirerek %0,8
FVAÖK marjını yakaladı

Öztürk,
Avrupa’da devam
eden talep
daralması ile Orta
Doğu ve Avrupa
ürünlerinin spot
pazar durumundaki
Türkiye pazarına
yönlendirildiğini, bu
durumun haksız
rekabet yaratarak
yerli üretimi tehdit
ettiğini vurguladı

Kapasite kullanım oranı ilk çeyrekte
%97 seviyelerinde gerçekleşti. İlk çeyrek
finansal rakamlarını değerlendiren
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk,
dünyada petrokimya sektörünün 2011
yılının ilk çeyreğinde hızla büyüdüğünü,
ikinci çeyrekten itibaren ise dünya
ekonomisinde başlayan daralma
sürecinin etkisi altında kaldığını
anımsatarak, “Bu süreçte, petrokimyasal
ürünlerin talebi hızlı ve sert bir şekilde
düşerken, ürün fiyatları sürekli geriledi.
Ham petrol fiyatlarına bağlı olarak
girdi ve enerji fiyatları yüksek düzeyde
kaldı. Bu nedenle özellikle nafta
bazlı üreticilerin kâr marjları azalarak
negatife dönüştü ancak geçtiğimiz
yıl 4. çeyrek sonuçlarına göre 2012

ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL)

1Ç 12

1Ç 11

4Ç 11

1Ç 11 % Değişim

4Ç 11 % Değişim

Net Satışlar

1,206

945

974

28%

24%

(1,185)

(828)

(1,020)

43%

16%

22

117

(46)

-82%

-

(22)

86

(24)

-

-

9

107

(20)

-91%

-

(8)

77

(40)

-

-

Satılan Malın Maliyeti
Brüt Kâr
Faaliyet Kârı
FVAÖK
Net Dönem Kârı - Zararı
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P

etkim’in 2012 yılı ilk üç aylık
finansal sonuçları açıklandı.
2011 yılında 834 milyon Dolar
ile tarihinin en yüksek ihracat
rakamına ulaşan şirket, bu ivmesini
2012 yılının ilk çeyrek rakamlarında da
sürdürdü. 2011 yılı ilk çeyreğinde 192
milyon Dolar olan ihracat tutarı, 2012
yılında %50 artarak 288 milyon Dolar
olarak gerçekleşti. İhracatın toplam ciro
içindeki payı ise %43 seviyesine ulaştı.
Şirket, 2012 yılı ilk çeyreğinde 9 milyon
TL FVAÖK değeri yaratırken, 2011 yılı
dördüncü çeyrekteki negatif FVAÖK
değerini pozitife çevirerek %0,8 FVAÖK
marjını yakaladı. 2012 yılı ilk çeyreğinde
ürün ticareti ile ithalattan satışlar 56 bin
ton ve 130 milyon TL olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS’12

Hayati Öztürk (soldan ikinci), 2011 yılında Ege Bölgesi’nin
İhracat şampiyonu olan Petkim’in ödülünü Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan’ın elinden almıştı.

yılı 1. çeyreğinde nispeten iyileşme
yaşandı” dedi. Öztürk, petrokimyasal
ürün talebinin düşmesinde; Avrupa borç
krizinin giderek derinleşmesi ve Euro
bölgesindeki ekonomik istikrarsızlık,
Çin’de enflasyon endişesi ve ekonominin
soğutulması için kredilerin kısılması,
Kuzey Afrika’da Mısır, Tunus ve Libya’da
başlayıp diğer ülkelere de yayılan “Arap
Baharı”nın etkili olduğunu söyledi.

gerekse enerji üretimi olarak kömüre
olan ilginin arttığını belirten Öztürk,
şu değerlendirmeyi yaptı: “Özellikle
zengin kömür kaynakları nedeni ile
bugün Çin’de üretilen PVC’nin %88’i,
mketanolün %80’ni, mono Etilen glikolün
%11’i, etilenin de %4’ü kömürden
üretilmektedir. Kömür sadece enerjide
değil kimya sanayisinde de giderek
hammadde olarak değer kazanmaktadır.”

// “KÖMÜRE OLAN İLGİ ARTIYOR”
Orta Doğu’da ucuz hammadde ve
enerjiyi kullanan yüksek kapasiteli yeni
tesislerle, Uzak Doğu’da kömür başta
olmak üzere her türlü enerji kaynağını ve
hammaddeyi kullanan yeni kapasitelerle
rekabet etmenin her geçen gün
zorlaştığına dikkat çeken Genel Müdür
Öztürk, Avrupa’da devam eden talep
daralması ile Orta Doğu ve Avrupa
ürünlerinin spot pazar durumundaki
Türkiye pazarına yönlendirildiğini, bu
durumun haksız rekabet yaratarak
yerli üretimi tehdit ettiğini vurguladı.
Öztürk, ayrıca son dönemde ABD’deki
gelişmeler ve shale gas’ın (kaya gazı)
giderek hammadde ve enerji kaynağı
olarak kullanımının da sektördeki nafta
bazlı üreticileri olumsuz etkilediğini ifade
etti. Son yıllarda yüksek seyreden petrol
fiyatları nedeni ile gerek hammadde ve

// İLK ÇEYREKTE 15 MİLYON
DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİ
Öte yandan Petkim’in cirosu bu yılın
ilk çeyreğinde ürün fiyatları ve satış
miktarlarındaki artışın etkisiyle, 2011
yılının son çeyreğine oranla %24, geçen
yılın ilk çeyreğine göre ise %28 artarak
1.206 milyon TL’ye ulaştı. Satış miktarı,
bir önceki çeyreğe göre %11, önceki yıla
göre %5 artarak 491 bin ton gerçekleşti.
İlk çeyrekte 8 milyon TL net dönem zararı
gerçekleşti.
Şirket, 2012 yılı ilk çeyreğinde kapasite
artışı, planlı bakım ve üretimde verimlilik
artırmaya yönelik 15 milyon Dolar
yatırım harcaması gerçekleştirdi. 2011
yıllında ortalama ham petrol fiyatlarının
111 USD/varil, temel girdi olan nafta
fiyatının ise 934 USD/Ton gibi yüksek
düzeyde seyretmesinin Petkim’i tarihinin
en yüksek üretim maliyetleri ile baş

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk

başa bıraktığına dikkat çeken Genel
Müdür Öztürk, girdi fiyatlarında önceki
dönemlere göre kısmen bir gevşeme
görüldüğünü belirterek, şöyle devam
etti: “Ürün fiyatlarında düşüş trendi
çok daha hızlı gerçekleşti. Talep tarafı
daraldı maliyetlerde hemen hemen
tüm ürünlerde negatif marjlar gözlendi.
Ürün fiyatları bir önceki döneme göre
bazı ürünlerde %30, ortalamada da %10
civarında fiyat düşüşleri yaşandı. 2012
yılının ilk çeyreğinde ise petrol fiyatları
120 USD/ varil, temel hammadde olan
nafta fiyatları ise 1000 USD/ MT’un
üzerine çıktı. Yüksek hammadde fiyatları
ürün maliyetleri üzerindeki baskıyı artırdı.
Özellikle Ocak ve Şubat aylarında
marjlarda negatiflik devam etti. Mart
ayından itibaren piyasalarda görülen
kısmi iyileşmeler ürün fiyatlarında bir
miktar yükselmeye neden oldu.”
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KAYA GAZI, DÜNYA DOĞAL GAZ PİYASASINDA DENGELERİ
ETKİLEYECEK ‘GAME CHANGER’ (OYUN DEĞİŞTİRİCİ) OLACAK

Kaya Gazı, doğalgaza
bağımlılığı bitirebilir mi?
Dünyada yeşil enerji kaynaklarının, enerji üretim
sisteminin içinde daha çok var olması için yapılan
girişimlerin yanı sıra, geleneksel kaynaklardan biri olan
doğal gazı geleneksel olmayan yöntemlerle elde etme
yolları da her geçen gün çeşitleniyor.

Dilek Çelenk Akıncı
Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü
Uzman Mühendisi
e-posta: dakinci@petkim.com.tr

G

ünümüzde enerji;
ekonomik, sosyal ve çevresel
sürdürülebilir gelişmişlik
tartışmalarının merkezinde yer
alırken; ülkelerin gelişmişlik düzeyi dahi
kişi başına birincil enerji tüketimi miktarı
ile belirleniyor. Giderek artan dünya
nüfusu, hızlı sanayileşme ve kentleşme,
küreselleşme sonucu ticaretin rahat
yapılabilir hale gelmesi gibi etkenler;
doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi
giderek artırıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2011
raporunda yer alan “Yeni Politikalar
Senaryosu”na göre, toplam enerji
ihtiyacının 2035 yılında %40 artışla
16950 milyon TEP’i aşacağı görülüyor.
Periyot boyunca talebin artışına
karşın büyüme hızının her yıl %1.8 ve
2020–2035 aralığında ise her yıl %0.8
yavaşlaması bekleniyor. Bu durum
küresel ekonomik büyüme ve nüfüs
artışının bir sonucu olarak karşımıza
çıkıyor. OECD ülkeleri içindeki büyük
ölçekli ekonomilere bakıldığında ABD
ve Japonya’nın enerji taleplerindeki
yıllık büyümenin sırasıyla %0.2 ve
%0.05 olacağı; buna karşın OECD üyesi
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Emel Akka
Petkim Petrokimya Holdin A.Ş
Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü Mühendisi
E-posta: eakka@petkim.com.tr

olmayan ülkelere bakıldığında ise Çin
ve Hindistan gibi bu ülkelerdeki yıllık
büyümenin sırasıyla %2 ve %3.1 olacağı
görülüyor.
// KAYA GAZI, DOĞALGAZIN
ALTERNATİFİ Mİ?
Rakamların yıllar geçtikçe hızla
büyümesi, enerjiye talebin giderek
artması da, beraberinde enerji
kaynaklarına talebin artmasına neden
olurken, dünya ülkeleri bu noktada
doğal olarak enerji kaynaklarını
çeşitlendirme arayışlarına giriyor.
Dünyada yeşil enerji kaynaklarının,
enerji üretim sisteminin içinde daha
çok var olması için yapılan girişimlerin
yanı sıra, geleneksel kaynaklardan biri
olan doğalgazı geleneksel olmayan
yöntemlerle elde etme yolları da her
geçen gün çeşitleniyor. Günümüzde,
doğalgaz kaynağının çeşitlendirilmesi
kapsamında önde gelen bir yöntem
ise Kaya Gazı (Shale Gas) üretimi... Kaya
Gazı, shale adı verilen tortu kayaçlarının
içindeki gazın, yatay sondaj ve hidrolik
kırma yöntemleriyle yeryüzüne
çıkarılması ile elde ediliyor.
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ŞEKİL 1. YENİ POLİTİKALAR SENARYOSUNA GÖRE
TOPLAM ENERJİ İHTİYACI
Diğer Yenilenebilirler
Biokütle ve Atık
Hidro
Nükleer
Gaz
Kömür
Petol

Geleneksel doğalgazın alternatifi
olan bu kaynak, hemen hemen tüm
ülkelerde üretilebileceğinden, ülkelerin
doğalgaz ithalâtına bağımlılıklarının
yakın gelecekte azalabileceğini ileri
sürmek mümkün.
Kaya gazı, kayaçların gözeneklerinde
bulunan doğalgaza deniyor. Shale,
yatay sondajlarla petrol üreten
kayaçların içine ulaşmayı esas alırken;
ülkemizde “Sezaryenle petrol” olarak
adlandırılan modelle ABD şu anda
Rusya’dan daha fazla doğalgaz
üretebiliyor.
// KAYA GAZI NASIL ÇIKARILIYOR?
1. Teknik olarak hidrolik kırılma olarak
bilinen “Fracking” işlemi gaz taşıyan
kaya katmanlarının içinde kırılmalar
üretip yer yüzüne çıkarmak için su
basıncını kullanıyor.

2. Bu noktada su öncelikle toprakla
ve süreci hızlandırmak için kullanılan
katkı maddeleriyle karıştırılıyor. Bunlar,
akiferle (yeraltı suyunu tutan ve ileten
kayaç ortamı) temas etmemesi için bir
yere betonla sabitlenmiş çelik boruların
içinden kilometrelerce aşağıya doğru
gaz içeren katmanın içine enjekte
ediliyor.
3. Amerika’da tartışmalar bu kırılma
sürecinde kullanılan katkı maddelerinin
kapsıyor. İngiltere’de Caudrilla isimli
şirket herhangi bir sağlık problemine
yol açmayan katkı maddelerinin ne
olduğunu ortaya çıkardı. Weeton
bölgesinde su-kum karışımının yüzde
99,75’i oldukça seyreltilmiş hidrolik
asit, biyosid ve poliakrilamid (birçok
kozmetikte kullanılan kimyasal) ile
birlikte kullanıldı.
4. Yaklaşık 90 gün sonra, kırılma

süreci duruyor ve gaz küçük yüzey
toplayıcılarının ve dağıtım ünitelerinin
içine akmaya başlıyor. Böylece bu süreç
bu şekilde onlarca yıl devam ediyor.
// KAYA GAZININ DÜNYA ENERJİ
ARZINA ETKİSİ
“Shale Gas” önümüzdeki yıllarda
dünya doğalgaz piyasası dengelerini
etkileyecek yeni bir enerji kaynağı
olarak öne çıkıyor. İngilizce’de ‘game
changer’ (oyun değiştirici) deyimi, shale
gas için kullanılıyor. ABD petrokimya
endüstrisi geçtiğimiz yüzyıl büyük
bir daralma dönemden geçmiş ve
şimdi ise tam iyileşme sağlayarak çok
iyi konumlandırılmış durumda. Ham
petrol yerine shale gas tarafından
yönlendirilmeye başlayan doğalgaz
fiyatları, 10 yıl süren durgunluktan
sonra ABD’de petrokimya yatırımlarını

MTA’YA GÖRE TÜRKİYE’NİN
KAYA GAZI REZERVİ 9.64 MİLYAR TON
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Dünyada, petrol ve doğalgazın alternatifi olarak gündeme gelen Kaya Gazı’nın (petrollü şeyl), ülkemizdeki rezervinin yaklaşık 9,64 milyar tona
ulaştığı bildirildi. Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj çalışmalara göre, Konya-Ereğli ve Niğde-Bor havzasında, 8 milyar ton petrollü şeyl (petrol türetebilen kaya) potansiyel kaynak rezervi belirlendi. Araştırmacılar, ısıtıldığında petrol ve doğal gaz
üretilebilen kayalardan 2,6 milyar varil ile 8,3 milyar varil arasında petrol çıkarılabileceğini hesapladı. Bunun parasal değeri ise 218 milyar
ile 687 milyar dolar arasında değişiyor. Söz konusu kayaların ne kadar verimli olduğu ile ilgili çalışmalar de başlatıldı. Ayrıca, Ereğli-Bor havzasının seyl gaz konusunda liderliği elinde bulunduran ABD-Wyoming havzasına çok benzer özellikler taşıdığı belirlendi. Tüm dünya rezervinin
3’te 2’sine sahip ABD’de, 1 ton petrollü şeyl kayasından 60 litre petrol elde edilebileceğini belirten uzmanlar, Ereğli-Bor havzasındaki bu yeni
bulguların netleştirilmesinin ülke için acil araştırılması gereken bir konu olduğunun altını çiziyor.
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cazip hale getirmeyi başardı. Dünyanın
en büyük doğalgaz ithalatçısı
olan ABD, ‘kaya gazı’ ile ihracatçı
konuma taşınırken, ülkede yeni
enerji politikalarını shale gas üzerine
kuruluyor. Bu yeni enerjinin ülke dışına
satılmasının yasaklanması konusu da
yoğun şekilde tartışılıyor. “Shale gas”ın
çıkarılması, doğalgaza göre hem daha
kolay, hem de daha ucuz olduğundan
büyük bir maliyet avantajı getiriyor.
Kaya gazının temel bazı
petrokimyasallar olan Etilen, Propilen
ve C4 türevleri üretiminde sağladığı
bazı etkiler değerlendiriliyor. Kaya
gazında yüksek miktarda bulunan
etandan dolayı etilen üretimi daha
fazla. Önümüzdeki yıllarda petrole
oranla kaya gazından sağlanan
doğalgaz sayesinde düşen fiyatlar
ile önümüzdeki 2 yılda hammadde
fiyatlarının düşeceği öngörülüyor.
Kaya gazı ile Amerika’nın körfez
sahilleri, sıradaki Orta Doğu haline
gelecek ve Kuzey Amerika dışındaki
ülkeler için ihracat kapasitesi ile
odak noktası olacak. Sabic, Braskem
gibi firmalar Amerika’da üretim
faaliyetleri planlarken, bir miktar etanın
Kanada’ya gönderilmesi de planlanıyor.
Özetlemek gerekirse, polietilen
üretiminde kaya gazının büyük etkisi
olacağı öngörülüyor.
Propilen ve butadien için ise gelecekte
durum bunun aksi yönünde olacak.

Etilen krakırlarındaki etan miktarının
yükselecek olmasından dolayı, propilen
ve türevlerinden polipropilen üretimi
azalacak. Bu durum, yeni propilen
üretim yöntemlerinin (PDH-propan
dehidrojenasyon ve Metathesis gibi)
gelişmesine de etkili olacak.
// ABD EKONOMİSİNE 4 YILDA
118 MİLYAR $ KATKI SAĞLAYACAK
Enerjide Rusya’nın tekelini kırıp, oyunun
kartlarının yeniden dağıtılmasına
neden olabilecek ‘kaya gazı’ (shale gaz)
tartışması alevlendi. ABD’nin 231 yıllık
ihtiyacını kaya gazından üretmeye
başlayıp iç tüketimde bin metreküplük
gazın fiyatını 90 dolara indirmesi gazda
Rusya’ya bağımlı olan diğer ülkeleri
de harekete geçirdi. Türkiye ve Avrupa
ülkelerinde kaya gazı rezervleri tespit
edildi, çalışmalar başladı. Enerjide
umut olabilecek kaya gazı dünyanın
en büyük gaz ihracatçısı Rusya’yı ise
endişelendiriyor. Ülkenin en büyük
kamu bankası Sberbank’ın konuyla ilgili
raporu, Rusya’nın gaz şirketi Gazprom’u
adeta şoke ettti. Raporda “Doğalgazda
ABD devrimi kapıda, fiyat 4 yılda yarı
yarıya düşer” görüşü savunulurken,
Gazprom’un 2016’da Avrupa’daki
payını önemli ölçüde kaybedebileceği
belirtiliyor.
ABD’de kaya gazıyla iç piyasada
bin metreküplük gazın fiyatının 90
dolara indiği belirtiliyor. Gazprom ise
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ARAŞTIRMA
“Shale Gas” önümüzdeki
yıllarda dünya doğal
gaz piyasası dengelerini
etkileyecek yeni bir enerji
kaynağı olarak öne çıkıyor.
İngilizce’de ‘game
changer’ (oyun değiştirici)
deyimi, shale gas için
kullanılıyor. ABD petrokimya
endüstrisi geçtiğimiz yüzyıl
büyük bir daralma dönemden
geçmiş ve şimdi ise
tam iyileşme sağlayarak
çok iyi konumlandırılmış
durumda.
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Avrupa’ya ve Türkiye’ye doğalgazın bin
metreküpünü ortalama 400 dolardan
satıyor. Gazın fiyatı petrole endeksli
artıyor. Anlaşmalarda getirilen “al
ya da öde” şartı da ülkeleri zorluyor.
Gazprom’un, kaya gazı karşısında
fiyatını düşürebileceği belirtiliyor.
Kaya gazı, ABD, Çin, Hindistan ve
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi enerji
tüketim devlerinin, doğalgaz ithalatına
bağımlılıklarını azaltmak için özellikle
son on yılda ciddi olarak üzerine
eğildikleri bir yeraltı kaynağı olma
özelliği taşıyor. Enerjiye olan ihtiyacı
her geçen yıl artan ve bir enerji
merkezi olma hedefinde ilerleyen
Türkiye’nin de, enerji politikasına
petrol, doğalgaz, kömür ve yenilebilir
kaynakların yanına kaya gazını da ayrı
bir başlık olarak yerleştirmesi gerikiyor.
Ancak Amerika’da 1990 yıllarında
başlayan “Shale Gas”ı çıkarmaya
yönelik teknoloji geliştirme çalışmaları
sonucunda, günümüzde artık
bu enerji kaynağının ekonomik
fiyatlarla kullanıma sunulma imkânı
yakalandı. Bu da daha ucuz maliyetli

“Petrokimyasallar”ın üretimi anlamına
geliyor. IHS Global Insight raporuna
göre kaya gazının önümüzdeki 4 yılda
ABD ekonomisinde 118 milyar $’lık
katkı sağlayacağı, 870.000 kişiye iş
imkanı oluşturması da yine beklentiler
arasında.
KAYNAKLAR:
World Energy Outlook, IEA, 2011
Kaya Gazı (Shale Gas), Türkiye’ye Ne Katar?”,
Ulusalararası Strateji ve Güvenlik Araştırmaları
Merkezi Ağ Sayfası, 20.04.2012
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2011 Yılı
Doğalgaz Sektör Raporu”, EPDK
http://www.teknokulis.com/Haberler/
Guncel/2012/05/22/kaya-gazi-turkiye-icin-deumut-oldu
http://www.businessinsider.com/shale-gasextraction-2011-11#shale-gas-could-contribute118-billion-to-the-us-economy-in-the-next-fouryears-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_shale_gas
http://enerjienstitusu.com/2011/08/05/
turkiyenin-yeni-umudu-kaya-gazi/#more-11818
http://www.usgam.com/tr/index.php?l=807&cid
=561&konu=16&bolge=0

CARİ AÇIK SORUNU ÇÖZMEDE
KAYA GAZI ÇIKIŞ YOLU OLABİLİR
Petrol ve doğal gaz yoksunu olan Türkiye, bu nedenle özellikle ilk kimyasallar ve plastikler konu olunca, ihtiyacı olan rakamın neredeyse tamamını yurt dışından satın alıyor. 6 milyon ton plastik ihtiyacının sadece 800 bin tonu yerli üretim ile karşılanırken, bu üretimin hammaddesi
olan petrol ve doğal gaz ithal ediliyor. Bu nedenle cari açığını, yerli üretim ile çözmeye çalışan Türkiye için kaya gazı bir çıkış noktası olabilir.
Ayrıca doğalgazın %98’ini ithal ettiğimiz gerçeği göz önüne alındığında, kaya gazı, Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltması için bir fırsat sunabilir. 2006 yılından bu yana Türkiye’de tüketilen doğalgaz miktarının 30 milyar m3 seviyesinin üzerinde seyretmesi, ülke içindeki mevcut kaya
gazı miktarı bile, Türkiye’yi 12-15 yıl gaz ithalatı yapmaktan kurtarabilir. Pek tabii ki bunun gerçekleşmesi için kapsamlı bir kaya gazı arama
faaliyetine girişilmesi, mevcut havzaların rezervlerinin incelenmesi ve yeni havzaların bulunması, kaya gazının çevreye zararsız ve olabilecek en
ucuz maliyetle yararlanılabilinecek teknolojiyle çıkarılması, çıkarılan gazın taşınması, depolanması ve işlenmesi aşamalarının gerçekleştirilmesi
gerekiyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yaptığı araştırmalarda Diyarbakır, Erzurum ve Trakya’daki üç alanda kaya gazı-petrol baseni
olduğunu saptadı. TPAO, bu bölgelerde 20 trilyon metreküp doğalgaz ve 500 milyar varil petrol rezervi taşıyabilecek kaya yapılarının olabileceğini belirledi. Türkiye’de Karadeniz bölgesi başta olmak üzere, diğer bölgelerde de yapılacak arama çalışmalarıyla kaya gazı rezervinin daha
büyük rakamlara ulaşması mümkün. Her ne kadar Türkiye’de doğal gaza önemli miktarda zam yapılsa da, son yıllarda dünyada doğal gazın m3
fiyatında önemli bir artış görülmedi. ABD’nin kaya gazı üretimini hızlandırması, bu durumun en önemli sebeplerinden biri. 2008 yılında tüm
doğal gaz üretiminin %10’unu bu kaynaktan karşılayan ABD, önümüzdeki 20 yıllık süreçte bu rakamı %25’e çıkarmaya hedefliyor. ABD’nin
gaz ihtiyacını karşılamada kendi üretiminde kaya gazını devreye sokması ve dünyadaki kaya gazı kaynakları konusunda raporlar yayınlaması pek
çok ülkenin gözünü bu kaynağa çevirmesine neden oluyor.

TÜRKİYE’NİN PETROLDE 19.2,
DOĞAL GAZDA 7.17 YIL REZERVİ KALDI
Enerji üretiminde büyük ölçüde geleneksel enerji kaynaklarına bağımlı olan Türkiye, bu kaynakların da büyük bir kısmını ithal ediyor. Türkiye
2011 yılında, 43.8 milyar m3 doğalgaz ithalatı yaparken, petrol ihtiyacının sadece %12’lik kısmı olan 2,43 milyon tonu petrolü yerli üretimle
karşılayabildi. Türkiye, ilerleyen yıllarda enerjide ithalata daha da bağımlı hale gelecektir. Zira mevcut veriler incelendiğinde, Türkiye’nin halen
kanıtlanmış petrol rezervi 45.43 milyon ton düzeyinde. Bu rezerv, mevcut üretime ancak 19.2 yıl dayanabilecek. Türkiye’nin kanıtlanmış
doğalgaz rezervi ise 7.17 milyar m3 seviyesinde ve sadece 9 yıl yeterli olacak.
Türkiye, günümüzde Rusya, İran ve Azerbaycan’dan doğal gaz, Nijerya ve Cezayir’den ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediyor. Türkiye
üretilen elektriğin %43-%46’sı doğal gazdan elde edilirken, Türkiye’nin doğalgaza olan ihtiyacı düzenli bir artış gösteriyor. Tüketiminin karşılayacak yeterli doğalgaz kaynağı olmadığı yönündeki tespitlerden hareketle, Türkiye’nin ilerleyen yıllarda daha fazla doğal gaz ithalatı yapması
kaçınılmaz olacak. Tam da bu noktada, doğal gaz yerine kullanabilecek kaya gazının Türkiye’de var olduğu gerçeği, dışa bağımlılığın azaltılması
için güçlü bir olanak sunuyor.
2011 yılında ABD’de yayınlanan bir rapor Türkiye’de 424 milyar m3 kaya gazının bulunduğunu gösterdikten sonra, TPAO bu yılla beraber
Türkiye’de kaya gazı bulunan havzaları duyurarak ortaklık sistemiyle üretime geçeceğini açıkladı. Türkiye’nin gelecek yıllarda düzenli şekilde
artacak doğal gaz ihtiyacını karşılamak için yerli üretimi ön planda tutması gerekiyor. Geleneksel doğal gazın yanı sıra kaya gazı ve sentetik
doğal gazın yerli üretimi, ithalatta bağımlılık oranını %98’lerden daha makul seviyelere çekebilecek.
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PAYDAŞIMIZ DİYOR Kİ:

Petrol tüm maliyetlerimizi
etkiliyor, peki petrolün maliyetini
kim etkiliyor?

Yavuz Eroğlu
Sem Plastik Genel Müdürü
E-posta: yavuzeroglu@semplastik.com.tr

56 -

AĞUSTOS’12

M

aliyetlerimiz arasında
çok önemli bir yer
tutan hammaddelerimiz,
petrolden doğrudan
etkileniyor.. “Peki, petrol nelerden
etkileniyor” sorusu, çok ciddi bir soru
ve nedenlerini bilmek, işimize ciddi
katkı sağlayabilir.
Konuya önce petrol endüstrisini biraz
tanımakla başlayalım. Bu endüstriyi
kısaca 3 bacaklı tanımlayabiliriz.
1- Petrol arama, çıkarma,
2- Petrolü işleme, saklama ve taşıma,
3- Tüketiciye sunmak maksadıyla petrolü rafine etme ve pazarlama.
Dünyada tanınan büyük şirketler bu
üç faaliyetin tümünü gerçekleştiren
entegre şirketlerdir. Bu işin en kârlı
kısmı arama/çıkarma aşaması olmakla birlikte en riskli kısmı da budur. Çok
masraflı olan her aramanın, petrolü
bulmakla sonuçlanmasını bekleyemezsiniz.
Petrol (İngilizcesi Petroleum)
Latince’den türetilmiş bir kelimedir.
Petra (taş), oleum (yağ); yani taş yağı
anlamına gelir. Ortaokul yıllarından
bildiğimiz gibi petrol; milyonlarca yıl
önce ölmüş hayvan ve ağaç fosil-

lerinin toprak altında ısı ve basınçla
hidrokarbonlara dönüşmesi ile
oluşmuştur. Petrol genelde toprak
altında kayalar arasına sıkışmış vaziyette bulunur. Bu şeklideki Geleneksel Petrol’ü toprak üstüne çıkarmak
kolaydır. Artezyen kuyularına benzer
kuyularla, yüzeye yakın bu petrolü
çıkarmak mümkündür. Şu anda dünyada 1.3 trilyon varil geleneksel petrol rezervi mevcuttur. Bunun dışında
çıkarması çok zor ve ekonomik olarak
masraflı başka petrol çeşitleri de
mevcuttur. Ama bunları çıkarmak için
petrol kuyusunun dışında çok özel
teknikler gerektiğinden bunlar, geleneksel petrol bitmeden (dolayısıyla
petrol fiyatları çok çok yükselmeden)
kullanılabilecek durumda değildir.
Günümüzde artık dünya üzerindeki
kolay çıkarılabilecek tüm Geleneksel
Petrol kaynaklarına ulaşıldığı tahmin
ediliyor. Petrol ilk çıkardığı haliyle çok
nadir kullanıldığı birkaç alan vardır,
bunun dışında kalan tüm uygulamaları için rafine edilmelidir. Rafineriler,
petrolü ayrıştırır ve bu ayrıştırılmış
kısımlar dizel, benzin, jet yakıtı gibi
ürünlere dönüştürülür.

Tüm ham petroller bir değildir. Ham
petrolü de iki kriter üzerinden sınıflandırmak mümkündür.
Topraktan çıktığı haliyle petrolün içinde kükürt bulunur. Az kükürt olanı
rafine etmek daha kolay ve ucuzdur.
Kükürtün tadının ekşi olması sebebi
ile petrolün bu özelliği tatlı veya ekşi
petrol tabiriyle tanımlanır. Petrol’ün
diğer ayırt edici bir özelliği de yoğunluğudur. Bir petrolün yoğunluğu
ne kadar az ise, rafine edilmesi o
kadar ucuz ve enerji miktarı o kadar
çoktur. Petrolün bu yoğunluk özelliği
“hafif petrol” ve “ağır petrol” tabiriyle
tanımlanır.
Dolayısıyla en pahalı ve makbul petrol “Tatlı, Hafif Petroldür”. Buna en iyi
örnek ham petrol fiyatlamasında çok
sik görebileceğimiz WTI (Batı Teksas
Orta Sınıf ) petrolüdür. “Ekşi, sert
petrole” örnek ise Suudi Arabistan
menşeli “Ağır Arap” petrolüdür.
Bütün bu genel bilgilerden sonra ilk
başta sorduğumuz soruya dönelim..
Peki, petrolün fiyatını neler etkiliyor?
Sorunun en temel yanıtı, arz-talep
dengesidir. Şimdi bu dengeyi biraz
açalım.
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DÜNYA PETROL TÜKETİMİNDEKİ BÜ-
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10,7

% 12,6
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ORTADOĞU

4,1

% 4,9
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% 3,5
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% 3,3
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% 3,2
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AFRİKA

2,4

% 2,9

AFRİKA

2,1

% 2,5

ORTADOĞU

2,0

% 2,4

LİBYA

AFRİKA

1,8

% 2,1

ANGOLA

AFRİKA

1,4

% 1,7

ORTADOĞU

1,1

% 1,3

ASYA

1,1

% 1,3

IRAK

KATAR
ENDONEZYA
EKVATOR

0,5

% 0,6

TOPLAM OPEC TEDARİĞİ

GÜNEY AMERİKA

35,8

% 42,4

TOPLAM OPEC DIŞI TEDARİĞİ

48,8

% 57,6

TOPLAM DÜNYA ÜRETİMİ

84,6

% 100,0

// TALEBİ ETKILEYEN UNSURLAR
Petrol, dünya ekonomisinin damarlarındaki kandır. Gayrı Safi Milli Hasıla’daki
(GSMH) her değişim, petrol talebini
doğrudan ekiler. (Bkz. Grafik 1). Yani
GSMH artışı, her zaman petrol artışı
getirir. Tersi de, yaşanan ekonomik krizde de gördüğümüz gibi düşüşe işaret
eder. Bu ilişkinin başka bir boyutu da
aklımıza gelebilir. GSMH çok iyi artıyor
diyelim, bu durumda petrol fiyatlarda
artacaktır. Ancak çok yükselmiş bir
petrol fiyatı da GSMH’nin artmasını
engelleyecek ve bir yerden sonra kendi
talebini kendi azaltacaktır. Son günlerde
basında çıkan, alternatif enerji kaynakları vs. çok çok uzun zamanlardan önce
Petrol-GSMH arasındaki ilişkiyi değiştir-
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TABLO 1: OPEC ÜYELERİ VE ÜRETİMLERİ
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•

meyecektir. Bu anlattıklarımızı devletlerin istatistiklerinden faydalanabiliriz. Bu
konuda birçok ülkenin Enerji Bakanlığı
ve Bakanlığa ait enerji ajansları veriler
yayınlamaktadır. (Google’da kısa bir
araştırmayla kaynaklara ulaşabilirsiniz.)
Talebin kaynaklarını biraz daha detaylı
incelemek için dünyanın en büyük
10 petrol tüketicisi listesine (Liste 1)
bakarsak. Amerika’nın açık farkla önde
olduğunu görürüz. Yine dünyanın en
büyük 10 petrol ithalatçısı listesini incelersek (Liste 2) Amerika her ne kadar
kendi de petrol üretse de, ithalatçılıkta
da liste başıdır.
Ülkeler geliştikçe, üretim ekonomisinden hizmet ekonomisine geçmektedir.
Üretim ekonomisine sahip, Çin gibi

gelişmekte olan ülkeler, petrol talebini
arttırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, hizmet sektörü hâkim ve petrol tüketimi
sabit gibidir. Ama gelişmekte olan,
üretim ülkeleri ise petrol tüketimini
arttırmaktadır.
Petrol’ün kullanım alanları ve
yüzdeleri şöyledir.
1- Ulaşım ( %69)
2- Sanayi ( %24)
3- Konut (%4)
4- Elektrik Üretimi ( %2)
5- Ticari (%1)
// ARZI ETKILEYEN UNSURLAR
1- Dünya petrol üretimi
2- Ham petrol Rezervleri
3- Yedek kapasiteler
4- Ham petrol stokları
5- Jeopolitik durum
Şimdi bu unsurları kısaca
detaylandıralım:
Dünya Petrol Üretimi: Dünya Petrol üretimi, talebi ancak karşılayacak şekilde
senelik ortalama %1,5 oranında büyümekteydi. (Son krizi hariç tutuyorum).
Dünya petrol üretimi, hikâyenin bir yanı
olmakla birlikte diğer yanında Dünya
petrol üretimini elinde tutan iki büyük
gruptan bahsetmek gerekiyor: OPEC
ve OPEC-Dışı grup. OPEC (Petrol İhraç
Eden Ülkeler Örgütü) 1960 yılında, petrol endüstrisi için, güçlü bir ses olması
maksadı ile kurulmuş bir teşkilattır. 13
üyesi; Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt,
Katar, Libya, Nijerya, Cezayir, Ekvator,
Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri, Venezüella ve Angola’dır. Olağan
toplantıları senede iki kez Viyana’daki
merkezlerinde yapılır ve bu toplantılarda arz-talep dengesi gözden geçirilir.

LİSTE 2. DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 PETROL İTHALATÇISI
Tüketim
(milyon-varil/gün)

Toplam İthalat (%)

AMERİKA

12,2

% 26,8

2

JAPONYA

5,1

% 11,2

3

ÇİN

3,4

% 7,5

4

ALMANYA

2,5

% 5,4

5

KUZEY KORE

2,2

% 4,7

6

FRANSA

1,9

% 4,1

7

HİNDİSTAN

1,7

% 3,7

8

İTALYA

1,6

% 3,4

9

İSPANYA

1,6

% 3,4

10

TAYVAN

0,9

% 2,1

Sınıf 1

Ülke

1

TABLO 2. DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 PETROL ÜRETICISI
SINIF 1

ÜLKE

ÜRETIM
(MIL BBLS/GÜN)

TOPLAM
ÜRETIM (%)

1

S.ARABİSTAN

10,7

% 12,6

2

RUSYA

9,7

% 11,4

3

AMERİKA

8,3

% 9,8

4

İRAN

4,1

% 4,9

5

ÇİN

3,8

% 4,5

6

MEKSİKA

3,7

% 4,4

7

KANADA

3,3

% 3,9

8

ARAP EMİRLİKLERİ

2,9

% 3,5

9

VENEZUELLA

2,8

% 3,3

10

NORVEÇ

2,8

% 3,3

DÜNYANIN KALANI

32,4

% 38,3

DÜNYANIN TOPLAMI

84,6

% 100,0

Genelde petrol fiyatlarını arttırmak
veya dengelemek maksatlı üye ülkelere
kotalar koyarlar.
OPEC 1973 yılında İsrail’in Kudüs’ü
işgali ile son bulan savaş sırasında batılı
devletlerin İsrail’e verdiği desteğe karşılık, petrol ambargosu uygulayarak ve
petrol krizi yaratarak adını duyurmuştur.
Bu arada çok bilinmeyen bir konu
ise OPEC’in dünya petrol üretiminin
sadece %35‘ini elinde tuttuğudur. Diğer
kısım ise OPEC-Dışı ülkelerce karşılanmaktadır. (Tablo 1)
Dünyanın en büyük 10 petrol üreticisini
incelediğimizde ise Suudi Arabistan ve
Rusya’nın hâkimiyeti ile karşılaşıyoruz.
(Tablo 2). Ama olayın dikkat edilmesi
gereken yanı, Suudi Arabistan’ın elinde
inanılmaz bir rezerv varken sadece
bunun küçük bir kısmını kullanmasıdır. OPEC’in abisi Suudi Arabistan, bu
sayede petrol fiyatlarını yüksek tutmayı
başarmaktadır. (Tablo2 ). Bu listede

belirtilen Kanada’ya ait petrol, çıkarılması hiç ekonomik olmayan bir petrol
türü olduğundan yanıltıcı olabilir. Hali
hazırdaki kuyularda daha fazla petrol
çıkarılma imkânı varken, fiyatı yüksek
tutmak adına çıkartılmayan miktara ise
yedek kapasite diyoruz.
Ham Petrol Stokları: Petrol değişik
alanlarda stoklanmaktadır. Üreticilerde,
gemilerde, kullanıcılarda vs. Dünyada
stokların artması, fiyatların düşeceği
anlamına gelmektedir. Tersi durumda
artacağını göstermektedir.
Yedek kapasiteler: Yedek kapasitenin
çoğu doğal olarak OPEC ülkelerindedir.
Çünkü bu ülkeler fiyatı yüksek tutabilmek için kapasitelerini kotalarla kısıtlamaktadır. OPEC dışı ülkelerde ise yedek
kapasite yok gibidir. Çünkü bu ülkeler
ekonomilerini iyileştirmek için, tesisleri
son kapasite çalıştırmaktadır.
Jeopolitik Durum: Jeopolitik durum
petrol fiyatları, arz ve talep üzerine etki-

lidir. 1973’teki OPEC Petrol Ambargosu,
1990 ‘da Irak Savaşı,2007’de Nijerya’da
petrol boru hattına korsan ve işçi saldırıları, Venezüella’ da 2007’de petrol rezervlerinin kamulaştırılması buna güzel
örneklerdir. Jeopolitik olaylar önceden
kestirilmesi çok zor olmakla birlikte,
petrol fiyatlarında çok etkilidir.
Plastik hammaddemizin üretim
aşamalarına baktığımızda çok açıkça
sunu görmemiz mümkündür. Ne kadar
ana kaynağa gidilirse o kadar kârlılık
artışı vardır. Yani zincirin halkaları;
“Petrol Çıkarılması-Rafine Edilmesi - Ara
Malzemeler-Monomerler-Polimerler”
sırasıyla oluşmaktadır.
Sonuç olarak, en yüksek kârlılık petrol
çıkaranlarındır. Petrol fiyatlarını talep
ve OPEC (arzı OPEC etkilemektedir) ;
talebi ise GSMH belirlemektedir. Bizden
bir önceki halkayı oluşturan Polimer
üreticileri de aslında monomer ve hatta
temel bileşen üretimine sahip değilseler, yüksek kârlar elde edememektedir.
Plastik sektörü, buzdağının bizce görülen tepesidir. Petrol tüketimi içindeki
yeri çok küçüktür. Daha çok petrolün
kullanıcılarından biridir. Yani büyük
oranda etkilenmekte, ama küçük oranda etkileyebilmektedir. Petrol fiyatları
da taleple bağlantılı olduğundan dünya
ekonomisi ama özellikle de Amerikan
ekonomisi izlememiz gereken temel
veridir.
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BİZ’DEN HABERLER

Petkim, 2011 yılında da
SGK prim şampiyonu
Petkim’in ödülünü alan Genel Müdür Hayati Öztürk, her fırsatta çalışanların
özlük haklarına ve gelecek güvencelerine karşı son derece hassas davrandıklarını
belirterek, alınan ödülün bu konudaki hassasiyetlerinin en önemli göstergesi olduğunu
vurguladı

Öztürk, “Türkiye’nin
en önemli sorunlarının
başında gelen işsizlikle
mücadelede, bizler
payımıza düşen
görevi bugüne kadar
fazlasıyla yaptık.
Bugünden sonra
insanımız için iş ve
aş yaratmaya devam
edeceğiz.” dedi.
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4-20 Mayıs 2012 tarihleri
arasında düzenlenen Sosyal
Güvenlik Haftası kapsamında,
İzmir’de en fazla sosyal
güvenlik primi ödeyen şirketler
ödüllendirildi. Petkim, 2011 yılında
ödediği 40 milyon 641 bin 358 TL’lik
prim ile her yıl olduğu gibi yine İzmir’in
prim şampiyonu oldu.
SGK İl Müdürü Mustafa Keskin, İzmir'in
sigorta prim tahsilatında yüzde
95'e varan oranla Türkiye'de ilk iki
sırada yer aldığını açıkladı. Petkim’in
ödülünü alan Genel Müdür Hayati
Öztürk, her fırsatta çalışanların özlük
haklarına ve gelecek güvencelerine

karşı son derece hassas davrandıklarını
belirterek, alınan ödülün bu konudaki
hassasiyetlerinin en önemli göstergesi
olduğunu vurguladı. Öztürk,
“Türkiye’nin en önemli sorunlarının
başında gelen işsizlikle mücadelede,
bizler payımıza düşen görevi bugüne
kadar fazlasıyla yaptık. Bugünden
sonra insanımız için iş ve aş yaratmaya
devam edeceğiz.” dedi.
SGK İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin ise,
Petkim’in hem sosyal sigorta primlerini
düzenli ödemesi hem de çalışanlarının
özlük haklarını korumasında çok
titiz bir şirket olduğunu söyledi.
Keskin, “Petkim’i sadece üretim ve

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk (ortada),
şirketin ödülünü EBSO Başkanı Ender Yorgancılar
(solda) ve SGK İzmir İl Müdürü Mustafa
Keskin’in elinden aldı

yatırımlarında değil, bu yönüyle de
takdirle izliyor ve teşekkür ediyoruz.
Bu hassasiyetin diğer şirketlere de
örnek olmasını diliyoruz.” dedi.
Sosyal güvenlik reformuyla birlikte
uygulamaya giren beş puanlık prim
indiriminin, işverenler tarafından
ilgi gördüğünü ifade eden Keskin ;
"Prim bildirgesini süresinde veren
ve primlerini süresinde ödeyen
özel sektör işverenleri beş puanlık
indirim hakkını kaybetmemek
adına ödemelerini zamanında
gerçekleştiriyor. Kent genelinde
bir önceki ay tahakkuk edilen
primlerin yüzde 95'i tahsil edildi.
İzmir Türkiye'de ilk iki sırada… Kriz
döneminde Maliye'nin yüzde 65
seviyelerine gerileyen tahsilatları
İzmir'de yüzde 88'den aşağıya
inmemişti." dedi.
SGK İl Müdürü Mustafa Keskin,
İzmir’deki sıralamada Petkim’in 40
milyon 641 bin 358 TL’lik tahakkuk
ile birinci, Tesco Kipa’nın 29 milyon
848 bin 883 TL ile ikinci ve Tüpraş’ın
25 milyon 765 bin 708 TL ile üçüncü
olduğunu açıkladı.
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Azerbaycan
ekonomisi,
dünyanın parlayan
yıldızı

Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in akılcı dış
politikalarıyla; Rusya ve
bölgedeki diğer komşularla
iyi ilişkiler kurulurken,
ABD ve AB arasında
dengeli bir politika
izleniyor. Bağımsızlığın
ardından, ekonomi de
büyük bir hızla büyüyor.
Portföy yatırımlarından
çok, doğrudan yatırım
politikaları tercih ediliyor.
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DOSYA
Hızlı bir gelişme ile
adeta yeniden inşa
edilen Azerbaycan’da
inşaattan turizme,
enerjiden tarıma,
telekomünikasyondan
gıdaya kadar birçok
sektör yatırımcı
için büyük fırsatlar
içeriyor.

64 -

AĞUSTOS’12

B

ağımsızlığını ilan etmesinin
ardından 20 yılı geride
bırakan Azerbaycan, siyasi
ve ekonomik alanda yaptığı
atılımlarla Kafkaslar Bölgesi’nin en
istikrarlı ülkesi konumunda. 2005 ile
2009 yılları arasında ortalama yüzde
21’lik Gayrı Safi Milli Hasıla (GSYİH) artışı
gerçekleştiren Azerbaycan’da petrol ve
doğalgaz ekonomik büyümenin motoru
konumunda. Azerbaycan ekonomisi
enerji sektöründeki büyüme sayesinde
çok önemli ilerlemeler kaydediyor.
Nitekim yabancı sermayenin büyük bir
kısmı bu sektörlere geliyor. Aynı şekilde
kamu gelirlerinin büyük bir kısmı ve
döviz rezervlerindeki artış da yine bu
sektörlerden sağlanıyor.
Azerbaycan’da petrol üretiminin devlet
kontrolünde olması, ekonomide kamu
payının oldukça büyük olduğu anlamına
geliyor. Petrol gelirleri doğrudan, ya
da Azerbaycan Devlet Petrol Fonu
aracılığıyla devlete aktarılıyor ve burada
biriken fonlar, kamu çalışanlarının
maaşlarının ödenmesi, savunma
harcamaları, sosyal güvenlik ödemeleri,

özel sektörle yapılan sözleşmeler ve
kamu yatırım projeleri için kullanılıyor.
// AZERBAYCAN’DA GENÇ NÜFUS
BÜYÜK POTANSİYEL BARINDIRIYOR
CIA World Factbook tahminlerine göre
2011 yılı itibariyle 8,3 milyonluk bir
nüfusa sahip olan Azerbaycan’da 15 yaş
altındakilerin nüfusa oranı yüzde 23,4,
64 yaşın üzerinde olanların oranı ise
yüzde 6,6 seviyesinde. Ortalama ömür
süresi 67 yıl. Bu rakam erkekler için
62,9 yıl, kadınlar için ise 71,7 yıl. Halkın
yüzde 51’i şehirler, yüzde 49’u ise kırsal
kesimde yaşıyor. 2011 tahminlerine göre
Azerbaycan’da nüfus artış oranı yüzde
0.85 seviyesinde. Bu oran yüzde 1.14’lük
dünya ortalamasının oldukça altında.
Azerbaycan’da nüfus artışını frenleyen
en önemli faktörün göç olduğu
görülüyor. Halen 3 milyon Azerbaycanlı,
Rusya’da yaşıyor ve çoğunlukla misafir
işçi olarak hayatını sürdürüyor. Ayrıca
Avrupa’da ve Balkan ülkelerinde de
yüzbinlerce Azeri’nin yaşadığı tahmin
ediliyor. Azerbaycan’daki ülke içi
mülteci sayısı ise 800 bin seviyesinde.

Azerbaycan nüfusunun yüzde 95’i
Müslümanlardan oluşuyor. Laik
anayasal sistem sayesinde ülkede farklı
etnik gruplar ve farklı inançlar özgür
bir hayat sürdürüyor. Dinsel azınlıklar
arasında Hıristiyanlar nüfusun yüzde
4’ünü oluşturuyor. Bunların arasında
Rus, Gürcü ve Ermeni Ortodokslar
başta geliyor.
// KONUT ÜRETİMİ İNŞAAT
SEKTÖRÜNÜ COŞTURDU
Azerbaycan’da inşaat sektörünün
gelişmeye başlaması, 1997 yılında
çıkan bir kanunla sektördeki
devlet tekelinin sona erdirilmesiyle
oldu. Bu tarihten itibaren sektöre
yapılan yatırımlar hızla arttı. İnşaat
sektöründeki faaliyetler büyük ölçüde
petrol ve doğalgaz sektörlerindeki
gelişmelerle bağlantılı olup, enerji
altyapısı ve boru hattı projeleri inşaat
sektörünün temel faaliyet alanını
oluşturuyor. 1997-98 döneminde
Bakü-Supsa Hattı yapılırken inşaat
sektörü, GSYİH’nin yüzde 12’sine
karşılık geldi. 2009 yılı itibariyle inşaat
sektörünün Azerbaycan GSYİH’si
içerisindeki payı yüzde 7,4 seviyesinde.
Aynı yıl Azerbaycan’da inşaat
projelerine 5,2 milyar Manat’lık yatırım
yapıldı, bu yatırımların yüzde 60,3’ü
devlet, yüzde 39,7’si ise özel sektör
tarafından finanse edildi. Projeleri
yüklenen firmalara bakıldığında
ise projelerin yüzde 74,7’nin özel
sektör, geri kalan yüzde 25,3’ün ise
kamuya ait inşaat firmaları tarafından
gerçekleştirildiği görülüyor. İnşaat
sektörünün önümüzdeki dönemlerde
de büyüme trendine devam etmesi ve
enerji sektörünün yanı sıra özel sektör
tarafından finanse edilen konut ve iş
merkezi gibi inşaat projelerinin ağırlık
kazanması bekleniyor.

// YABANCI BANKALAR GÖZÜNÜ
AZERBAYCAN’A ÇEVİRDİ
Bankacılık ve finans sektörü, yabancı
yatırım için önemli derecede
bir potansiyel ve uygun yatırım
imkânları sunan bir sektör. 1992
yılında kurulan ve 1995’te bağımsız

bir statü kazanan Azerbaycan
Merkez Bankası, ülkenin para
politikalarından ve finans sektörünün
denetlenmesinden sorumlu. 1994
yılında ülkede 210 banka varken,
bugün bu rakam 45’e inmiş durumda.
Merkez Bankası, sektörü konsolide
etmek için kademeli olarak asgari
sermaye düzeyini yükseltti ve sektör
bu şekilde düşük sermayeli küçük

AZERBAYCAN’DA 1700’DEN FAZLA TÜRK ŞİRKETİ BULUNUYOR
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin son 12 aylık ihracatı, yüzde 13,62 artarak, 138 milyar 395
milyon Dolar seviyesinde oldu. Bu dönemde Türkiye`nin Azerbaycan`a ihracatı yüzde 33 oranında artış gösterdi.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa’daki olumsuz havaya rağmen, yeni pazarlarda yakalanan ivmenin artarak
sürdüğünü belirterek, “Bölgesel olarak baktığımızda Nisan ayında, Afrika ülkelerine ihracatımız yüzde 38, Ortadoğu
bölgesine yüzde 11, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 4 artış gösterdi. AB ülkelerine ihracatımız ise yüzde
19 geriledi. Öncelikle Nisan ayında başarılı performans gösterdiğimiz ülkelere bakalım. Nisan ayında en yüksek artış hızı
Libya’ya yaşandı. Libya’ya ihracatımız 48 kat arttı. Geçen Nisan ayında Libya’ya ihracatımızın neredeyse durma noktasına
geldiğini düşünürsek, bu denli yüksek bir artış oranını normal karşılıyoruz.” dedi. Katar’a ihracatın Nisan ayında yüzde
130, Ürdün’e yüzde 117, Azerbaycan’a yüzde 33 arttığını vurgulayan Büyükekşi, Irak’a yüzde 25, Fas’a yüzde 17, Birleşik
Arap Emirlikleri’ne yüzde 17 ihracat artışı yakalandığını bildirdi. Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği (ATIB) verilerine
göre, Azerbaycan’da 1700’ün üzerinde Türk şirketi faaliyet gösterirken her sene yeni açılan Türk işletmelerinin sayısı 200
civarında. Azerbaycan ekonomisinde Türkiye yatırımlarının hacmi giderek artarken, bu katkının rakamsal karşılığı yaklaşık
3 milyar dolar.
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DOSYA
Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) verilerine
göre, Türkiye’nin son
12 aylık ihracatı,
yüzde 13,62
artarak, 138 milyar
395 milyon Dolar
seviyesinde oldu. Bu
dönemde Türkiye`nin
Azerbaycan`a ihracatı
yüzde 33 oranında
artış gösterdi.
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bankalardan arındırıldı. Gelir seviyesi
artan ve dolayısıyla yatırıma daha
fazla yönelebilen Azerbaycan halkının
son dönemlerde bankacılık sistemine
olan güveninin de arttığı görülüyor.
Ocak 2010 itibariyle Azerbaycan
bankalarındaki mevduatların toplam
değeri 4.654 milyar Manat’a ulaştı.
Ağustos 2007’de faaliyete geçmiş olan
Azerbaycan Mevduat Sigorta Fonu,
bu güvenin oluşmasında önemli
bir rol oynadı. Sektördeki en büyük
kuruluş, yüzde 50.2 hissesi kamuya ait
olan ve sektördeki toplam varlıkların
yarsını elinde bulunduran Azerbaycan
Uluslararası Bankası. Diğer yandan
devlet, sahip olduğu diğer bir büyük
banka olan Kapital Bank’taki yüzde 50
hissesini 2007 yılında sattı, ancak bu
özelleştirme projesi finans çevrelerinin
umduğu gibi sektöre büyük stratejik
bir yabancı yatırımcı girmesini
sağlayamadı. Buna rağmen yabancı
sermayenin Azerbaycan’ın bankacılık ve
finans sektörüne olan ilgisinin arttığını
söylemek mümkün. Son dönemlerde
ülkede temsilcilik açan yabancı
bankaların başında Commerzbank ve
Citibank geliyor.

// MANAT, EURO VE DOLARDAN
OLUŞAN BİR SEPETE BAĞLI
2010 yılında 1 Dolar 0.803 Manat seviyesi
civarında işlem gördü. Bugün ise 1
dolar 0.797 – 0.791 Manat aralığında
seyrediyor. 2006 ile 2008 yılları arasında
Azerbaycan Merkez Bankası, sürünen
kur (crawling peg) sistemini uyguladı.
Bu çerçevede Manat’ın değeri periyodik
olarak, önceden açıklanan sabit bir
oranda, ya da önceden belirlenmiş
bazı göstergelerdeki gelişime göre
ayarlandı. Mart 2008’de ise bu sistem
terk edilerek, Manat’ın Euro ve Amerikan
Dolarından oluşan bir sepete bağlandığı
bir sisteme geçildi. Bu yeni sistemle
kurda istikrar sağlanması, dışarıdan
ithal edilen enflasyonun düşürülmesi
ve daha esnek yeni bir sisteme geçiş
için zemin hazırlanması amaçlandı. Bu
değişikliğe rağmen aynı yıl içerisinde
geçici olarak yeniden Amerikan Dolarına
bağlı olarak sabit kura dönüldüğü
açıklandı. Bunun sebebinin de iki farklı
dövizden oluşan sepetin USD-EUR
paritesindeki dalgalanmalar yüzünden
fazla değer kaybına yol açabilecek olması
gösterildi. 2008 yılında 1 Dolara 0.822
Manat, 2009’da ise 1 dolara 0.804 Manat

ortalamasına ulaşan döviz kurlarında
büyük ölçüde istikrar sağlandığı
görülüyor. 2010 yılında ise 1 Dolar 0.803
Manat seviyesi civarında işlem gördü.
Bugün ise 1 Dolar 0.797 – 0.791 Manat
aralığında seyrediyor.
// TURİZMDE YATIRIM PATLAMASI
Geçmiş yıllarda başkent Bakü’de bile 5
yıldızlı otel yoktu. Ancak aradan geçen

yıllarda Azerbaycan’ın, turizm sektörünü
geliştirmeye özel bir önem vermeye
başlamasıyla birlikte durum çok değişti.
Zengin bir kültürel mirasa ve doğal
güzelliklere sahip olan Azerbaycan’a
gelen turist sayısı her geçen yıl artmaya
başladı. Nitekim ülkeye, 2000 yılında
turizm amacıyla 681 bin kişi geldi. Bu
rakam 2009 yılında 2.3 milyona yükseldi
ve sadece bir yılda yüzde 40’lık bir artış

yakalandı. Küresel kriz ortamında birçok
ülkeye giden turist sayısı azalırken,
Azerbaycan’ın bu başarısı dikkate
değerdir. Azerbaycan’ı ziyaret edenlerin
sayısındaki bu müthiş artış, bir anda
uluslararası otel zincirlerinin gözünü
Bakü’ye çevirdi. Nitekim ülkede son dört
yıl içerisinde toplam 30,706 odaya sahip
320 yeni otel inşa edildi. Halen 35 yeni
turistik tesis de inşa halinde.
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AZERBAYCAN DEVLET PETROL
FONU’NUN NAKİT VARLIĞI 32 MİLYAR
DOLARI GEÇTİ
Azerbaycan Devlet Petrol Fonu’nun (ARDNF) gelirleri
Ocak-Mart 2012 döneminde 3 milyar 586 milyon Manat,
giderleri ise 1 milyar 919 milyon Manat oldu. 1 Nisan 2012
tarihi itibariyle Fon varlıkları 2012 yılı başına göre, yüzde
8,6 artarak 32 milyar 359 milyon Dolara ulaştı. ARDNF’den
verilen bilgiye göre, yılın ilk çeyreğinde Petrol Fonu’nun
nakit paranın yönetiminde elde edilen gelirleri ise 234,5
milyon Manat olarak düzenlendi.
Yine aynı dönemde Petrol Fonu tarafından 2012 devlet
bütçesinde belirtilmiş çalışmaların yapılması için bütçeye
1 milyar 839 milyon Manat aktarıldı. Mülteci ve zorunlu
göçmenlerin yerleştirilmesi, onların sosyal ve ekonomik
durumlarının iyileştirilmesi çalışmalarına 48,7 milyon
Manat, Samur-Abşeron sulama tesislerinin yeniden
yapılandırılmasına 20,8 milyon Manat ayrıldı. 2007-2015
yıllarında Azerbaycan Gençlerinin Yabancı Ülkelerde Eğitimi
Devlet Programı’na 3,7 milyon Manat, Bakü-Tiflis-Kars
Demiryolu Projesi’nin desteklenmesine 4.8 milyon Manat
ayrıldı.

KAFKASYA’NIN PARİS’İ BAKÜ
İhtişamlı binaları, birbirinden lüks caddeleri ve mağazaları,
sokaklara taşan kafeler, restoranlar ve tabii gecelere
damgasını vuran eğence mekânları ile Bakü, sanki
Kafkasya’nın Paris’i gibi… Başkent Bakü, ülkenin aynı
zamanda en büyük şehri. Bakü hem Azerbaycan’ın, hem de
tüm Kafkasların en büyük limanı konumunda. Azerbaycan’ın
kültür ve finans merkezi olan Bakü’de, başta Devlet Petrol
Şirketi SOCAR olmak üzere ülkenin tüm büyük firmalarının
merkezlerine de ev sahipliği yapıyor. Aynı şekilde Kafkasların
piyasa kapitalizasyonu açısından en büyük menkul kıymetler
borsasına sahip olan Bakü’de halkın artan gelir seviyesine
paralel olarak son dönemlerde çok sayıda alışveriş merkezi
açıldı. Bloomberg BusinessWeek dergisinin “Dünyanın En
Pahalı Şehirleri” sıralamasında 2008 yılında 109. sırada olan
Bakü’nün 2009’da 20. sıraya yükselmiş olması da şehrin
geçirmekte olduğu dönüşümü ortaya koyuyor. Bakü’den
sonra ülkenin diğer önemli şehirleri ise nüfuslarına göre
sırayla Gence (324 bin), Sumgayıt (282 bin), Mingeçevir (100
bin), Karaçukur (78 bin), Sirvan (77 bin), Nahçıvan (76 bin),
Bakıhanov (72 bin), Seki (66 bin) ve Yevlah (58 bin) olarak
dikkat çekiyor.

SOCAR BAŞKANI RÖVNAG
ABDULLAYEV:
AZERBAYCAN’IN TAHMİNİ REZERVİ
10 MİLYAR TON
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı
Azerbaycan’ın kanıtlanmış hidrokarbon rezervlerinin
4.5 milyar ton olduğunu ifade etti. Bakü’de
Azerbaycan petrol, doğalgaz ve petrokimya ürünleri
üretimi ile ilgili olarak yeni tesislerin inşasına ilişkin
düzenlenen forumda konuşan Abdullayev, “Yabancı
ortaklarımızla yaptığımız işbirliği sonucunda petrol ve
doğalgaz üretimi alanında büyük başarılar kazanıldı.
Özellikle de, petrol üretimi altı kat artarak yılda 50
milyon tona ulaştı. 2004-2011 yıllarında doğalgaz
üretimi ise 5,2 kat artarak, yılda 5 milyar metreküpten
26 milyar metreküpe ulaştı.” dedi.
Azerbaycan’da halen günde yaklaşık bir milyon varil
petrol üretildiğini söyleyen Rövnag Abdullayev,
ülkede doğalgaz üretimi hacminin artırılması ile ilgili
yapılan projeler çerçevesinde Azerbaycan’ın enerji
sektöründe, Şahdeniz doğalgaz yatağında yapılan
çalışmaların ikinci aşaması için hazırlık çalışmalarının
kısa sürede sona ereceğini belirterek, “SOCAR
Azerbaycan’da doğalgaz üretimi hacminin artırılması
ile ilgili önemli projelere sahip. Son yıllarda Ümit ve
Abşeron yatakları keşfedildi. Nahçıvan, Şafak-Asiman,
Zafer ve Meşal perspektifli yataklarında arama
çalışmaları sürüyor. 2015 yılına kadar Azerbaycan’da
doğalgaz üretimi hacminin yılda 30 milyar metreküp,
2025 yılına kadar ise 50 milyar metreküp olacağı
tahmin ediliyor. Bu, gerek bölgenin, gerekse de
Avrupa`nın enerji güvenliğinin sağlanmasında
Azerbaycan’ın önemini daha da artıracak.” dedi.
Avrupa’ya doğalgaz tedariki ile ilgili boru hatları
konusunun görüşüldüğünü söyleyen SOCAR Başkanı,
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi
ile ilgili olarak, “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
hem kardeş ülkenin, hem de Avrupa’nın doğalgaza
olan ihtiyacının karşılanmasına imkân sağlayacak.”
diye konuştu.
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ESKİ SANAYİ, ÇALIŞMA VE MİLLİ
EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM:

1965’te

Petkim’i kurduk ama
Genel Müdürlüğünü
yapacak adam bulamadık…
Petkim’in kuruluş öyküsüne dönemin Sanayi Bakanı olarak
birinci elden tanıklık eden Ali Naili Erdem, yaşadıkları
zorluğu başlıkta cümle ile özetliyor. 1960’lı yıllarda
temelleri atılan dev kuruluşların, bugünün Türkiyesi’ni inşa
etmede büyük rol aldığını vurgulayan Ali Naili Erdem ile,
yokluk ülkesinden varlık ülkesine geçişin öyküsünü Petkim
Yaşam için konuştuk.

RÖPORTAJ-FOTOĞRAFLAR: SERKAN AKSÜYEK
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Dönemin Başbakanı
Süleyman Demirel, Petkim’in
temellerine ilk harcı koyarken.

Sanayi Bakanı olarak
ben, Dışişleri Bakanı
İhsan Sabri Çağlayangil
ve Maliye Bakanı Cihat
Bilgehan dünyayı
dolaşmaya çıktık. Ben
kara Avrupası’na,
İhsan Bey Amerika’ya,
Cihat Bey Japonya ve
Uzakdoğu’ya gitti. Bir
aylık seyahatin sonunda
ellerimiz boş döndük.
Tüm devletler Türkiye’ye
yatırım yapmayı
düşünmediklerini
söylediler.
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Ali Naili Erdem ile Petkim’in kuruluş öyküsünü konuşmak epeydir gündemimizdeydi…
Bugün ülkemizin 12. büyük şirketi olarak “geleceğini konuşan” Petkim’in kuruluşunda
yaşanan zorlukları, sepyalaşmış eski fotoğraflardan hep görüyorduk. İstedik ki, 3 Nisan
1965’te temellerimize ilk harcın atılmasıyla başlayan bu kutsal sanayileşme yolculuğunun
ayrıntılarını, dönemin tanıklığı ile dinleyelim ve dergimizin sütunlarına taşıyalım…
1965 yılında 38 yaşında genç bir Sanayi Bakanı olan Ali Naili Erdem ve arkadaşlarının
ülke ve medeniyet sevdasını dinledik… Bizleri şaşırtacak kadar berrak hafızası ile o
yılların en ince ayrıntıları bile anımsamakta duraksamayan Ali Naili Bey’in, yaşadıkları
zorlukları anlatırken gözlerinden süzülüveren birkaç damla yaşa hâkim olamadığını da
görerek duygulandık. 89 yıllık cumhuriyetin “muasır medeniyet seviyesinin üzerine
çıkma” ülküsünün mimarlarından Ali Naili Erdem’e daha nice sağlıklı uzun ömürler
dilerken, temellerini attığı Petkim’in, bugüne kadar olduğu gibi, yarınlarda da aynı ülkü
için mücadele edeceğinin sözünü verdik. İşte İzmir’den yetişerek, yıllarca ülkemizin
sanayileşme kavgasının merkezinde yer alan bir cumhuriyet çocuğunun anlattıkları ve
sütunlarımıza yansıyanlar…

Bugün Türkiye’nin sanayileşme
koşusuna önderlik eden şirketlerin
hemen hepsinin 1960’lı yılların ikinci
yarısında birbiri ardına temellerinin
atıldığını biliyoruz. Bu durum bir
tesadüfün değil, planlı bir stratejinin
eseri olsa gerek.
ERDEM: Ben ilk olarak 1961 yılında
milletvekili seçilerek parlamentoya
girdiğimde, 27 Mayıs ihtilâlinin dumanı
tütüyordu. Doğrusu, kerpiç evlerinin
yapımının sürdüğü zamandan

geliyoruz. Türkiye 60’lı yıllarda tuğla dahi
yapamıyordu. Kiremiti ithal ediyorduk.
Adı da Marsilya kiremitiydi. 60’lı yıllar,
sadece ekonomik yönden değil, siyasi
yönden de pek çok rahatsızlıkların
yaşandığı yıllardı. Ben 1965 yılında
Sanayi Bakanıydım ve ülkedeki tüm
yatırımların durduğunu bugün gibi
hatırlıyorum. Hiçbir genel müdür
kalem oynatmıyordu. MKE’den şeker
fabrikalarına, çimento fabrikalarına
kadar aklınıza gelen tüm kamu iktisadi

teşebbüsleri bana bağlıydı. O zamanın
yöneticilerine neden böyle yaptıklarını
sordum. Hiç unutmam Sümerbank’ın
Genel Müdürü dedi ki, “Sayın Bakanım,
bizden önce kalem oynatanlar Yassıada
davalarına muhatap oldular. Evleri
yıkıldı, ocakları dağıldı, biz şimdi o
nedenle ipe un seriyoruz.” Peki, bizim
yapabileceğimiz neydi; bürokrasiye
güven vermek, yarım kalan işletmeleri
açık hale getirmek ve en önemlisi de
istihdamı sağlamak… Çünkü o tarihte
bir buçuk yıllık planlamaya göre 400
bin insana iş bulmaya mecburduk. Ama
Devlet Planlama Teşkilatı 250 bin insan
iş bulabiliyordu.
“DÜNYAYI DOLAŞTIK AMA
ELİMİZ BOŞ DÖNDÜK”
Peki, bu durumu aşmada nasıl bir
yol izlediniz?
ERDEM: Sanayi Bakanı olarak ben,
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil
ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan
dünyayı dolaşmaya çıktık. Ben kara
Avrupası’na, İhsan Bey Amerika’ya,
Cihat Bey Japonya ve Uzakdoğu’ya gitti.
Bir aylık seyahatin sonunda ellerimiz
boş döndük. Tüm devletler Türkiye’ye
yatırım yapmayı düşünmediklerini
söylediler. Çünkü 1960 ihtilalinin
korkusu devam ediyor, yarın bir başka
ihtilalinin olmayacağına kimse garanti
vermiyor. Ayrıca iktidara gelen 41
yaşındaki Süleyman Demirel’i kimse
tanımıyor.
Sadece 27 Mayıs mıydı bu tavrın
altında yatan neden? Türkiye’nin ilk
sanayi adımlarını atmasının yaratığı

ALİ NAİLİ ERDEM
KİMDİR?

rahatsızlık da olabilir miydi?
ERDEM: Şimdi bakınız 1950’lı
yıllarda Başbakan Adnan Bey ile
(Menderes) Dışişleri Bakanı Fatin
Bey (Zorlu) Amerika’dan istedikleri
yardımı alamayınca, Alman İktisat
Dairesi’ne gittiler. Ren Nehri kıyısında
bir gemide buluşurlar. Adnan Bey
der ki, “NATO’nun en güçlü tarafı
içindesiniz öyleyse bize kredi verin
demir çelik sanayimizi kuralım ” Verilen
cevap: Size yardım edemeyiz, çünkü
demir çelik üretimi kalkınmanın
esasıdır. Ankara’ya gelirler, Batı yolu
kapısını kapatmış, Rusya’dan yardım
isterler. O sırada Ankara’daki İngiltere
ve Amerika Büyükelçisi ülkelerine
bir kripto çekerler: “Menderes ve
Zorlu’nun olduğu yerde sanayileşmeyi
engellememiz mümkün değildir.
Bilginize…” Bunlar daha yazılıp çizilen
tarihi gerçeklerdir. Sanırım buradan bir
anlam çıkardınız.

Ali Naili Erdem- Serkan Aksüyek

1927 yılında İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde doğan Ali Naili Erdem, İzmir İnönü Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. 1961 yılına
kadar İzmir’de serbest Avukatlık yapan
Erdem, bu tarihten itibaren beş dönem
İzmir Milletvekilliği görevini sürdürdü.
Suat Hayri Ürgüplü ve Süleyman Demirel kabinelerinde Sanayi, Çalışma ve
Milli Eğitim Bakanlıkları yapan Ali Naili
Erdem, şiir ve edebiyata olan ilgisiyle de
tanınıyor. Fikirler, Töre, Kemalist Ülkü,
Çınar, Edebiyat Dergisi, Gülpınar, Çağrı
gibi pek çok edebiyat dergisinde şiirleri
yayınlanan Erdem’in; Bu Toprağın İnsanları ve Sevda Kuşatması adlarını taşıyan
iki şiir kitabı da bulunuyor. Evli ve üç çocuk babası olan Ali Naili Erdem, yaşamını
Ankara ve İzmir’de sürdürüyor.

“ÜZÜM, İNCİR,
PAMUK, FINDIK
İHRACATINDAN
GELEN PARA
DÖVİZ GİDERİNİN
YARISIYDI”
“1215 yılında İngiltere’de Magna Carta,
1789 yılında Fransız Devrimi, 1757 yılında Amerika İstiklal Beyannamesi… Biz
bu demokrasi işine 1946’da soyunduk...
Ancak o zaman demokrasinin başlangıç
sebebi olan özellikler tahakkuk etmemiş,
sanayileşmeden eser yok. Çünkü demokrasi köyden çıkmıyor, sanayileşmenin
sonunda ortaya çıkıyor. 1965’te dışarıya 4 ürün ihraç ediyoruz. Üzüm, pamuk,
incir, fındık… İçinde sanayi yok. Bu 4
kalemden gelen parayla ihtiyacımız olan
petrolün sadece yarısını alabiliyoruz.
Çalıştığım Başbakanlar bana her defasında, “ay sonunda işçinin memurun ücretini nasıl ödeyeceğiz. İnönü Lisesi’nden
mezun oldum, İzmir’de üniversite yok.
İki üniversite var. Biri Ankara’da, diğeri
İstanbul’da... 1961 senesinde milletvekili seçildik, Ankara’ya gideceğiz. Bugünkü Ankara-İzmir kara yolu yoktu. Basmane istasyonundan trene bindik, 36
saat sonra Ankara’ya vardık. Böyle bir
Türkiye’den geliyorsunuz. Zor şartların
içinde doğmuş ayakta kalma mücadelesi
veren, ama cumhuriyet ve demokrasi
içinde kalarak yola devam eden bir anlayışı gerçekleştirmek çok zor bir iş.”
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// “TÜPRAŞ VE PETKİM’İN
NERELERDE KURULACAĞINI BİR YIL
ARAŞTIRDIK”
Ekonomik kalkınmanın temelinde,
demir çelik ve petrokimya
sektörlerindeki gelişmenin yattığını
biliyoruz. Petkim’in kurulması fikri
ne zaman canlandı zihinlerinizde?
ERDEM: Çağımızın en büyük silahı
petrol… O yıllarda cebimizdeki
paranın çok önemli bölümünü petrole
yatırıyoruz. İhraç ettiğimiz 4 tarım
ürünü var, kazandığımız döviz, petrol
giderinin yarısını ancak karşılıyor.
Bir başka gariplik de var o zamanlar
Türkiye’de… Rafinerimiz olmadığı için,
rafine edilmiş petrol alıyoruz. Maliyet
çok daha fazla… Akıl almaz bir iş
yapıyoruz yani… Petrolü rafine etmeye
ve rafine artıklarını değerlendirilmeye
mecburduk. Süleyman Bey, rafinerilerin
nerelerde kurulacağı konusunda

araştırma yapmam talimatını verdi.
Bir sene Türkiye’yi dolaştık, bugünkü
yerleri tespit ettik. Tüpraş ve Petkim’in
nerelerde kurulacağını araştırdık.
Tabii vatandaş ürkek, benim arazim
mahvolacak diye hiç kimse petrokimya
üretiminin yapılmasına taraftar değil.
Hiç unutmam Yücel Dirik o tarihlerde
Menemen Belediye Başkanı. Ayda
bir geliyorum İzmir’e, onlara neden
burada rafineri yapılmalıdır, neden
petrolden üretilen ürünler yeni
sanayi yatırımlarının içinde olmalıdır
diye anlatıyorum. İkna ettim bu
arkadaşları. Bildiğiniz gibi gerek Tüpraş
gerekse Petkim’in yerlerini tespit
ettik ve temellerini attık. Ancak hâlâ
paramız yok. Menderes ve Zorlu’nun
yaptığı gibi Rusya’dan para aldık. O
parayla Tüpraş ve Petkim’in yanında
Seydişehir Alüminyum, İskenderun
Demir Çelik, İstanbul Boğaz Köprüsü,

Hasan 1 ve Hasan 2 Barajları, Keban
Barajı’nın da dahil olduğu Fırat ve Dicle
üzerinde 7 küpeli gelin dediğimiz
barajların temellerini attık. Ancak
enerjiye sahip olduğumuz sürece,
sanayileşebileceğimizi biliyorduk. Nasıl
üreteceğiz bu enerjiyi? Sadece kömürle
mümkün değil. Akan suyun üzerine
baraj yapmaya mecburuz. Süleyman
Bey DSİ Genel Müdürlüğü’nden geldiği
için “Barajlar Kralı” unvanını taşıyordu. O
misyonunu da devam ettirdi.
// “DEMİR ÇELİK, KİMYA,
PETROKİMYA OLMADAN
SANAYİLEŞME MÜMKÜN DEĞİL”
O yıllarda sanayi olarak hangi
sektörler vardı?
ERDEM: Almanya’ya emek ihraç
ediyoruz, orada eski teknoloji olarak
kapının önüne konan ne kadar
makine varsa bizim işçiler araba

“AZERBAYCAN HALKININ,
GÖNLÜMDE AYRI BİR YERİ VAR”
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“Bugün ‘Tek Millet, İki Devlet’ olduğumuz çilekeş Azerbaycan’ın gönlümde hep ayrı bir yeri olmuştur. Atatürk’ün
‘Türk’ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, âtinin (geleceğin) yüksek ufkundan bir güneş
gibi doğacaktır’ anlayışının peşindeki adamlardan biriyim. Ben bu meziyetleri sadece milli hudutlarımız arasında
aramadım. Bu ülküye gönülden bağlı insanlar dünyanın neresindeyse biz onların yanındayız. Azerbaycan halkı da, o
insanlardan oluşur. 1970’li yıllarda Ankara’da çıkan sanat dergisinde Azerbaycan ile ilgili makale ve şiir yazdığımızda
hatırlıyorum. Başımıza bir bela gelir mi gelmez mi diye... Türkiye oralardan geliyor. Bütün
-savcılıktan izin istediğimi
AĞUSTOS’12
sıkıntılarımıza rağmen çok daha güzel günlerin geleceğine inancını taşımak istiyorum.”

Petkim işçileri, bir açılış töreni sonrasında mutluluklarını
böyle ölümsüzleştirmişti.

“TOPLU İĞNE FABRİKASI’NIN
TEMELİNİ 1967’DE ATTIK”

Petkim Limanı inşa aşamasında…

bagajlarında doldurup getiriyorlar.
Çoğu tekstil ile ilgili makine ve
teçhizatlar. Eski teknoloji ile çağı
yakalamamız mümkün değil. Kimya
sanayisine, petrokimyaya, demir
çeliğe dönmeden Türkiye’yi ayağına
kaldırmak mümkün değil. Öyle olsa
Almanya bugünkü Almanya olamazdı.
Biz de bunu gördük ve en önemli
sektör kimyadır, petrokimyadır dedik.
Peki, bu sektörler için yetişmiş
insan gücümüz var mıydı?
ERDEM: İşte en önemli sıkıntıyı
burada yaşadık. Bugün çok şükür
yetişmiş milyonlarca gencimiz var. Bilir
misiniz o tarihlerde iki elin parmakları
kadar yetişmiş elemanımız vardı.
Araştırdık, petrolden, petrokimyadan
kim anlıyor… Petkim dediğimde
anlayan kim? Şirketlerin temellerini
attık ama başına oturtacağımız
adamları bulamadık. Memlekete
yayıldık, tek tek adam aradık. Çok
büyük bir mücadeledir. Görev
vereceğiniz kişi bilgili olacak, ilgili
olacak, karar sahibi olacak, dürüst
olacak… Adamın eline milyarları
verip genel müdür yapıyorsunuz.
İmza attığı yatırımlar nerdeyse
devletin bütçesini alıp götürecek
ölçüde... (Gülüyor) Ama aynı adama

verdiğiniz maaş insanı güldürecek
kadar komik. İşte biz o adamları
bulduk. Bugün hemen hepsi rahmete
kavuştular. Yüreği memleket aşkıyla
dolu, pırıl pırıl insanlardı onlar…
Petkim’de ve diğer yatırımların
başında bulunanlar, ülkemizin
kalkınmasının sanayi yatırımlarından
geçtiğini çok iyi özümsemiş, şiar
edinmiş insanlardı. Sanayimiz bugün
başarılı bir noktaya geldiyse, o gün
sorumluluk mevkilerinde olan değerli
yöneticilerin payını unutamayız.
// “PETKİM’İN BAŞINDA
SANAYİLEŞME
KAVGASINI VERENLER VAR”
Petkim 2008 yılında özelleştirildi
ve Azerbaycan Devlet Petrol
Şirketi’nin (SOCAR) yönetimine
geçti. Şirketin bugününü
ve gelecek vizyonunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
ERDEM: Petkim’in başında çok
güzel adamlar var. Yaptıklarını
dikkatle izliyorum. Size bir hatıramı
nakledeyim: Bir gün havaalanında
eşimle birlikte uçağa binmek üzere
beklerken bir beyefendi yanıma geldi.
“Sayın bakanım, sizi tanımak istiyorum.
Ben Petkim’in Genel Müdürü Kenan
Yavuz. Petkim’i dolaşırken aklıma siz

O yılların hükümetleri, Türkiye’nin sanayileşmedeki eksikliğini görüp çok kritik
yatırımların adımlarını attılar. Peki, o
yıllarda bürokrasiden engelleyici bir
tavır gördünüz mü?
ERDEM: 1965 yılı ekim ayında Sayın
Süleyman Demirel Başbakan oldu. İlk kabine
toplantısında çok önemli bir soru sordu:
“Klasik bir Türkiye mi istiyoruz, ekonomik
mi?” Klasik Türkiye, merhum İsmet Paşa’nın
yaptığıdır. İçişleri, Dışişleri ve Sağlık
konularını sağlama al, gerisi ile uğraşma.
Peki, vatandaşın ekmeğiyle kim uğraşacak?
Bizler “çağ ekonomi çağıdır, bize düşen
Türkiye’mizi çağın devleti yapmaktır” dedik.
Bu zor olan yoldu. Gecemizi gündüzümüze
katacağız ve ülkemizi çağa taşıyacağız
diyerek yola çıktık..
Çok genç yaşta Sanayi Bakanlığı’nı
üstlenmişsiniz, üstelik bürokrasi deneyiminiz de yoktu…
ERDEM: 1961 yılında milletvekili seçildiğimde 34 yaşındayım. Önce devleti öğreneceğim diyerek meclis grup başkanı oldum.
1965 yılında göreve gelen Suat Hayri
Ürgüplü kabinesinde ilk kez Sanayi Bakanı
olarak görev aldım. O tarihte yatırımların
çoğu durmuştu. Sorduk, “Niye durdu bu yatırımlar?” “Gayri ekonomik diye durdu” dediler. Böyle olmadığını zaman geçtikçe anladım. Bir gün Ankara Elmadağ ve Kırıkkale’de
askeri silahların üretildiği fabrikalara gittim.
Kapılara kilit vurulmuş. “27 Mayıs’tan sonra
emir geldik kapattık” dediler.. “Açın bunları”
dedim, açtılar. Aynı günün akşamı Başbakan
Ürgüplü beni çağırdı, “Oğlum Nail, çok doğru
bir iş yapmışsın da başımızı belaya soktun”
dedi. Milli Birlik Komitesi karar vermiş, bu
fabrikalar kapanacak, askerin ihtiyaçları
Amerika’dan karşılanacak. Yani senin anlayacağın, arı yuvasına çomağı sokmuşuz. Bir
yandan istihdam politikasını yapmaya mecbursunuz, vatandaş kapının önüne geliyor,
açız diye bağırıyor. Para yok, yatırım yapılmıyor. O tarihte bütün Avrupa’yı dolaştım,
Almanlar’a, “Bismarck’dan gelen asırların
dostluğundan söz ediyorsunuz, alın bizim
işçilerimizi” dedim. Ve 1965’te Türkiye’den
büyük bir emekçi kitlesinin Almanya’ya
gitmesini sağladım. Sonra durmuş yatırımları devreye soktuk. Ama yeni yatırımlara
ihtiyaç vardı. Hani hep bir espri yapılır ya,
“toplu iğneyi bile yapamıyorduk” diye. 1967
yılında attık toplu iğne fabrikasını temelini biliyor musunuz? Toplu iğne yok daha ortada.
(Gülüyor) Tabii bunları yaparken en büyük
hadise şu; hem demokrasi içinde kalacaksın,
hem kalkınacaksın.. Bir taraftan kimseyi
incitmemeye çalışacaksın, diğer taraftan
fincancı katırlarını ürkütmeyeceksin; ama
öbür taraftan da Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine
çıkacaksın.
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SÖYLEŞİ

Petkim’de üretilen ilk yerli polietilenin
üretim töreninden bir kare…

Tarih 24 Mart 1976.. Petkim, Yavruvatan
Kıbrıs’a ilk PVC ihracatını gerçekleştiriyor.

geliyorsunuz ağlıyorum” dedi bana.
Son derece nazikçe beni Petkim’e
davet etti. Memnuniyetle dedim. Bir
arkadaşımla beraber gittim, Petkim’i
baştan aşağı dolaştım. Tabii ilk halini
ve sonra neler olduğunu bildiğim
için, şurası şuydu burası buydu diye
anlattım. Sayın Yavuz, “O şartlar içinde
nasıl yaptınız bunu, korkunç bir hadise,
gökten devler mi indi nasıl yaptınız”
dedi. Kendisine söylemeye çalıştım,
bu Türkiye sevdası dedim. Petkim’in
önceki genel müdürleri de hep aynı
sevdalı adamlardı. Hiçbirinin haklarını
yiyemem. Çok cüzi ücretlerle adamları
milyarların başına getiriyorsun. Onlar
Türkiye’ye yeni bir Türkiye ilave
ediyorlar. Cesur adamlar, medeniyetçilik
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kavgası yapan adamlardı onlar.. Mete
Han diyor ki; “Silahımı istediniz verdim,
atımı istediniz verdim, çünkü onlar
benimdi. Şimdi benden toprağımı
istiyorsunuz, işte onu veremem.
O benim değil milletimin” diyor.
Üzülürüm, ağlarım aklıma geldikçe.
O kabineden Süleyman Demirel ve
ben kaldık hayatta. Hepsi nur içinde
yatsınlar çok güzel arkadaşlarım
vardı. Şerefleriyle ve yoksul öldüler.
Çok dürüstçe söylüyorum. Süleyman
Bey Türkiye’ye aşık bir adamdır.
Türkiye’yi milimetrik hesap içinde bilir.
O itibarla Türkiye’ye yeni bir Türkiye
ilave etti. Şimdi sizin görev yaptığınız
yerdeki eser de onun eseridir. Bizler
hep sanayileşme aşığı adamlarla

birlikte çalıştık. Bu bir kavgadır, hem
de çok sert bir kavga.. Kenan Yavuz
da aynı kavganın içinde yer alıyor.
Sempatik ve güzel bir beyin… Ama
unutma bin tane Kenan yok. Keşke
olsa. Keşke sayıları çoğalsa… Bunları
niye söylüyorum: Ben daha sonraki
hükümetlerde Milli Eğitim Bakanı iken
hep şunu söyledim; diplomaları çok
olan nesiller değil, beyinleri gök
kubbeye vuran nesiller yetişmemiz
lazım. Dünyayı beyinler idare ediyor,
diploma idare etmiyor.

NİCE YILLARA TÜRK SANAYİSİNİN GURURU!

47. gurur yılımızı kutladık
Türk ekonomisinin en önemli sanayi kuruluşlarından
Petkim, “47. Kuruluş Yıldönümü ve Kalite Günü”nü
Aliağa Kompleksi’ndeki Kültür Merkezi’nde düzenlenen
muhteşem bir törenle kutladı.
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BİZ’DEN HABERLER
Petkim 47. yıl pastası, şirketin geçmiş ve bugünkü yöneticileri tarafından kesildi.

P
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev
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etkim, her yıl geleneksel hale
getirdiği “Kuruluş Yıldönümü
ve Kalite Günü” nü Aliağa
Kompleksi’ndeki Kültür
Merkezi’nde düzenlenen törenle
kutladı. İzmir ve Aliağa iş dünyası
temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği
törene ev sahipliği yapan Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, 47 yıl süren
üretim yolculuğunda gelinen noktanın,
tam anlamıyla bir başarı öyküsü
olduğunu belirterek, “Bu başarımızda,
şirketin kurumsal kültürü, sağlam
yapısı, çalışanları, paydaşları ve tüm iş
ortaklarımız çok önemli rol oynamıştır.”
dedi. Yaptığı konuşmada yerli üretimin
ve sanayileşmenin önemine vurgu
yapan Genel Müdür Öztürk, son 20
yılda dünyada çok önemli bir yapısal
dönüşüm yaşandığına, Türkiye’nin
ise bu süreçte aktif rol alamadığına
dikkat çekti. Hayati Öztürk, “Pazar ve
hammadde zengini ülkeler, yatırım ve
finansman noktasında yatırımcılara
çok önemli teşvikler sağlıyorlar.
Plug&Play olarak adlandırılan, tak ve
çalıştır olarak dilimize çevirdiğimiz bu
teşvik mekanizmaları ile ülkelerinin
üretim ve rekabet gücüne büyük
avantaj sağlıyorlar. Üretim yaptığımız
petrokimya sektörü için en önemli

girdi enerji maliyetlerimiz. Petrol türevi
olan nafta ve doğalgazı hammadde
olarak kullanıyoruz. 10 yıl kadar önce
20-30 Dolar bandında olan petrolün
varil fiyatı bugün 120 Dolar seviyesine
yükselmiş durumda. Önümüzdeki
30-40 yıl boyunca fosil yakıtlar yine
enerjide ana bileşenler olacak.” dedi.
// “VALUE-SITE” VİZYONUMUZU
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZDE PETKİM
YARIMADASI TÜRKİYE’NİN EN
ÖNEMLİ ÜRETİM VE ENERJİ
ÜSLERİNDEN BİRİ OLACAK”
Enerji üretiminde kaynak çeşitliliğinin
önemine işaret eden Hayati Öztürk,
Çin’den çok dikkat çekici bir örnek
verdi. 2006-2007 yıllarında Çin’de her
hafta bir termik santralin üretime
başladığı bilgisini veren Öztürk, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Almanya ve Çin, enerji üretimine
verdikleri büyük destekle dikkat
çekiyorlar. Özellikle rüzgâr enerjisi
yatırımlarında 20 MW gücündeki
bir santrale yaklaşık 60 milyon
Dolarlık teşvik veriliyor. Türkiye’de de
son yıllarda yeni yatırımların teşvik
edildiğini memnuniyetle görüyoruz.
Petkim olarak özelleştirme sonrasında
son 4 yılda, bu yıl yapılacak yatırımlarla

Petkim, “47. Kuruluş Yıldönümünü ve Kalite Günü” nü Aliağa Kompleksi’ndeki Kültür Merkezi’nde düzenlenen muhteşem bir törenle kutladı.

birlikte 400-450 milyon Dolar yatırım
gerçekleştirmiş olacağız.
Şirketin sahibi olan Azerbaycan Devlet
Petrol Şirketi’nin (SOCAR) belirlediği
ve ‘Value-Site’ adını verdiği heyecan
verici yatırım projeksiyonu ile içinde
bulunduğumuz Petkim Yarımadası
Türkiye’nin en önemli üretim ve enerji
üslerinden biri olacak. Bu konuda
Singapur’daki Jurong Adası çok önemli
bir örnektir. Hemen hemen Petkim
Yarımadası büyüklüğündeki bir sahada
Türkiye’nin rafinaj kapasitesinin 2,5 katı,
petrokimya üretim kapasitesinin 5 katı
üretim yapılıyor. Böylesine rekabetçi bir

üretim modelini başaramayan ülkeler
küresel krizlerden çok daha fazla yara
alıyor. Biz de üretim ve sanayi dostu
bir yatırım atmosferi ile yaratmak
zorundayız. Son yıllardaki gelişmeler bu
yöndeki umutlarımızı artırıyor.”
// “6-7 YIL İÇİNDE NÜKLEER KAYNAKLI
ELEKTRİĞİ KULLANIYOR OLACAĞIZ”
Törende bir konuşma yapan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin
Kilci ise, Petkim’in kendi hayatında çok
önemli bir rolü olduğunu belirterek,
“2003 yılında Özelleştirme İdaresi
Başkanı olarak atandığımda önümde

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk

“SOCAR, TÜRKİYE’NİN EN
BÜYÜK DOĞRUDAN YATIRIMCISI”
Petkim’in 47. Kuruluş Yıldönümü ve Kalite Günü’nde bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev ise, SOCAR’ın Türkiye’nin en
büyük doğrudan yatırımcısı konumuna geldiğini, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi ile birlikte 2017 sonuna kadar yapılacak
yatırım miktarının 17 milyar Dolar’a ulaşacağını söyledi. Petkim’ deki yatırımların dışında Türk ekonomisinin gelişimini sağlayacak çok önemli
projeleri hayata geçireceklerini müjdeleyen Aliyev, “Türkiye, Azerbaycan için enerji kaynağı ihraç ettiğimiz bir ülke değil. Çağdaş Azerbaycan’ın
kurucusu Haydar Aliyev’in deyimi ile ‘Bir Millet, İki Devlet’ ülküsüne dayanan kardeşliğimize, ekonomik yatırımlarla destekleyerek yeni anlamlar
kazandırıyoruz.” dedi. 25 Ekim 2011’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı STAR
Rafinerisi’nin bu kardeşliğin simge yatırımlarından olacağına dikkat çeken Aliyev, STAR Rafinerisi ile birlikte temeli atılan ve Aliağa’da inşaatı büyük
bir hızla süren Haydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin iki ülkenin kardeşlik ve birlik duygusuna çok önemli katkı yapacağını vurguladı.
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BİZ’DEN HABERLER
(Soldan) SOCAR Türkiye Birinci Başkan Yardımcısı Samir Kerimli, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Bloomberg HT Genel Yayın
Direktörü Prof. Dr. Kerem Alkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, SOCAR Türkiye Başkanı ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Müsteşarı Metin Kilci

üç büyük hedef vardı. Bunlar Tüpraş,
Petkim ve Tekel’in özelleştirilmesiydi.
Uzun ve yorucu çalışmalar sonucunda
2008 yılında Petkim’in özelleştirme
işlemini tamamlamak bana nasip
oldu. Son olarak 30 Mart 2012 günü
Petkim’deki yüzde 10.32’lik kamu
hissesinin de satışını tamamladık.
Kardeş ülke Azerbaycan’ın petrol şirketi
SOCAR’ın Petkim için yatırım hedeflerini
gördükçe bu özelleştirmeden
beklediğimiz faydaların hayata geçtiğini
müşahede ediyorum.” dedi.
“Türkiye’nin petrol ve doğalgazda
yüzde 98 oranında dışa bağımlı
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olmasının, büyüyen ekonomisi içinde
en zayıf ve riskli halka olduğuna” işaret
eden Müsteşar Metin Kilci, 2011 yılında
enerji ithalâtına yaklaşık 55 milyar
Dolar harcandığını anımsattı. SOCAR’ın
Petkim Yarımadası’nda planladığı
yatırımların Türkiye’nin bu alandaki dışa
bağımlılığını önemli oranda azaltıcı
etki yapacağını ifade eden Metin Kilci,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yatırımların sağlıklı şekilde
yürümesi için Bakanlık olarak

Petkim’in 47. Kuruluş yıldönümü töreninde,
şirket çalışanlarından oluşan halkoyunları ekibinin
gösterisine SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz
da eşlik etti.

üzerimize düşen her görevi yapıyoruz.
Sanayimizin enerji maliyetlerini dünya
ile rekabet edebilir noktaya getirmek
için çalışıyoruz. Ülkemizin hâlâ
kapasitesinin çok altında kullandığı
enerji kaynakları bulunuyor. Kömür,
yenilenebilir enerji kaynakları ve
nükleer dâhil tüm seçeneklerimizi
hayata geçirmek zorundayız.
Umuyorum 6-7 yıl içinde ülkemizin
ilk nükleer enerji kaynaklı elektriğini
kullanıyor olacağız.”

PETKİM ÖZEL ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

❶ Petkim’in her kuruluş yıldönümünde geleneksel hâle getirdiği özel ödüller, bu yıl da sahiplerini buldu. Petkim yönetici ve çalışanlarından
oluşan jürinin yaptığı titiz değerlendirmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci yılın “Enerji Özel Ödülü”ne layık görüldü.
Kilci’nin ödül gerekçesi “Türkiye’deki enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, maden kaynaklarının katma değer yaratır hâle getirilmesi ve 21.
yüzyılın en önemli projelerinden olacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) projelendirilmesi konusundaki yaptığı çalışmalar”
olarak açıklandı.
❷ Petkim’in “Yılın İş Dünyası Başkanı” ödülü ise bu yıl Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar’ın oldu. Yorgancılar, “Petkim
sahasında inşaatı süren STAR Rafinerisi başta olmak üzere bölge sanayisine verdiği büyük destek ile Türkiye ve Ege Bölgesi’nin kalkınmasına
ve refahına yaptığı katkılar nedeniyle” ödüle layık görüldü.
❸ “Yılın Ekonomi Gazetecisi” ödülünün sahibi ise ekonomi kanalı Bloomberg HT’nin Genel Yayın Direktörü Prof. Dr. Kerem Alkin oldu. Hem
gazeteci hem de bir akademisyen olarak Türk sanayisinin üreten, istihdam yaratan, ihracat yapan tüm unsurlarına eşit mesafede durması
ve üretim ekonomisi anlayışını cesaretle savunması ile bu ödüle layık görülen Alkin, SOCAR Türkiye Başkanı ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz’un elinden ödülünü aldı.
❹ Bu yıl ilk kez verilen “Özel Ödül”ün sahibi ise, geçen hafta Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Azerbaycan asıllı Prof. Dr. Aygün
Attar oldu. Akademik kariyerini 26 yıldır Türkiye’de sürdüren Attar, Türk-Ermeni ilişkileri, Rus ve Trans Kafkasya tarihi konularında Türkiye’nin
en önde gelen akademisyenleri arasında yer alıyor.
❺ Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Ömür Demir Kızılarslan, Petkim Jürisi tarafından “Yılın
Bürokratı” ödülüne layık görüldü. Kısa adı GİTES olan Girdi Tedarik Sistemi’nin mimarlarından olan Kızılarslan, yurt dışı seyahati sebebiyle
ödülünü almaya gelemedi.

47. yıl törenleri kapsamında her yıl geleneksel hale getirilen İlkokullar arası Resim Yarışması’nın bu yılki konusu
Petkim Yarımadası’nın gelecek vizyonu olan “Value-Site” idi. Yarışmada dereceye giren minik öğrencilere ödülleri,
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk ve Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Turgut Bozkurt tarafından verildi.
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BİZ’DEN
GÜNCEL
HABERLER

47. yıl törenlerine basın mensuplarının ilgisi de yoğun oldu. İhlas Haber Ajansı tarafından canlı olarak yayınlanan
törende, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev ve SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz; Anadolu Ajansı ve
Bloomberg HT’nin canlı yayınlarına katıldı.
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RAKAMLARLA PETKİM
❶ 3 Nisan 1965 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) öncülüğünde kuruldu. Kocaeli’deki Yarımca
Kompleksi’nde 1970 yılında, önce 5 fabrikayı işletmeye açtı. Daha sonra diğer fabrikalar bunu takip etti.
❷ Petkim’in ikinci kompleksi, en ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip olarak 1985 yılında İzmir-Aliağa’da
işletmeye açıldı.
❸ Petkim Petrokimya Holding A.Ş’nin sermayesindeki yüzde 51 oranındaki kamu hissesi; blok satış yöntemiyle
özelleştirilmesine ilişkin ihale süreci sonucunda, 30 Mayıs 2008 tarihinde 2 milyar 40 milyon Dolar bedelle SOCAR &
Turcas Enerji A.Ş’ye geçti.
❹ 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla SOCAR & Turcas Enerji A.Ş şirketindeki yüzde 25 oranındaki Turcas Petrol hissesinin
SOCAR tarafından satın alınmasının ardından şirketin ticari unvanı SOCAR Turkey Enerji A.Ş olarak değişti.
❺ 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.
❻ 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.
❼ Kapasite Kullanım Oranı 2011 yılında, dört yılda bir gerçekleştirilen büyük bakım duruşları nedeniyle yüzde 88
seviyesinde kaldı. Bu rakam bir önceki yıl % 99 düzeyindeydi..
❽ Petkim’in 2011 yılında net dönem kârı bir önceki yıla göre göre %21 azalışla 102 milyon TL olarak gerçekleşti.
❾ Şirket, 2011 yılında kapasite artışı, planlı bakım ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik 90 milyon $ yatırım
harcaması gerçekleştirdi. 2012 yılında ise yatırım hedef 177 milyon $.
❿ 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.
11 Petkim halen İstanbul Sanayi Odası’nın “İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında 12’inci; Türkiye
❿
İhracatçılar Meclisi’nin “En Çok İhracat Yapan 1000 Firma” sıralamasında 17’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.
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Petkim’in Olağan Genel Kurul’u
başarıyla gerçekleşti
Aliağa’daki şirket merkezinde yapılan Genel Kurul’da şirketin yeni yönetim ve
denetim kurulu da şekillendi

Kurumsal Yönetim
İlkeleri, gündeminin
en önemli maddesini
oluşturdu. İlkelere
uyum kapsamında
esas sözleşmesi
değişen Petkim’in
olağan genel kurul
toplantısında, şirket
hisselerinin %68.91’i
temsil edildi.
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P

etkim Petrokimya Holding
A.Ş’nin 2011 yılına ait Olağan
Genel Kurul Toplantısı
8 Mayıs 2012 tarihinde
İzmir-Aliağa’daki şirket merkezinde
gerçekleştirildi. Petkim Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev ve Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz’un Başkanlığını,
Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri
Koordinatörü Füsun Ugan’ın katipliğini
yürüttüğü Genel Kurul’da Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka açık

şirketlere uyum zorunluluğu getirdiği
Kurumsal Yönetim İlkeleri, gündeminin
en önemli maddesini oluşturdu.
İlkelere uyum kapsamında esas
sözleşmesi değişen Petkim’in olağan
genel kurul toplantısında, şirket
hisselerinin %68.91’i temsil edildi.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şirketleri
daha profesyonel yönetim kurulları
oluşturmaya teşvik etmesi ve SPK’nın
halka açık şirketlere bağımsız yönetim
kurulu üyeleri ataması zorunluluğu

kapsamında Petkim’in Yönetim Kurulu
üyesi sayısı 9’a çıkarılarak 3 yeni
bağımsız üye ataması Genel Kurul’un
onayına sunuldu. Şirketin 2011 yılına
ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
müzakere edilerek onaylanırken, 2011
yılı Denetim Kurulu Raporu da Genel
Kurul’un onayına sunulurken; 2011
faaliyet yılına ilişkin bilânço, kâr ve zarar
hesapları okundu ve yapılan oylama
sonucunda onaylandı.
// YÖNETİM VE DENETİM
KURULLARINA YENİ ATAMALAR
Genel Kurul’da istifa nedeniyle boşalan
Yönetim Kurulu ve Esas Sözleşme

değişikliği nedeniyle artan Yönetim
Kurulu üyeliklerine de atamalar yapıldı.
İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu
üyeliklerine; Bağımsız Üye olarak Alaattin
Aykaç’ın, Bağımsız üye olarak İlhami
Özşahin’in, C grubu hisseyi temsilen
Muammer Türker’in seçilmesine; esas
sözleşme değişikliği nedeniyle artan
yönetim kurulu üyeliklerine ise Bağımsız
Üye olarak Turhan Cemal Beriker’in,
Süleyman Gasimov’un bir yıl süre ile
görev yapmak üzere seçilmesine karar
verildi.
Görev süreleri dolan Denetim Kurulu’na
ise A grubu hissedarların aday gösterdiği
Koray Atalık’ın, B grubu hissedarların

aday gösterdiği Ömer Adsız’ın, C grubu
hissedarın aday gösterdiği Ferruh Murat
Benzer’in seçilmelerine karar verildi.
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OGPC Forumu’nda Azerbaycan’ın
petrol, doğal gaz ve petrokimya
vizyonu masaya yatırıldı
Açılışını SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev’in yaptığı forumda SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu üyesi Kenan Yavuz ile Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk de birer sunum yaptı
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SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev

A

zerbaycan’ın başkenti Bakü’de
10-12 Nisan 2012 tarihleri
arasında düzenlenen PetrolDoğalgaz Üretimi ve PetrolKimya Kompleksi Forumu’nda (OGPC),
Azerbaycan’ın petrol ve doğalgaz
üretimi ile petrokimya endüstrisinin
mevcut durumu ve yeni petrol-doğalgaz
üretimleri ve petrokimya komplekslerinin
inşası ile ilgili konular müzakere edildi.
30 ülkeden 140’den fazla şirketi temsil
eden 450 katılımcının yer aldığı forumun
ana sponsorluğunu SOCAR, yardımcı
sponsorluğunu Petkim , Foster Wheeler,
UOP, Technip, Baker & McKenzie, Andrade
Gutierrez, Axens, Nobel Oil, OMNI Law
Firm, Technicas Reunidas, Air Products,
SOCAR Energy Georgia, Techint,
Stamicarbon, Azenco, Air Liquide, Intra
Tool, Nexans, MARSH, Wartsila, AzMeCo
şirketleri gerçekleştirdi.
Açılışını SOCAR Başkanı Rövnag
Abdullayev’in yaptığı forumda SOCAR
Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu üyesi Kenan Yavuz ile Petkim
Genel Müdürü Hayati Öztürk de birer
sunum yaptı.
“SOCAR’ın Yabancı Yatırım Aktiviteleri:
Petrol, Gaz ve Petrokimya işbirlikleri
çerçevesinde SOCAR’ın Türkiye’ye
etkileri” başlıklı sunumunda SOCAR

Türkiye’nin yatırım hedefleri hakkında
bilgi veren Kenan Yavuz, iki kardeş
ülke arasında ekonomik alanda iş
birliklerinin güçlendirilmesinde ve ileriye
götürülmesinde oynadığı önemli role
vurgu yaptı.
Petkim’in Genel Müdürü Hayati Öztürk
ise forumun 3. gününde “Türkiye
Petrokimya Sanayisi ve Petkim” isimli
sunumunu gerçekleştirirken, ülkenin tek
petrokimya şirketi olan Petkim’in Türkiye
için öneminden ve Petkim ile AzeriKimya
arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verdi.

Forumda ayrıca Azerbaycan Devlet Petrol
Fonu Direktörü Şahmar Mövsümov,
SOCAR Başkan Yardımcıları David
Mamedov ve Tofik Gahramanov ile BP
Azerbaycan Başkanı Raşit Cavanşir de
birer sunum gerçekleştirdi.

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz
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NEMRUT KÖRFEZİ’NDE
ACİL MÜDAHALE TATBİKATI

Petkim ve UZMAR, Nemrut
Körfezi’nin en önemli
güvencesi
Petkim Liman ve Gümrük Hizmetleri Müdürlüğü ile UZMAR Acil Müdahale
Teşkilatı Koordinatörlüğünde, Nemrut Körfezi’nde deniz kirliliğine acil
müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Petkim ve UZMAR
Ekipleri tarafından eş
zamanlı olarak hareket
edilerek ayrı ayrı 250
metrelik şişirilebilir
bariyerler serilmeye
başlandı. Petkim
ekipleri tarafından
kirliliğin Nemrut
Körfezi’ne ilerlemesini
engelleme amaçlı
olarak limanın körfeze
açılan hattına, UZMAR
Ekipleri tarafından
ise kirliliğin kaynağına
doğru bariyerler
serilerek, kirlilik
kontrol altına alındı.
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P

etkim Liman ve Gümrük
Hizmetleri Müdürlüğü ile
UZMAR Acil Müdahale
Teşkilatı Koordinatörlüğünde,
Nemrut Körfezi’nde deniz kirliliğine
acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.
5312 sayılı “Deniz Çevresinin
Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle
Kirlenmesinde Acil Durumlarda
Müdahale ve Zararların Tazmini
Esaslarına Dair Kanun” ve bu Kanunun
Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde;
yapılan tatbikatın altı ayda bir
yapılması zorunlu tutuluyor.
Tatbikat senaryosu gereği, Petkim
iskelesinde ‘OCEAN 20’ isimli kuru
yük gemisine yakıt ikmali yapıldığı
sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından
tesise sabotaj düzenlendi ve yakıt
ikmal hattına zarar verilmesi sonucu
yaklaşık 20 ton Marine Dizel Oil denize
döküldü. Petkim Güvenlik Müdürlüğü
tarafından sabotajı düzenleyen kişiler
etkisiz hale getirilerek, Petkim’in petrol
kirliliğine acil müdahale kapsamında
sözleşmesi bulunan UZMAR Acil
Müdahale Teşkilatına (UAMT) haber
verildi. Petkim ve UZMAR Ekipleri
tarafından eş zamanlı olarak hareket
edilerek ayrı ayrı 250 metrelik
şişirilebilir bariyerler serilmeye

başlandı. Petkim ekipleri tarafından
kirliliğin Nemrut Körfezi’ne ilerlemesini
engelleme amaçlı olarak limanın
körfeze açılan hattına, UZMAR Ekipleri
tarafından ise kirliliğin kaynağına
doğru bariyerler serilerek, kirlilik
kontrol altına alındı.
Senaryo kirlilik; denizde UZMAR’a ait
‘B. YUNUS 2’ römorkörü ile ‘LİMAŞ 1’
palamar botu ve Petkim’e ait ‘BARKIN’
palamar botu ile P&H vasıtalarıyla
bariyerler serilip sıyırıcılar (skimmer)
çalıştırılarak, karada basınçlı yıkama
makinesi ve emici ped-bariyerler
kullanılarak temizleme ve toplama
işlemleri yapılıp portatif depolama
tanklarına alındı. Toplanan kirlilik
vidanjör yardımıyla Petkim lisanslı Atık
Kabul Tesisinde bertaraf ettirilerek
tatbikata son verildi.
Petkim Liman ve Gümrük Hizmetleri
Yöneticisi Murat İbrahim Ilgaz,
UZMAR Denizcilik Genel Müdür
Yardımcısı Kaptan Murat Yılmazel,
Baş Kılavuz Kaptan Mehmet Togay ile
Kılavuz Kaptan Barbaros Ergezgin’in
liderliğinde icra edilen tatbikat 2
saatte başarıyla tamamlandı.
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TBMM Çevre Komisyonu
Petkim’de incelemelerde bulundu
Genel Müdür Öztürk, Aliağa Kompleksi’ndeki ısıl gücü yüksek 11 bacada “7 gün 24
saat emisyon ölçümü yapıldığını”, bu sayede şeffaf bir izleme sistemi kurduklarını
ifade etti.

TBMM Çevre Komisyonu üyeleri, Aliağa ziyareti kapsamında Petkim’e gelerek incelemelerde bulundu.

Erol Kaya,
Sağlıklı yaşamak
istiyorsak çevre ile
sağlıklı yaşatmak
için hem teknolojiye
uyum sağlayacak
gelişme göstermek
gerekiyor.
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T

ürkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Çevre Komisyonu üyeleri, Aliağa ziyareti kapsamında
Petkim’e gelerek incelemelerde
bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Çevre Komisyonu üyeleri,
İzmir’in Aliağa ilçesindeki kuruluşları ziyaret etti. Komisyon üyeleri Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk’ten, şirketin
ve SOCAR Türkiye’nin Petkim sahasında
planladığı yatırımlar hakkında bilgi
aldı. Petkim’in, tüm üretim süreçlerinde
çevre hassasiyetini rekabetçi yapısının
vazgeçilmez unsuru olarak gördüğünü
belirten Öztürk, Türkiye’nin İZAYDAŞ’tan
sonra ikinci tehlikeli atık yakma tesisinin Petkim sahasında 2007 yılından
bugüne faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Şirketin son 10 yılda çevre yatırımlarına
210 milyon Dolar kaynak aktardığını,
bu duyarlılığın üretim aşamalarının
her evresinde kendisini gösterdiğini
belirten Genel Müdür Öztürk, Aliağa
Kompleksi’ndeki ısıl gücü yüksek 11
bacada “7 gün 24 saat emisyon ölçümü
yapıldığını”, bu sayede şeffaf bir izleme
sistemi kurduklarını ifade etti.
// “ÇEVRE İLE BARIŞIK SANAYİ
VE KALKINMADAN YANAYIZ”
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve
AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya
“çevre ile barışık ve çevreye saygılı bir
kalkınmadan yana olduklarını” belirterek, “Yaptığımız bu yasama faaliyetlerinin hükümet nezdinde uygulanması ve

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti
İstanbul Milletvekili Erol Kaya

bölgedeki hassasiyeti, sanayicilerimizin
çalışmalarını yerinde inceleme ve
vatandaşlarda çevre bilinci oluşturması
bazında neler yapılabilir bunları araştırıyoruz. Geçen ay komisyonunun Kocaeli
ve İstanbul bölgelerine incelemelerde
bulundu. Bu ay da İzmir’de incemeler
yaptık. İzmir, büyüme hızında Türkiye
hızının üstünde bir gelişme gösteriyor.
Bu gelişmeyi gösterirken çevre ile ilgili
yaptığı iyileştirmeler neler, 2008 yılında
yine çevre komisyonumuzun hazırlığı
rapor sonrası geçen dört yıllık sürede
gerçekleştirilen çevre koruma yatırımları nedir, bunu yerinde inceledik.”
dedi. Çevre Komisyonu’nun AK Partili
üyesi İzmir Milletvekili Aydın Şengül de
inceleme için ilçedeki özellikli tesisleri

Komisyon üyeleri Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk’ten, şirketin ve SOCAR
Türkiye’nin Petkim sahasında planladığı yatırımlar hakkında bilgi aldı.

seçtiklerini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çevreye duyarlıyız.
En önemli felsefelerimizden biri
sürdürülebilir kalkınma...
Nasıl insan olarak sağlığımıza dikkat
ediyorsak, zararlı besinlerden uzak
duruyorsak, sağlıklı yaşamak istiyorsak
çevre ile sağlıklı yaşatmak için hem
teknolojiye uyum sağlayacak gelişme
göstermek gerekiyor. Denetimini
yapmak koşuluyla, her türlü sanayi ve
teknolojiyi getirebilirsiniz.”
Heyet Petkim’den sonra İzmir Demir
Çelik Sanayi’nin kurmak istediği termik
santral alanını ve ENKA Kombine
Doğalgaz Çevrim Santrali’ni de gezip,
incelemelerde bulunduktan sonra
ilçeden ayrıldı.
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Bilgi Yarışması’nın finalistlerine
hediyeler Petkim’den…
Petkim; İzmir Valiliği’nin öncülüğünde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeni Asır
Gazetesi ve Yeni Asır TV işbirliğiyle düzenlenen “İzmir İlköğretim Okulları Bilgi
Yarışması’na bu yıl da sponsor oldu.

İ
Yeni Asır Yayın Grubu Başkanı Şebnem Bursalı (solda), Petkim’e teşekkür plaketini
İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Kocaciğer’e verdi.
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zmir’deki 30 ilçeden 1000’i aşkın
ilköğretim okulunun daha önce
kendi aralarında yarışarak elendiği ve 3 ay boyunca 30 okulun
birbiriyle kıyasıya çekiştiği bilgi
yarışmasının finali Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Finalde Buca Ali Kuşçu İlköğretim
Okulu öğrencileri Tolga Temiz, Hayda
Kumral ve Meryem Sağlam 75 puanla
İzmir şampiyonu olurken; Kemalpaşa
Atatürk İlköğretim Okulu 70 puanla
ikinci, Torbalı Kazım Paşa İlköğretim
Okulu ise 50 puanla üçüncü oldu.
Yeni Asır TV ekranlarından yayınlanan
finalde, üç okulun öğrencilerine 4
Türkçe, 4 Matematik, 4 Fen ve Teknoloji, 3 Sosyal Bilgiler, 1 Din Bilgisi,

Bilgi Yarışması’nın şampiyonu
Buca Ali Kuşçu İlköğretim Okulu
öğrencileri, Petkim’in verdiği
hediyelerle birlikte.

Finalde yarışan öğrencilere,
arkadaşları da tam destek verdi.

4 Genel Kültür sorusu olmak üzere
20 soru soruldu. Petkim, birinci olan
okulun öğrencilerine içinde i-pad
bulunan bir teknoloji seti armağan
ederken, ikinci ve üçüncü olan
okulların öğrencilerine de çeşitli
armağanlar verildi. Petkim’in armağanlarını öğrencilere teslim eden
İnsan Kaynakları Müdürü Hasan
Kocaciğer, günümüz dünyasında
en önemli emtianın bilgi olduğuna
dikkat çekerek; gelişmiş ülkelerin başarısının altında teknolojisi
ve katma değeri yüksek ürünleri
üretme başarısının yattığını söyledi.
Öğrencilerin bu tür yarışmalarda sadece bilgilerini değil, özgüvenlerini
de yarıştırdıklarını kaydeden Koca-

ciğer, “Tüm İzmir’de binden fazla ilköğretim okulunun yarıştığı bu dev
yarışmada, finale kadar yükselmek,
en az birinci olmak kadar önemli.
Finalde yarışan tüm öğrencilerimizi
ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımız zor sayılabilecek
sorulara, muhakeme yeteneklerini
kullanarak doğru yanıtlar verdiler.
Bu durum da en az onlar kadar
öğretmenleri ve velilerini de tebrik
etmemiz gerekiyor” dedi.
Hasan Kocaciğer’e teşekkür plaketini veren Yeni Asır Yayın Grubu Başkanı Şebnem Bursalı da, yarışmayı
düzenlerken öncelikli hedeflerinin
eğitimde farklı bir hava yakalamak
olduğunu söyledi. Bursalı, “Çocuk-

larımızı, bilgilerini paylaşabilecekleri
bir ortamda bir araya getiriyoruz.
Bu yıl İzmir ‘ de ilköğretim okulları
arasında Yeni Asır olarak ikinci kez
düzenlediğimiz yarışmada, bu hedeflerimize ulaştığımızı mutlulukla
söyleyebilirim. Çocuklarımız yarınlarda elde edecekleri başarılarla bizleri gururlandıracaklarını gösterdi.
Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan
İzmir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konak Belediyesi ve Petkim’e
teşekkür ediyoruz “ dedi.
Konak Belediye Başkanı Hakan
Tartan ise yarışan tüm öğrencilere,
Müjdat Gezen Sanatlar Akademisi
‘nde birer yıl ücretsiz tiyatro kursu
hediye etti.
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Petkim,
“Ar-Ge Proje Pazarı”nın
Değerlendirme
Kurulu’nda yer aldı
Ar-Ge Proje Pazarı’na Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet
gösteren, kimya sektörü ile ilgili araştırma ve geliştirme
çalışmaları yürüten üniversiteler, enstitüler, özel ve
kamu araştırma kurumlarının bünyelerinde görev yapan
yerli/yabancı bilim insanları katılacak.
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D

eğerlendirme Kurulu’nda
yer aldı Kimyevi Maddeler
ve Mamülleri sektöründe,
araştırma-geliştirme projelerini özendirmek ve desteklemek
amacıyla ilki geçen yıl yapılan “ArGe Proje Pazarı” etkinliğinin ikincisi,
18-19 Eylül 2012 tarihleri arasında
İstanbul / Yenibosna’daki Dış Ticaret
Kompleksi’nde düzenlenecek. Petkim
Genel Müdür Bilim Danışmanı Prof.
Dr. Fuzuli Nasirov ile Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü Yöneticisi Erol Erbay’ın
Danışma Kurulu’nda yer aldığı etkinlik;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)
koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İKMİB) tarafından düzenleniyor.
Ar-Ge Proje Pazarı’na Türkiye’de ve yurt
dışında faaliyet gösteren, kimya sektörü
ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten üniversiteler, enstitüler,
özel ve kamu araştırma kurumlarının
bünyelerinde görev yapan yerli/yabancı bilim insanları katılacak. Etkinlikte kısa
sürede katma değeri yüksek ürünlere
dönüştürülebilecek veya mevcut
üretim maliyetlerini düşürerek katma

değeri arttırabilecek projeler yarışacak.
İlaç ve Eczacılık Ürünleri, Boyalar ve
Yapıştırıcılar, Plastik ve Kauçuk Malzeme
ve Ürünler, Kozmetik, Sabun ve Temizlik
Ürünleri ile kimya sektörünün diğer
alanlarında proje başvuruları kabul
edilecek.
Proje başvuruları, kimya sektörünün
önde gelen meslek kuruluşlarının
uzmanları, sanayiciler ve akademisyenlerden oluşan bir Değerlendirme
Kurulu’nun süzgecinden geçirilerek
sanayiye uygulanabilirliği garanti altına
alınacak.
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SOCAR TÜRKİYE BAŞKANI VE PETKİM YÖNETİM
KURULU ÜYESİ KENAN YAVUZ:

Türkiye’nin büyümesi için
nükleer ve termik santraller şart
Yavuz, 2023 yılında 500 milyar Dolar ihracat hedefine ulaşılması için 150 bin
megawat elektrik üretme zorunluluğu bulunduğunu vurguladı.

S

OCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, Gediz Üniversitesi
1. Kariyer Günleri’nin açılışında
öğrencilere yaptığı konuşmasında,
Türk ekonomisinin büyüyebilmesi için
enerjiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Dünyada 400’ün üzerinde nükleer
santralin bulunduğunu belirten Yavuz,
Türkiye’nin büyümesi, onurlu duruş
sergilemesi ve güçlü kalabilmesi için
nükleer enerjiye de termik santrallere
de ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Türkiye ekonomisinin yüzde 10
büyümesi halinde üniversitede
okuyan öğrencilerin hepsinin, mezun
olduğunda iş bulacağını da sözlerine
ekleyen Yavuz, büyümenin yüzde 5
olması halinde mezunların yarısının,
sıfır büyüme durumunda ise bütün
öğrencilerin işsiz kalacağını dile getirdi.
// “YENİLENEBİLİR ENERJİDE
KAPASİTE SINIRLI”
Yavuz, Çin’in dünya ekonomisinin
yüzde 40’ını üretir hale geldiğine
dikkat çekti. Bu ülkenin son iki yılda
her hafta bir termik santral inşa ederek
104 adet santrale ulaştığını vurguladı.
Türkiye’nin kurulu enerji kapasitesinin
50 bin megawat olduğunu, bu enerjiyle
134 milyar Dolar ihracat yaptığını ifade
eden Yavuz, 2023 yılında 500 milyar
Dolar ihracat hedefine ulaşılması için
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150 bin megawat elektrik üretme
zorunluluğu bulunduğunu vurguladı.
Ekonominin büyüyebilmesi için
enerjiye ihtiyaç duyulduğunu belirten
Yavuz, “Bu açığı nasıl kapatacağız,
ne yapacağız? Sadece yenilenebilir
enerji ile Türkiye talebini karşılamamız
mümkün değil. Dünya ekonomisinde
yenilenebilir enerjinin oranı yüzde 10
seviyesinde. Türkiye , yenilenebilir enerji
potansiyelini maksimum kullansa en
fazla 10-20 bin megawata çıkabilir.”
dedi.

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz’a öğrenciler
tarafından günün anısına bir
plaket takdim edildi.

GÜNCEL

TÜRKİYE’DEKİ AZERBAYCANLI
İŞ ADAMLARI BİRLİĞİ KURULDU

Azeri ve Türk işadamları
arasında yeni bir dostluk köprüsü
“Azerbaycanlı iş adamlarının Türkiye’deki yatırım tutarının 2023 yılına kadar en az 20
milyar dolar olacağını kaydeden Agayev, bu yatırımlar içinde SOCAR’ın payının 17 milyar
doları aşacağı bilgisini verdi.

B
SOCAR Türkiye Direktörü ve Türkiye’deki Azerbaycanlı İş
Adamaları Birliği Başkanı Seymur Agayev (solda), katkıları
nedeniyle İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç’a bir
teşekkür plaketi verdi.

aşkanlığını SOCAR Türkiye
Direktörü Seymur Agayev’in
yaptığı “Türkiye’deki Azerbaycanlı
İş Adamları Birliği”nin kuruluş
töreni Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir
gece ile gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Yakıcı, Azerbaycan
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şahin Mustafayev, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev’in yanında çok sayıda Azeri ve Türk
iş adamı katıldığı gecede bir konuşma
yapan Agayev, birliğin amacının Türk ve
Azerbaycanlı işadamlarının uluslararası
alandaki kazancı bölüşme dışında; işbirliğini, yatırımlarını teşvik etmek ve iki ülke
arasında ekonomik, kültürel dayanışmayı
sağlamak olduğunu belirtti. Azerbay-

canlı iş adamlarının Türkiye’deki yatırım
tutarının 2023 yılına kadar en az 20
milyar Dolar olacağını kaydeden Agayev,
bu yatırımlar içinde SOCAR’ın payının 17
milyar Doları aşacağı bilgisini verdi.
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ahmet
Yakıcı ise Türkiye ve Azerbaycan’ın hüzünleri ve sevinçlerinin ortak iki kardeş
devlet olduğunu belirterek, “Merhum
Heydar Aliyev’in dediği gibi ‘Tek Millet, İki
Devlet’ anlayışında ülkelerimizin daha da
zenginleşmesi ve gelişmesi için çok daha
fazla çalışmamız gerekiyor.” dedi.
Konuşmaların ardından birliğin kuruluş
protokolü imzalandı. Gecede ayrıca
desteklerinden dolayı, İş Yatırım Genel
Müdürü İlhami Koç’a ve Pasha Bank’a
birer teşekkür plaketi verildi.
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Petkim’in “Dinamik” ekibine
KalDer’den başarı ödülü
13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda (MAS) Petkim adına yarışan
“Ekip Dinamik” Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Petkim’in genç mühendisleri ve
teknisyenlerinden oluşan Dinamik Ekibi,
büyük başarılarını mesai
Arkadaşları ile birlikte paylaştı.
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T

ürkiye Kalite Derneği İzmir
Şubesi (KalDer) 13. Kez düzenlenen Mükemmelliği Arayış
Sempozyumu’nda (MAS)
“Dinamik” ekibi ile yarışan Petkim, Başarı
Ödülü’nün sahibi oldu.
Petkim’in dört farklı biriminde çalışan, farklı pozisyonlardaki sekiz kişilik
mühendis ve teknisyen kadrosundan
oluşan Dinamik Ekibi, Polipropilen
Fabrikası’ndaki (PP) uyguladıkları modifikasyon projesi ile daha az elektrik

tüketimi ile tasarruf sağlamayı başardı.
Petkim Genel Müdür Yardımcısı Hatice
Kaygın, yarışmada elde edilen başarının
şirketin geleceğinde söz sahibi olacak
mühendislerin ve teknisyenlerin en
önemli motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, ekip üyelerini kutladı.
Petkim’in 2006 yılında Toplam Kalite
Yönetimi ile başlayan mükemmellik
yolculuğunda başarılarını ödüllerle
taçlandırmaya devam edeceklerini
Kaygın, “Petkim’de, üst yönetim ve tüm

Petkim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Kaygın (solda)
ödülünü şirketin ödülünü Kalder İzmir Şubesi Yönetim
Kurulu Üyesi Dr. Banu Barut’un elinden aldı.

Dinamik Ekibi’nin lideri, PP Fabrikası Üretim
Mühendisi Atakan Büyükada (solda)

çalışanlarımız işimizi daha iyi yapmaya,
şirketimize daha fazla katkı koymaya
odaklı bir çalışma felsefesine sahibiz.
Mühendis ve teknisyenlerimizden oluşan Dinamik ekibinin uyguladığı proje ve
elde edilen başarı, sadece motivasyonumuzu artırmıyor; şirketimizin geleceğine
duyduğumuz güvenin, doğru ellerde
yükseldiğini göstererek bizlere mutluluk
da veriyor.” dedi.
// 3500 TL HARCAMAYLA, YILLIK
170.000 DOLAR KAZANÇ SAĞLANDI
Petkim çalışanlarından Atakan Büyükada, Ali Erdem Aygök, Ramazan Demircioğlu, Dilek Çelenk Akıncı, Ramazan
Köroğlu, Emrullah Öztürk ve Gürhan
Dedeköy’den oluşan Dinamik ekibi,
Polipropilen Fabrikası’nda E-209 ısı
değiştiricisinde (eşanjör) uyguladıkları
pilot proje ile, kullanılmakta olan 18 bar
basınç ve 300 derece buhar sıcaklığını, 6

bar basınç ve 180 derece sıcaklığa indirmeyi başardı. Yaklaşık 3500 TL harcama
yapılan proje ile E-209 eşanjörü aynı
işlevi daha az basınç ve buhar sıcaklığında yaparken, yıllık 170 bin Dolar enerji
tasarrufu sağlandı. Proje için ek buhar
üretimine gerek kalmazken, Petkim
Kompleksi’nde yoğunlukla bulunan
düşük basınçlı buhar kullanıldı. Böylece
“Sürdürülebilir gelecek için sorumluluk
alma” ilkesi kapsamında karbondioksit değerinde de azalma sağlanmış
oldu. Yenilikçi Petkim çalışanlarının
başarı kazanan bu projesinin, Aliağa
Kompleksi’ndeki diğer fabrikalarda bulunan eşanjörlerde de uygulanması için
çalışma başlatıldı.

Petkim’in dört farklı
biriminde çalışan, farklı
pozisyonlardaki sekiz
kişilik mühendis ve
teknisyen kadrosundan
oluşan Dinamik
Ekibi, Polipropilen
Fabrikası’ndaki (PP)
uyguladıkları modifikasyon
projesi ile daha az
elektrik tüketimi ile
tasarruf sağlamayı
başardı.

www.petkim.com.tr - 101

HABER

KENAN YAVUZ, İSTANBUL DÜNYA POLİTİKA
FORUMU’NDA KONUŞTU:

Türkiye ve Azerbaycan,yeni dünyanın
enerji pazarında iki önemli oyuncu
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz,
Türkiye ile Azerbaycan’ın stratejik ortaklığıyla Avrupa’ya doğalgaz ulaştırmak için
oluşturulan TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) projesinin önemi ve enerji
politikalarına etkisi konusunda görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

T

ürk Vakfı tarafından ”Yeni Bir
Dünya Kurmak-Building A New
World” ana temasıyla 17-18
Mayıs 2012 tarihlerinde bu yıl
ikincisi düzenlenen, SOCAR Türkiye’nin
de sponsorları arasında olduğu
İstanbul Dünya Politika Forumu’nda
(İstanbul World Political Forum)
çok sayıda ülkeden liderler, devlet
adamları, kanaat önderleri, işadamları,
ekonomistler, akademisyenler İstanbul
Kongre Merkezi’nde bir araya geldi.
Bu yılki teması "Yeni Bir Dünya
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Kurmak" olarak belirlenen forumun
ilk günü gerçekleştirilen ‘Enerji Bir Dış
Politika Aracı Olarak Dünyamızı nasıl
etkileyecek?’ ana başlıklı oturumda,
SOCAR Türkiye Başkanı Kenan
Yavuz, Amerika Birleşik Devletleri
Savunma Bakanlığı Eski Müsteşarı
Dov S. Zakheim, Küresel Hareket
Parlamenterleri İcra Kurulu Üyesi Yusuf
Ziya İrbeç ve Hazar Strateji Enstitüsü
Başkanı Mesut Ülker konuşmacı olarak
yer aldı.
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve

Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, Türkiye ile Azerbaycan’ın
stratejik ortaklığıyla Avrupa’ya
doğalgaz ulaştırmak için oluşturulan
TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz
Boru Hattı) projesinin önemi ve
enerji politikalarına etkisi konusunda
görüşlerini katılımcılarla paylaştı.
Kenan Yavuz, Avrupa’nın kendisinde
olmaması sebebiyle, doğal gaz
ithalatını artırmak mecburiyetinde
olduğunu belirterek, önümüzdeki
yıllarda kıtanın dışa bağımlılığının

yüzde 60’a kadar çıkacağını, şu anda
Rusya’nın en büyük gaz tedarikçisi
olarak, Avrupa’nın talebinin yüzde 40’ını
karşıladığını hatırlattı.
Enerji ihtiyacının artmasıyla, Avrupa’nın
enerji kaynaklarını çeşitlendirmeden başka
çaresinin kalmadığını vurgulayan Yavuz, bu
noktada Türkiye ile Azerbaycan’ın stratejik
ortaklığı ile Avrupa’ya doğalgaz ulaştırmak
için sunulan Trans Anadolu Doğalgaz Boru
Hattı’nın (TANAP) güvenilebilecek, tutarlı
bir proje olarak görülmesi gerektiğini
vurguladı.
SOCAR’ın TANAP’a Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru
Hattı kadar önem verdiklerini, Şahdeniz
2 yatağının devreye girmesine paralel
olarak TANAP’ın bitirilmesinin planlandığını
kaydeden Yavuz, “Avrupa’nın Türkiye ve
Azerbaycan’ın stratejik ortaklığından çıkan
projelere son derece sıcak yaklaşması lazım.
Çünkü bu herşeyden önce tanımlanmış
doğalgaz kapasitesiyle Avrupa’nın ihtiyacını
karşılayacak, cevap verecek bir proje.”
şeklinde konuştu.
Bölgede son yıllarda çok konuşulan ve
Avrupa’nın gaz ihtiyacını büyük oranda
karşılamak üzere altına birçok ülkenin
imza attığı Nabucco doğalgaz boru hattı
projesinin tanımlanmamış doğalgaz
tedariği ve yüksek maliyetleri ile zayıf bir
alternatif olarak kaldığının üzerinde durulan
oturumda Kenan Yavuz , Avrupa’nın gaza
sahip olan ülkelerin gazlarını kolayca
tüketebilecek büyük bir pazar olduğunu

dile getirdi. Yavuz bu açıdan hiçbir
projenin birbirinin alternatifi olmadığını,
aslında Avrupa’nın sunulan bütün
projelere ihtiyacı olduğunu belirterek,
Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı: “‘Eski
paradigmalarla yeni dünyayı anlamak
mümkün değil. Türkiye ve Azerbaycan’ın
yeni dünyada enerji pazarındaki önemli
oyuncular olarak algılanmaları gerekiyor.
Avrupa’daki ihtiyacın artışına paralel olarak
aslında Avrupa’nın hem güney akıma, hem
kuzey akıma, hem de Nabucco’ya hem
de TANAP’a ihtiyacı var.” İstanbul Dünya
Politika Forumu'na 56 ülkeden 300 temsilci
katılırken, 4 ayrı salonda iki gün boyunca
toplam 28 oturum gerçekleştirildi.
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Petkim, kimya sektörü
ihracatında Türkiye ikincisi
İstanbul Rixos Hotel’de düzenlenen törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi ile Türk iş dünyasının çok sayıda üst düzey temsilcisi katıldı.
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SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz (sağda),
şirketin ödülünü Ekonomi Bakanı Zafer
Çağlayan (ortada) ve TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi’nin elinden aldı.

P

etkim, Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin (TİM) ‘2011 İhracat
Şampiyonları Ödül Töreni’nde,
kimya sektöründe Türkiye’nin en
fazla ihracat yapan ikinci şirketi ödülünü
aldı. İstanbul Rixos Hotel’de düzenlenen
törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik,
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Türk iş
dünyasının çok sayıda üst düzey temsilcisi katıldı. Ödül Töreni’nde konuşan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı
için belirlenen 500 milyar Dolar ihracat
hedefine hızla ilerlediklerini belirterek, bu
hedefin artık “milli bir mesele” olduğunu
vurguladı. Erdoğan, özellikle stratejik
alanlara ekstra bir önem verdiklerini
belirterek, “ 500 milyar ihracat hedefine
inanan TİM’e teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
// ÇAĞLAYAN’DAN İHRACATTA
KATMA DEĞER UYARISI
Başbakan Erdoğan’dan sonra kürsüye gelen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise,

2002 yılında Türkiye’de ihracatın 36 milyar Dolar olduğunu, bu rakamın 2011 yılı
sonunda 135 milyar Doları bulduğunu
anımsattı. “Yaptıklarımız yapacaklarımızın
teminatıdır.” diyen Çağlayan, 9 yıl önce
dünya ticaretinin 6.6 trilyon Dolar olduğunu ve Türkiye’nin 36 milyar Dolarlık
bir ihracat rakamıyla sadece binde 5 pay
alan bir ülke iken, bugün toplam dünya
ticaretinin 18.3 trilyon Dolara çıkarak 2.7
kat arttığını ifade etti.
Çağlayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Türkiye ilk defa 2011 yılında hizmet
ihracatında, ihracatını 40 milyar Dolara
yakın rakama getirmiştir. Yapmış olduğu
ithalatın iki katından fazla ihracat yapan
ülke olmuştur. Bu noktada Sayın Başbakanımızın önderliğinde ve desteğiyle ilk
defa bir sivil toplum kuruluşunun ortaya
koymuş olduğu bir ihracat hedefi Sayın
Başbakanımız tarafından sahiplenildi.
2023 vizyonumuzu 500 milyar Dolar
mal ihracatı, 150 milyar Dolardan fazla
hizmet ticareti ithalatı ve 2023’te 1.3
trilyon Dolar toplam dış ticareti olan bir
ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.”

Türkiye’nin 2023’teki ihracat hedefine
varması için mutlaka sanayi, üretim ve
ihracat yapısını değiştirmesi gerektiğine
dikkati çeken Çağlayan, bugün dünya
toplam ihracatında binde 7 buçuk pay
alan Türkiye’nin, 2023’te 500 milyar Dolar
ihracat hedefine erişmesi için bu payını
yüzde 1.5’e çıkarması gerektiğinin altını
çizdi. Çağlayan, 90 milyon ton ihracat
yapıldığını ifade ederek, ihracatın bir
kilogramının 1.46 Dolara geldiğini, oysa
bugün Almanya’nın ihracatının bir kilogramının 4.1 Dolar olduğunu ifade etti.
Çağlayan, “Türkiye eğer katma değerli,
yüksek teknolojik marka ürünleri ihracatı
yapmış olsaydı belki biz 2011’de değil
135 milyar Dolar, 300 milyar Dolar bir
ihracat gerçekleştirecektik.” dedi.
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Ambalaj sanayicilerinden Petkim’e
“Kurumsal Şükran Ödülü”
“ASD Şükran Ödülleri” kapsamında Petkim’e Kurumsal Şükran Ödülü, ASD Başkanı
ve Naksan Plastik Genel Müdürü Sadettin Korkut tarafından takdim edildi.

T

ürkiye’deki ambalaj üreticilerini
çatısı altında toplayan Ambalaj
Sanayicileri Derneği (ASD), 20.
yılını kutluyor. Türkiye’de Ambalaj
Sektörünün gelişmesi için 39 ambalaj
sanayicisinin bir araya gelerek 1992
yılında kurduğu Ambalaj Sanayicileri
Derneği’nin bugün itibarıyla 200 üyesi
bulunuyor. Dernek; İstanbul Ambalaj
Fuarı, Ambalaj Bülteni Dergisi, Ambalaj
Ay Yıldızları Yarışması ve Yaşam Boyu
Eğitim faaliyetleri gibi pek çok alanda
yaptığı çalışmalarla Türkiye Ambalaj
Sektörünün gelişmesi için önemli
hizmetler veriyor.
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Derneğin kuruluş yıldönümü
balosunda verilen “ASD Şükran Ödülleri”
kapsamında Petkim’e Kurumsal
Şükran Ödülü, ASD Başkanı ve Naksan
Plastik Genel Müdürü Sadettin Korkut
tarafından takdim edildi. Gecede bir
konuşma yapan Sadettin Korkut, sektöre
aynı heyecan ve özveriyle hizmet
etmeye devam edeceklerini belirterek,
Ambalaj Müzesi oluşturmayı ve uygun
bir lokasyonda Ambalaj İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi kurmayı
planladıklarını söyledi. Ambalajın
toplumdaki algısını kuvvetlendirme
çalışmalarına da ağırlık vereceklerini

ve böylelikle 2023’te 10 milyar Dolar
ihracata imza atan 30 milyar Dolarlık
ambalaj sektör büyüklüğüne ulaşmayı
hedeflediklerini kaydeden Korkut,
“Derneğin 2023 hedefleri arasında
ülkemizdeki ambalaj tüketiminin
kişi başına 300 $/yıl’ın üzerinde
gerçekleşmesini sağlamak da yer alıyor.”
dedi. ASD 20. Yıl Özel Ödülü ise, asıl işi
gıda üretimi olmasına rağmen ambalaj
sektöründeki ihtiyaç ve gelişimi tahmin
ederek yaklaşık 30 yıl önce sektöre
önemli yatırım yapan Sabri Ülker’e
verildi. Ülker’in ödülünü Yıldız Holding
Başkan Yardımcısı Ali Ülker aldı.

BİZ’DEN HABERLER

DHL ve Dünya Gazetesi’nden
SOCAR Türkiye’ye ‘Dış Sermayeli
İhracat’ ödülü
SOCAR Turkey Enerji A.Ş “Dış Sermayeli İhracat” kategorisinde ödüle layık
görülürken, şirketin ödülünü SOCAR Türkiye Başkanı ve Petkim Yönetim kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker
Aycı’nın elinden aldı.

DHL ve Dünya Gazetesi’nin töreninde ödül alan şirket
yöneticileri toplu halde.

D

ünya Gazetesi ile DHL Express
Türkiye işbirliğinde düzenlenen, Akbank’ın ise ana sponsoru olduğu ‘İhracatın Yıldızlarıİhracatı Teşvik Ödülleri’ töreni İstanbul
The Marmara Oteli’nde yapıldı. Bu yıl 530
ihracatçı firmanın başvurduğu yarışmada
110 firma jüri değerlendirmesine kaldı.
“İhracat Performansı”, “Kreatif Ürün”, “Yeni
Pazar - Pazar Çeşitliliği’, “e-İhracat”, “Hizmet İhracatı” ve “Dış Sermayeli İhracat”
dallarında firmaların ödüllendirildiği
törene iş, finans ve siyaset dünyasının
önde gelen isimleri katıldı.
SOCAR Turkey Enerji A.Ş “Dış Sermayeli
İhracat” kategorisinde ödüle layık görülürken, şirketin ödülünü SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim kurulu

Üyesi Kenan Yavuz, Başbakanlık Türkiye
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı
İlker Aycı’nın elinden aldı.
SOCAR’ın, Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı yatırımcısı olarak dev
projelerin altına imza attığına dikkat
çeken Yavuz, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu
yabancı sermayenin, yatırım yapan ve
istihdam yaratan sermaye olduğuna
dikkat çekerek, “SOCAR’ın, Türkiye’deki
yatırım ajandası bu özelliklerin yanında
yerlileştirmeye dayalı ve cari açık sorununu azaltıcı etki yaratacak yatırımlardır.”
dedi.
Yavuz, 2011 yılında 834 milyon Dolar
ihracat gerçekleştiren Petkim’in, 2012 yılı
ihracat hedefinin 1 milyar Dolar çıtasını
geçmek olduğunu hatırlattı.

Kenan Yavuz (solda) SOCAR Türkiye’nin
ödülünü Başbakanlık Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker
Aycı’nın elinden aldı.
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ZİYERET

Türkiye’nin Limancılık Devleri
Petkim’de Buluştu
Petkim’in de üyeleri arasında yer aldığı TÜRKLİM’in Yönetim Kurulu toplantısı
Aliağa Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Petkim Limanı’nı inceleyen dernek üyeleri,
şirketin gelecek vizyonu hakkında bilgi aldı

Hayati Öztürk ,
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.”dedi.

K

ısa adı TÜRKLİM olan Türkiye
Liman İşletmecileri Derneği’nin
Yönetim Kurulu Toplantısı 20
Nisan 2012 tarihinde Petkim’in
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
TÜRKLİM Başkanı ve Borusan Lojistik
Genel Müdürü Kaan Gürgenç’in
başkanlık ettiği toplantıda, Petkim’in
gelecek vizyonu ve lojistik yatırımları
hakkında bilgi veren Genel Müdür
Hayati Öztürk, Türkiye genelinde
limancılık yatırımlarının hız kazandığını
hatırlattı. Hükümetin 2023 yılı için
belirlediği 500 milyar Dolar ihracat ve 1
trilyon Dolar dış ticaret hacmi hedefine
ulaşılması için yeni liman yatırımlarının
büyük önem taşıdığına dikkat çeken
Öztürk, “SOCAR Türkiye’nin Petkim
Yarımadası için belirlediği “Value-Site”
vizyonunun en önemli adımlarından
birini liman ve lojistik yatırımları
oluşturuyor. Hollanda’nın bu alanda en
büyük şirketi olan APM Terminals ile

liman yatırımında işbirliği yapıyoruz.
350-400 milyon Dolarlık bu yatırım
hem ülkemiz hem de bölgemiz için
büyük önem taşıyor.
Bu yatırım Petkim’in limancılık
şirketi Petlim tarafından yapılacak
ve ülkemizin en stratejik sanayi
bölgelerinden biri olan Aliağa’yı,
diğer limanlarıyla birlikte ülkemizin
en büyük entegre lojistik merkezine
taşıyacak. 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.” dedi.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Üyeleri ve Petkim yöneticileri
Petkim Limanı’nda incelemelerde bulundu.

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk (solda)
ve TÜRKLİM Başkanı Kaan Gürgenç

(Soldan) Petkim Genel Müdür Yardımcısı Natig
Damirov, TÜRKLİM Başkanı Kaan Gürgenç,
Petkim Genel Müdür Bilim Danışmanı
Prof. Dr. Fuzuli Nasirov ve Petkim Genel Müdür
Yardımcısı Ali Ekrem Arslan
TÜRKLİM YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KİMLER KATILDI?
GÖREV
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Üye
Üye
Üye
Üye

// TÜRKLİM, ALANINDA FAALİYET
GÖSTEREN TEK DERNEK
Toplantıda bir konuşma yapan TÜRKLİM
Başkanı ve Borusan Lojistik Genel
Müdürü Kaan Gürgenç, derneğin
alanında Türkiye’nin tek kurumu
olduğunu belirterek, Avrupa Özel
Liman İşletmecileri Federasyonu’nun
(FEPORT) da aktif bir üyesi olduklarını
belirtti. Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeleri
yakında takip ederek, dernek üyesi
limanları bilgilendirdiklerini kaydeden
Gürgenç, liman işletmeciliğinin çok
boyutlu bir iş olması nedeniyle pek

İSİM
Kaan GÜRGENÇ
M.Hakan GENÇ
Galip KENDİGELEN
Ş.Bülent ÇAKIN
M. Hüseyin PEKESEN
İ. Kürşat TEZKAN

çok kurum ile koordinasyon içinde
çalışmayı zorunlu hale getirdiğini
kaydetti. Gürgenç, çalışmaları hakkında
şu bilgileri verdi:
“Üye limanlarımız ile ilgili devlet
birimleri ve yurtdışındaki ilgili sektör
kuruluşları arasında bilgi akışını sağlıyor
ve liman işletmelerinin yürürlükteki
mevzuata uyumlu ve etkin şekilde
çalışmalarına katkıda bulunmayı temel
görev sayıyoruz.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki özel
liman işletmelerini temsil eden dernek
konusunda referans-akreditasyon

KURUM
BORUSAN
ARKAS
MARDAŞ
EGE GÜBRE
TOROS TARIM
MERSİN

kurumu olarak da görev yapıyoruz.
2011 yılı sonu itibarı ile tüm
Türkiye’deki konteyner hareketinin %
85,88’i, genel kargo ve katı dökme yük
hareketinin % 92,83’ü, dökme sıvı yük
hareketinin % 92,52’si derneğimize üye
52 liman tarafından gerçekleştirildi.”
Toplantıya TÜRKLİM Yönetim Kurulu
Üyelerinin yanında Akdeniz Kimya
(Nemport), Batı Liman (Batıçim),
Ege Gübre (TC Ege), Güllük Limanı,
Ege Çelik, İzmir Demir Çelik, Habaş,
Limar ve Total limanlarının temsilcileri
de katıldı.
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ZİYARET

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
bürokratları Petkim’i ziyaret etti
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı
Recep Kaşan (solda) ve İzmir Orman ve Su İşleri Bölge Müdürü
İbrahim Aydın’ın da (soldan ikinci) aralarında bulunduğu
bürokratlar Petkim’i ziyaret ederek,

O

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk heyete yaptığı sunumda
yatırım süreçleri hakkında bilgi verdi.
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rman ve Su İşleri Bakanlığı
Orman Genel Müdür Yardımcısı
Recep Kaşan ve İzmir Orman
ve Su İşleri Bölge Müdürü
İbrahim Aydın’ın da aralarında bulunduğu
bürokratlar, Petkim’i ziyaret ederek, SOCAR
Türkiye’nin Petkim Yarımadası üzerinde
yürüyen yatırımları hakkında bilgi aldı.
Heyete kapsamlı bir sunum yapan
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk,
SOCAR Türkiye’nin Petkim Yarımadası
için belirlediği “Value-Site” vizyonunun Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu’ndan oluştuğunu, bu
zincirin tüm halkalarına ilişkin yatırım süreçlerinin devam ettiğini belirterek, “Başta
biz Petkim çalışanları olarak ailelerimizle
birlikte fabrikalarımıza birkaç yüz metre
uzaklıkta uzun yıllardır yaşıyoruz. Yatırımlarımızı yaparken, çevreye, doğaya ve insana
duyarlı en son teknolojileri kullanıyor; çevre duyarlılığını bir maliyet unsuru olarak
görmüyoruz.” dedi.
Heyet, yapılan sunumun ardından saha
gezisi yaparak, yatırım süreçlerini yerinde
inceleme olanağı buldu.

SEKTÖREL

Plastik Sektör Platformu
bu kez Yalova’da buluştu
Plastik Sektör Platformu
Koordinasyon Kurulu Başkanı

T

ürkiye ekonomisine 20 milyar
Dolarlık katma değer yaratan
plastik sektörü, hızlı büyüme ile
birlikte artan sorunlarının çözümü
için güç birliği yapma kararı aldı. Başta
plastikler ve çevre konusu olmak üzere
sektörün tüm sorunları Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Plastik
Sektör Platformu (PSP) toplantısında
masaya yatırıldı. Toplantıya, Türk Plastik
Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve
Eğitim Vakfı (PAGEV), Pencere Üreticileri
Kalite Birliği (PÜKAB), Kauçuk Derneği,
Profil Üreticileri Kalite Birliği (PÜKAD),
Kompozit Sanayiciler Derneği, Kayseri
Plastik Sanayiciler Derneği (KAYPİDER),
İTO 50 No’lu Plastik Kauçuk Komitesi gibi
sektörün önemli temsilcileri katıldı.
Yalova Üniversitesi’nin yanı sıra
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerden akademisyenler de PSP toplantısına katılarak,
özellikle plastikler konusunda bilimsel
çalışma ve görüşlerini paylaştılar.

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Konferans Salonu’nda bir araya gelen
PSP üyeleri, sektör sorunlarını tartışarak
çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde
bulundu. Toplantıda, plastiklerin çevreci olmalarına rağmen çevre düşmanı
gibi görülmesinin sektöre büyük zarar
verdiğinin üzerinde durulurken; üretimden geri dönüşüme tüm aşamalarda
sağladıkları enerji tasarrufu ile en çevreci
malzemeler oldukları, buna karşılık plastiklerle kamuoyunda yaratılan olumsuz
algının değiştirilmesine yönelik olarak
sektörde güç birliği sağlanmasının önemi
bir kez daha vurgulandı.
Türk plastik sektörünün finansal destekle
yapılandırılması gerekliliğinin altı çizilen
toplantıda, üniversite–sanayi işbirliği,
yüksek vergi maliyetleri, hammaddede
dışa bağımlılık, teşvik sistemi gibi daha
birçok konu gündeme geldi. PSP 2012
çalışma programı kapsamında; mesleki
eğitim, imaj ve lobi faaliyetleri alanlarında

komisyonlar kurulmasına karar verildi.
Plastik Sektör Platformu Koordinasyon
Kurulu Başkanı ve PAGEV Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Uysal, plastik sektörünün hızla geliştiğine dikkat çekerek, 2012
yılı sonunda yüzde 10’un üzerinde bir
büyüme beklediklerini ifade etti. Hızla
büyüyen sektörün sorunlarının da hızlı
büyüdüğünü vurgulayan Uysal, bu sorunların çözümünde sektör temsilcilerine
önemli görevler düştüğünü
belirtti. Mehmet Uysal, büyüme ile
paralel artan hammadde ihtiyacının ise
yüzde 85 gibi yüksek bir oranda ithalatla
karşılandığını belirterek, yeni yatırımların
desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.
PSP Toplantısı’nın ana gündem maddelerinden biri olan medyaya yansıyan
olumsuz haberlere karşı ise, bilimsel
gerçeklere dayalı söylemler geliştirilmesi
gerektiğinin altını çizen Uysal,
plastik sektörüne güç birliği çağrısında
bulundu.
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GÜNCEL

Bloomberg HT ekibi, Ekoforum’un
çekimlerini Bakü’de gerçekleştirdi

Bloomberg HT’de yayınlanan Ekoforum programının
çekimleri Bakü’de gerçekleştirildi.
Programa SOCAR Uluslararası Yatırımlar Sorumlusu ve
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev ile SOCAR
Türkiye Başkanı Kenan Yavuz konuk oldu

BLOOMBERG EKİBİ BTC’NİN BAŞLANGIÇ NOKTASINDA İNCELEMELERDE
BULUNDU
Bloomberg HT ekibi, “Yüzyılın Projesi” olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın başlangıç noktası
olan Zengeçal Terminali’nde de incelemelerde bulundu. SOCAR ve BP tarafından işletilen ve adeta uzay üssü gibi
korunan terminalden yıllık 50 milyon ton Azeri petrolü, yaklaşık 1800 km yol kat ederek Ceyhan’daki Heydar Aliyev
Terminali’ne pompalanıyor. 2006 yılında devreye alınan proje, Türkiye’yi bir enerji köprüsü yapma iddiasının da en
önemli unsuru olarak dikkat çekiyor. Bakü’nün 60 km güneyindeki terminalde incelemelerde bulunan heyet, saha
gezisi yaparak yetkililerden bilgi aldı.
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GÜNCEL
(Soldan) SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Prof. Dr. Kerem Alkin, SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev, Özlem Dalga, Ali Çağatay

T

Prof. Dr. Kerem
Alkin, ilk kez ziyaret
etme imkanı bulduğu
Azerbaycan’ın
gelişimi karşısında
şaşkınlığa düştüklerini
belirterek, “Büyük
devlet adamı Heydar
Aliyev’in belirttiği gibi
‘Bir Millet, İki Devlet’
olduğumuz kardeş
ülke Azerbaycan’da
kendimizi
kendi evimizde
hissettik”dedi.
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ürkiye’nin önde gelen ekonomi
kanallarından Bloomberg HT’de
Çarşamba akşamları yayınlanan
Ekoforum programının çekimleri
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
gerçekleştirildi. Bloomberg HT Genel
Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Kerem
Alkin, Haber Müdürü Özlem Dalga
ve ana haber spikeri Ali Çağatay’ın
sunduğu programa, SOCAR Uluslararası
Yatırımlar Sorumlusu ve Petkim
Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev
ile SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz konuk oldu. Bakü’nün eşsiz
manzarası eşliğinde gerçekleştirilen
çekimlerde, kentin gelişim dinamikleri
de izleyicilerle buluştu. Bloomberg
HT program yönetmeni Selçuk
Yıldırım’ın yönettiği program hakkında
bilgi veren Prof. Dr. Kerem Alkin, ilk
kez ziyaret etme imkanı bulduğu
Azerbaycan’ın gelişimi karşısında
şaşkınlığa düştüklerini belirterek,
“Büyük devlet adamı Heydar Aliyev’in
belirttiği gibi ‘Bir Millet, İki Devlet’
olduğumuz kardeş ülke Azerbaycan’da

kendimizi kendi evimizde hissettik. Yer
altı zenginliklerinin ülke ekonomisine
yaşattığı dinamizmi yerinde ve hayretle
gözlemleme imkanı bulduk. Sadece
şehirleşme ve kent yenileme alanında
değil, tarihi eserlerin korunması ve
geleceğe taşınması projelerinden bizim
de öğreneceğimiz çok şey var. Başta
İçeri Şehir olmak üzere şehrin cazibe
mekanlarında çektiğimiz fotoğrafları
ailelerimize gönderdiğimizde Bakü’de
değil, Viyana’da olduğumu sandılar.”
dedi.
// “TANAP İLE TÜRKİYE’NİN ENERJİ
GÜVENLİĞİ SORUNU OLMAYACAK”
Bloomberg HT ekibi, Azerbaycan
Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR)
Başkanı Rövnag Abdullayev tarafından
da kabul edildi. Kendisini de sıkı bir
Bloomberg izleyicisi olduğunu söyleyen
Abdullayev, SOCAR’ın Türkiye’deki
yatırım projeksiyonunu paylaştı. Petkim
özelleştirmesi ile Türkiye’de ilk kez
yatırımcı konumuna gelen SOCAR’ın;
STAR Rafinerisi, Enerji Santrali, Petkim
Limanı ve TANAP Projesi ile birlikte 2017

(Soldan) Prof. Dr. Kerem Alkin, Ali Çağatay, Özlem Dalga, Kenan Yavuz, Serkan Aksüyek

yılına kadar 17 milyar Dolarlık yatırım
perspektifi olduğunu vurgulayan
Rövnag Abdullayev, şöyle devam etti:
“TANAP Projesi ile birlikte Türkiye’nin
enerji güvenliği sorunu olmayacak,
Türkiye’nin ihracatı daha da güçlenecek
ve “Bir Millet, İki Devlet” ülküsünün
iktisadi hayata yansıması olacak. Gerek
Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev
gerekse de Türkiye Başbakanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan tüm güçlerini bu
projelerin üzerine yoğunlaştırıyorlar. Bu
projeler iki devlet için de çok önemli
ve gelecek vizyonumuzu şekillendiren
projelerdir. Bizler de çok çalışarak bu
projeleri hayata geçireceğiz. Sizin
şahsınızda projelerimize desteklerini
esirgemeyen tüm Bloomberg
çalışanlarına ve yöneticilerine çok
teşekkür ederim.” dedi.
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz da, Bloomberg ekibini Bakü’de
ağırlamaktan büyük memnuniyet
duyduğunu söyledi. Yavuz, bu ziyaretle
Azerbaycan ekonomisindeki büyük
gelişimi, Türk insana gösterme şansı

yakalandığını sözlerine ekledi.
Bakü ziyareti sırasında Ekoforum
programının yanında, EGE TV’de
yayınlanan ve Petkim’in sponsoru
olduğu Gerçek Ekonomi programının
da çekimleri yapıldı.

Bakü’yü de içine alan Apşelon Yarımadası, dünyanın
ilk petrolünün çıkarıldığı yer olarak da tarihte yer
alıyor. Bakü’nün yaklaşık 50 km güneyindeki bu
saha, 1847 yılında ilk petrol kuyularının açıldığı
bölge olarak biliniyor. Aynı bölgede bugün de petrol
üretimi sürdürülüyor www.petkim.com.tr - 115

FUAR

PETKİM VE AZERİKİMYA FUARIN EN BÜYÜK
DESTEKÇİSİ OLDU

Türk plastik sektörü
Plastech 2012 Fuarı’nda buluştu
“Plastech – 1. Plastik, Ambalaj ve Teknolojileri Fuarı” 10-13 Mayıs tarihleri
arasında Kültürpark’ta düzenlendi.13 Mayıs’a kadar süren fuara, 22’si yabancı
156 firma katıldı.

Hayati Öztür,
“Türkiye, ham
petrolden plastik ve
ambalaja giden yolda
mutlaka her noktada
olmak zorunda.
Özellikle güneş
enerjisi gibi
konularda, enerji
konusunda plastik
sektörü kilit rol
oynayacak” dedi.

İ

zmir Büyükşehir Belediyesi’nin
fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından
Ege Plastik Sanayicileri Derneği
(EGEPLASDER) ve plastik sektörünün
diğer sivil toplum kuruluşları
işbirliğinde düzenlenen, “Plastech
– 1. Plastik, Ambalaj ve Teknolojileri
Fuarı” 10-13 Mayıs tarihleri arasında
Kültürpark’ta düzenlendi. 13 Mayıs’a
kadar süren fuara, 22’si yabancı 156
firma katıldı.
İzmir Fuar Alanı’nda gerçekleşen açılış
törenine, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Ege
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu
üyesi Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret
Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Başkanı (İESOB) Zekeriya Mutlu, Ege
Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği
(EGEPLASDER) Fuar Komisyonu
Başkanı Metin Akçay, Petkim Genel
Müdürü Hayati Öztürk, İZFAŞ Genel
Müdürü Mehmet Şakir Örs ve sektör
temsilcileri katıldı. Törende konuşan
Dr. Sırrı Aydoğan, fuarın bu sene
ilk kez düzenlenmesine rağmen

yerli ve yabancı çok sayıda firmaya
ev sahipliği yaptığını söyleyerek,
“Plastech, ilerleyen yıllarda İzmir’in
sayılı fuarlarından birisi olacak.” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geri
dönüşüm konusunda Türkiye’nin en
ciddi çalışan kurumlarından birisi
olduğunu söyleyen Sırrı Aydoğan, önce
pilot bölgelerde başlayan, daha sonra
ise 21 ilçeye yayılan projeyle plastik ve
ambalaj atıklarının ayrı toplandığını,
bu sayede geri dönüşümde çok ciddi
aşama kaydettiklerini ifade etti.
// “PLASTİK SEKTÖRÜ BÜYÜYOR”
Ege Bölgesi Sanayi Odası (ESBO)
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB
Yönetim Kurulu üyesi Ender Yorgancılar,
sektörün gittikçe büyüdüğüne dikkat
çekerek, “2011 yılında yüzde 10
büyüyen plastik ve ambalaj sektörünün
kapasite kullanımı yüzde 76,5, ihracatı
yüzde 23, ithalatı da yüzde 27 oranında
artmış. Bu sektörlerin önümüzdeki
yıllarda çok daha fazla büyüyeceğine
inanıyorum.” dedi. Yorgancılar,
sektörde faaliyet gösteren firmaların
yüzde 16’sının İzmir’de olduğuna

10 ÜLKEDEN 156 FİRMA KATILDI
Plastech Fuarı’na, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Uşak’tan firmaların yanı sıra ABD, Almanya,
Azerbaycan, Brezilya, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, Japonya ve Tayvan’dan 22’si yabancı toplam 156 firma katıldı. Yurtiçi
ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen profesyonel ziyaretçiler ile katılımcı firmaları buluşturacak
fuar için Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, Kosova, Makedonya, Mısır, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan alıcı
çalışması yapıldı. İzmir Uluslararası Fuar Alanı 2 ve 3 nolu hollerde düzenlenen Plastech Fuarı’nda, ambalaj, plastik, kauçuk,
polyester, PVC kapı-pencere profilleri, boru üretim teknolojileri ve aksesuarları, geri dönüşüm sistemleri ve ekipmanları sergilendi.
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Plastech Fuarı’nın açılış kurdelasını (soldan) İZFAŞ Genel Müdürü Mehmet Şakir Örs, İzmir Ticaret
Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, İzmir
Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası (ESBO) Yönetim Kurulu
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Ender Yorgancılar, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, İzmir
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı (İESOB) Zekeriya Mutlu, Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma
Derneği (EGEPLASDER) Başkanı Erol Paksu gerçekleştirdi.

dikkat çekerek, ilki düzenlenen
fuarın önümüzdeki yıllarda daha
da büyüyeceğine olan inancını
vurguladı. Yorgancılar, son açıklanan
teşvik yasasında enerji sektörünün
yer almadığını söyleyerek, “Ekonomi
Bakanımızla Teşvik Yasası’nda bununla
ilgili yeni bir düzenleme yapılması
konusunda görüşmeler oldu. Çünkü
hammadde, enerji ve işçilik maliyetleri
bütün sektörleri ilgilendiren en önemli
konular.” diye konuştu.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem
Demirtaş, plastik ve ambalajın
hayatımızın her alanında yer aldığını
vurgulayarak, “İzmir’de böyle bir
fuar düzenlenmesinden dolayı çok
mutluyum.” dedi.

Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk
ise, “Türkiye, ham petrolden plastik
ve ambalaja giden yolda mutlaka her
noktada olmak zorunda.
Özellikle güneş enerjisi gibi konularda,
enerji konusunda plastik sektörü
kilit rol oynayacak.” dedi. Plastiğin
21 . yüzyılın anahtar ürünlerinden
biri olacağına dikkat çeken Öztürk,
şöyle devam etti: “Sürdürülebilir
kalkınma için bazı sektörlere özel
önlem gösterilmeli. Plastik ve enerji
bunlardan ikisi... Türkiye’nin teşvik
sistemi, güvenli ekonomik yapısı
gelecekte önemli rol oynayacak. Plastik
gelecekte rüzgârdan, güneş enerjisine
kadar birçok noktada önemli katkılar
sağlayacak.”

Dr. Sırrı Aydoğan,
İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin geri
dönüşüm konusunda
Türkiye’nin en ciddi
çalışan kurumlarından
birisi olduğunu, önce
pilot bölgelerde başlayan,
daha sonra ise
21 ilçeye yayılan projeyle
plastik ve ambalaj
atıklarının ayrı toplandığını,
bu sayede geri dönüşümde
çok ciddi aşama
kaydettiklerini
ifade etti.
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STAR Rafinerisi
Özdeğerlendirme Çalıştayı’nın
ikincisi Bodrum’da gerçekleştirildi
STAR Rafinerisi Özdeğerlendirme Çalıştayı’nın ikincisi STEAŞ, STAR ve PETKİM
çalışanlarının katılımıyla Bodrum’da bulunan Rixos Premium Bodrum Hotel’de
yapıldı.
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Çalıştaya katılımcılar ile birlikte davet
edilen eş ve çocuklar Bodrum Kalesi,
Değirmenler, Zeki Müren Müzesi ve çarşı
gezisi ile keyifli saatler geçirdi.

1

0-11 Mart tarihlerinde STAR
Rafinerisi ile ilgili ilerlemelerin ve
STAR-PETKİM entegrasyonunun
mercek altına alındığı “STAR
Rafinerisi Özdeğerlendirme Çalıştayı’nın
ikincisi STEAŞ, STAR ve PETKİM
çalışanlarının katılımıyla Bodrum’da
bulunan Rixos Premium Bodrum
Hotel’de yapıldı.
Rafineri projesindeki ilerlemelerin ve
STAR-Petkim-STEAŞ PIC Koordinatörlüğü
tarafından yürütülen rafineri altyapı
çalışmalarının mercek altına alındığı
çalıştayda, projedeki iyileştirmeye
açık alanların, problemlerin ve çözüm
stratejiklerinin belirlenmesine yönelik
beyin fırtınası yapıldı.
Çalıştayda STAR projesindeki ilerlemelere
ve Petkim-STAR koordinasyonuna yönelik
altışar tane iyileştirmeye açık alan
tespit edilirken; rafineriye yönelik
toplantıların daha sık yapılmasına,
toplantı sonunda ortaya çıkan
iyileştirmeye açık alanların ilgili gruplarca
takip edilmesine, ve mercek altına
alınmasına karar verildi.

// “BU ORGANİZASYONDA
ÇALIŞAN HERKES ÖNEMLİDİR”
SOCAR Türkiye Başkanı ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, bu
tür çalıştayların projede görev alan tüm
çalışanların sürecin tamamı hakkında
bilgi sahibi olmalarını sağladığına
dikkat çekerek, “Özgür bir tartışma
atmosferinde söylenebilecek her şeyin
söylendiği, tartışılabildiği, sistematik
olarak iyileştirmeye açık alanların ve
sorumluların belirlenebildiği toplantılar
yapıyoruz” dedi. Kenan Yavuz, Petkim’de
2004 yılından itibaren stratejik planlama,
özdeğerlendirme, toplam kalite yönetimi,
performans yönetimi ile bağlantılı bir
strateji içinde yapılan Özdeğerlendirme
Toplantıları’nın aidiyet bilinci ve
hedeflere kilitlenme gibi noktalarda
SOCAR Türkiye’yi daha iyi noktalara
getireceğini söyledi.
Kenan Yavuz, çalıştaya ilişkin şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Bu uygulamaların temel mantığı, bir
organizasyonda çalışan herkes önemlidir,
hiç kimsenin görevi ve sorumluluğu

diğerinden daha fazla öneme sahip
değildir. Zincirdeki halkaların tamamı
aynı kalınlıkta ve aynı güçte olmalıdır.
Zincir en ince halkasından kopar,
dolayısıyla organizasyonun her
kademesindeki herkes fotoğrafın
tamamını görebilme yeteneğine sahip
olmalıdır. SOCAR Türkiye olarak Grup
Şirketlerinin birbirlerini tamamlayan,
destekleyen, kurumsal aidiyeti üst yapıda
buluşturan bir anlayış içinde olmalarını
arzu ediyoruz. Bu toplantılar bizim
kurumsal kimliğimizi oluşturmamız
açısından önemli mekanizmalardan
biridir” dedi.
Çalıştaya katılımcılar ile birlikte davet
edilen eş ve çocuklar için de keyifli
aktiviteler düzenlendi. Çalıştayın ilk
günü, ünlü astrolog Yasemin Boran ve
ekibinin katılımcı eş ve çocuklarının yıldız
haritalarının çıkartılması ve teker teker
yıldız fallarının bakılması ile renklendi. Eş
ve çocuklar profesyonel rehber eşliğinde
yapılan Bodrum Kalesi, Değirmenler, Zeki
Müren Müzesi ve çarşı gezisi ile de keyifli
saatler geçirdi.
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Türkiye mozayiği bu yıl
Çayağzı’nda buluştu
Petkim’in geleneksel hâle getirdiği Bahar Şenliği, bu yıl 26 Mayıs Pazar günü yine
Çayağzı Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Petkim çalışanları ve ailelerinden yaklaşık 5 bin
kişinin bir araya gelerek eğlendi...

P

etkim’in geleneksel hâle getirdiği Bahar Şenliği, bu yıl 26
Mayıs Pazar günü yine Çayağzı
Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Petkim çalışanları ve ailelerinden
yaklaşık 5 bin kişinin bir araya gelerek
eğlendiği şenlikte; Azerbaycan, Makedonya, Balıkesir, Eskişehir, Bayburt, Kilis,
Kemalpaşa, Malatya, Kütahya standları
şenliği rengârenk bir havaya bürüdü.
Yöresel kıyafetler, el işlemeleri, hediyelikler ve yemeklerin tanıtıldığı standlar
büyük ilgi toplandı. Petkimliler, standlardan alışveriş yapma imkânı bulurken,
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farklı kültürleri tanıma olanağı da elde
ettiler.
Standları gezerek bilgi alan Petkim
Genel Müdürü Hayati Öztürk; yöresel
güzelliklerin buluşmasını sağlayan
Petkim çalışanları İrfan Mavuk, Rahmi
Keskinoğlu, Ali Osman Aktaş, Murat
Yılmaz, Mehmet Özgüler, Eray Gökçe,
Lütfi Özulu, Ahmet Tek, Hasan Nasır,
Halil Demirhan, Selamettin Kıymaz, Ali
Selamet, Dr.Rakif Farajov, Shovgi İsmayilov ve Serdar Bahar olmak üzere görev
alan herkesi tebrik etti.
Petkim Bahar Şenliği’ne katılan İzmir’in

Kemalpaşa ilçesi Belediye Başkanı
Rıdvan Karakayalı, ilçesinin tanıtıldığı
standla Genel Müdür Hayati Öztürk
ile bir araya geldi. Petkim yönetici ve
çalışanlarına teşekkür eden Karakayalı,
‘’Bu büyük organizasyonda ilçemizin
tanıtımına katkı sağlamak amacıyla
stand kurduk. Buradan hem kirazımızın
hem nazar boncuğumuzun tanıtımını
yaptık. Yıllardır düzenlenen bu organizasyonda bizlere yer veren ve her
türlü yardımı yapan başta Genel Müdür
Hayati Öztürk olmak üzere tüm çalışanlara ve emeği geçen herkese teşekkür

Çayağzı’ndaki geleneksel Bahar
Şenliği’nde bir araya gelen Petkimliler,
aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan
Karakayalı, Bayburt ilinin tanıtıldığı standı
gezerek, yöresel lezzetlerden tattı.

ediyorum.’’ dedi. Dj müzik performansı
ile start alan organizasyonda katılımcıların ilgisi sihirbaz gösterisi ile sahneye
kilitlendi. Abdülselam Müftüoğlu ve
ekibinin halk müziği konseri ile coşan
kalabalık, Petkim çalışanlarından oluşan
zeybek halk oyunları ekibi ile gösteriye
dâhil oldu.
TRT İzmir Radyosu Halk Müziği Sanatçısı Reşit Muhtar’ın konseri ile alkışlar
doruğa ulaştı. Eşsiz eserlerle dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatan Muhtar’ın
ardından Petkim çalışanlarından oluşan
Bar Halk Oyunları gösterisi sahne aldı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Belediye Başkanı
Rıdvan Karakayalı, Bahar Şenliği’ne
gelişinde Petkim Genel Müdürü Hayati
Öztürk tarafından karşılandı.

Malatya yöresine has ezgilerin ardından Azerbaycan yöresi türkü konseri
izleyicilerin ilgi odağı olurken, Azeri
Halk Oyunları gösterisine Petkimliler de
eşlik etti.
Petkim logolu topların havada uçuştuğu organizasyonda yöresel lezzetler
tadılırken; Petkim çalışanları her yıl
olduğu gibi yine Çayağzı Tesisleri’nin
eşsiz güzelliğinin tadını doyasıya
çıkardı.
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Dragon yarışmasında gönüllerin
şampiyonu Petkim
Bostanlı Sahili’nde yarışan takımların doyasıya heyecan ve eğlence yaşadığı festival
her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu.

1

2-13 Mayıs tarihinde 57 takımın
katılımıyla yapılan Dragon
Yarışması’na iki takımla katılan
Petkim, dördüncü oldu.
Bostanlı Sahili’nde yarışan takımların
doyasıya heyecan ve eğlence yaşadığı
festival her yıl olduğu gibi yine renkli
görüntülere sahne oldu.
Düzenlenen kostüm yarışması, dans
yarışması, sahne gösterileri ve katılımcı
kurumların çeşitli aktiviteler ile daha
da renklenen festivalde en yaratıcı
kostüme sahip firma Rexam seçildi. En
iyi takım forması sahibi İnci Holding
oldu. Kurum kimliğini en iyi yansıtan
kostüm ise Egepen Deceuninc
olurken, en iyi el işçiliği kategorisinde
bayrağı göğüsleyen BSS Boray oldu.
En iyi sosyal mesaj ödülünü Yeni Asır

122 -

AĞUSTOS’12

Gazetesi ve Delphi paylaştı.
Tüm takımlar iki gün boyunca
gösterdikleri yüksek performansla
unutulmayacak çekişmeli yarışlara
imzalarını attı. İlk gün en iyi dereceyi
yapan 8 takım arasında düzenlenen
IDBF Kupası yarışını 01:22.30 dereceyle
BSS Boray kazandı.
İkinci gün yapılan kategori yarışları
sonunda ise Fun Kategorisi 3.´lük
kupası 01:37.50 derecesiyle IKEA´ya,
Fun Kategorisi 2.´lik kupası 01:36.20
derecesiyle REXAM´a giderken, Fun
Kategorisi 1.´lik kupası 01:35.90
derecesiyle İZELTAŞ´ın oldu. En iyi
skorların yarıştığı Sport Kategorisi
sonuçlarına göre Sport 3.´lük kupası
01:33.40 dereceyle SCHNEIDER
ELECTRIC-5 takımının, Sport 2.´lik

kupası 01:33.10 dereceyle UZMAR´ın
olurken Sport 1.´lik Kupası´nı, 2.
İzmir Dragon Festivali Şampiyonluk
Kupası´nı 01:30.80 derecesiyle BSS
BORAY aldı.
// EFELER VE STAR’IN BİTİP
TÜKENMEYEN COŞKUSU
Efeler ve STAR adları ile Dragon
Festivali’nde başarılı sonuçlar elde
eden Petkim takımları azimli yarışları ile
tüm katılımcıların favorisi oldu. Petkim
STAR Takımı 1:35 ile 1:34,8 lik süre elde
eden Arkas’ın gerisinde kalarak 3. oldu
ve ilk 8 arasında yarışma hakkını yitirdi.
Petkim Efeler, ilk gün 2 birincilik elde
ettiler. İlk yarışta 1:27,7 süresi elde
ederek en yakın takipçisi olan Dyo
Dragonları 2’yi geride bıraktı.
İkinci yarışta 1:37,3 süresinde yarışı
tamamlayabilen Dyo Inks’i, 1:29,5 süresi
ile geçerek yarışmanın 1.si oldu.
2.gün Sport Kategorisi seri
elemelerinde de 1.liği elde ederek ilk 8
arasında yarışmaya hak kazanan Petkim
Efeler, final kategorisinde 1:34,2 ile 4.
olabildi.

Gün, Emre Demirer, Mehmet
Fatih Gökçe, Kubilayhan Aykaç, Yasin
Baki Demirlek, Sinan Dokuz, Hüseyin
Gülcü, Mehmet Özel, Dilek Çelenk
Akıncı, Özge Öztürkmen, Özlem
Aytekin, Tuğba Tapucan, Ömer Sinan
Akaydın, Lütfi Özulu, Filiz Okutan
Petkim STAR:
Sabriye Küçükvardar,
Ece Erkut, Esra Pehlivan, Sena Su, Fevzi
Baykal, Yiğit Baykal,
Emre Göksoy, Faik Küçükvardar,
Mustafa Topuz, Ali Yüceışık, Ferdi
Demirkan, Murat Yeşil, Doğuhan
Terlemez, Akın Ceylan, Kaan Ayaz,
Zekeriya Okumuş, Mustafa Mızrak,
Eray Koçan, Ahmet Yanık

Petkim Efeler:
Volkan Akkum, İbrahim Sır, Kerim Yürür,
Osman Öztürk, Engin Kayser,
Ahmet Tek, Adem Özdoğan, Ramazan
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TEŞEKKÜRLER ÇOCUKLAR

Aliağa Petkim,
bu yıl altın sezonunu yaşadı
2011-2012 sezonunda Beko Basketbol Ligi’nin flaş takımı olan Aliağa Petkim,
en başarılı sezonunu yaşadı.

2

008-2009 sezonundan bugüne
Beko Basketbol Ligi’nde
mücadele eden Aliağa Petkim
Basketbol takımı, bu sezon
aldığı başarılı sonuçlar ve gösterdiği
performansla altın sezonunu yaşadı.
Ekim ayında yapılan Spor Toto Türkiye
Kupası grup elemelerinde Anadolu
Efes’in önünde grubunu lider olarak
tamamlayan ilk 8 takım arasına kalan
Aliağa Petkim, bu başarısını ligde de
sürdürdü.
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Play Off’a katılmayı başaran takımımız,
ligi 44 puanla 7. sırada tamamladı.
Sezon boyunca 14 galibiyet alan Aliağa
Petkim’in basketbol salonlarından
taşan başarısı basketbol otoritelerinin
de dikkatini çekiyor. Aliağa Spor
Kulübü Başkanı Uğur Eren, bu sezon
ligin en istikrarlı takımlarından biri
olduklarını belirterek, diğer takımlarına
göre mütevazı sayılabilecek bir
bütçeyle çok önemli başarılara imza
attıklarını söyledi. Olin Edirne karşısında

aldıkları galibiyetle Play Off’a kalmayı
garantilediklerini kaydeden Eren,
“Bu galibiyetlerin 8 tanesi dış sahada.
Türkiye kupası eleme grubundan
lider çıkarak finallerde mücadele ettik.
Şimdi de Play Off hedefimize ulaştık.
Aliağa’nın adını Basketbol salonlarından
tüm Türkiye’ye başarıyla duyurmaktan
mutluyuz. Bizlere bu başarıyı yaşatan
tüm oyuncularımıza, teknik heyete ve
taraftarımıza ve sponsorumuz Petkim’e
teşekkür ediyorum. Bu başarıda, bize
hiçbir zaman desteğini esirgemeyen
Aliağa Belediye Başkanımız Sayın
Turgut Oğuz’un önemli bir payı var.
Sayın Başkanımıza bizlere verdiği
destek ve duyduğu güven için teşekkür
ediyorum.” dedi.
// “BAŞARILAR GELDİKÇE,
BASKETBOLA İLGİ ARTIYOR”
Takım başarılı oldukça, Aliağa’da
basketbola olan ilgi ve desteğin
de arttığına dikkat çeken Eren,
okullarımızda gençler ve çocukların
basketbol idealleriyle yetişmeye
başladığına dikkat çekerek, şöyle
devam etti: “Maçlarımız gençlerle
çocuklarla, ailelerle coşku içinde
geçiyor.
Biz yaptığımız tüm çalışmalarla,
Aliağa Petkim’in, Türk Basketboluna
lokomotif olabilecek bir altyapı ve
vizyonla geleceğe güvenle bakmasını
sağlayacağız.”
Sezon sonucunu değerlendiren Aliağa
Petkim Antrenörü Burak Bıyıktay ise,
Play Off başarısında büyük desteği
olan Belediye Başkanı Turgut Oğuz’a,
Petkim’e ve Aliağa halkına teşekkür
etti. Önemli olanın yakalanan başarıyı
gelecek sezonlarda da devam
ettirebilmek olduğunu hatırlatan
Bıyıktay, Aliağa’nın bir basketbol kenti
olma yolunda hızla ilerlediğini sözlerine
ekledi.

Aliağa Petkim Antrenörü
Burak Bıyıktay

Aliağa Spor Kulübü Başkanı
Uğur Eren

ALİAĞA PETKİM’DE
“EUROCHALLENGE” SEVİNCİ!

Beko Basketbol Ligi 2011-2012 sezonunda kaydettiği başırı ile FİBA Eurochallenge’da yarışmaya hak kazanan Aliağa Petkim’in ön eleme
turundaki rakibi Finlandiya Joensuun Kataja takımı oldu. Almanya’nın Freising kentinde yapılan kura töreninde, doğrudan katılan 28 takım ile
eleme turundan gelecek 4 takım, 4’erli 8 gruba ayrıldı. Finlandiya’dan Joensuun Kataja ile eşleşen Aliağa Petkim, tarihinde ilk kez Avrupa
Kupası maçları oynayacak.
Aliağa Petkim’in rakibini eleyecek güçte olduğunu açıklayan Aliağa Spor Kulübü Başkanı Uğur Eren, “İlk kez bir Avrupa Kupası maçına çıkacak
olmamıza rağmen, rakibimizi eleyecek güç, inanç ve vizyona sahibiz. Bu güne kadar taraftarımızla büyük başarılara imza attık. Şimdi bu
başarılarımızı FIBA Eurochallenge’da sürdürmek istiyoruz” dedi.
Eren, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada Finlandiya takımı Joensuun Kataja ile biri burada diğeri Finlandiya’da olmak üzere 2 maç
yapacaklarını ve bu maçlar sonucunda bir üst tura çıkacak takımın belli olacağını belirterek “Takımımızın Finlandiya takımını yenerek bir üst
turda B grubunda mücadele edeceğine inanıyorum. Bu grupta Rusya, Romanya ve Güney Kıbrıs Rum kesimi var. Otoritelere göre Finlandiya
karşısında takımımız daha iyi görünüyor. İlk Maçın nerede oynanacağı henüz belli değil. B grubunda maçlar 25 eylülde başlayacak. Takımımıza
başarılar diliyor ve taraftarlarımızdan her zamanki coşkulu desteklerini bekliyoruz” dedi.
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Tüp bebek tedavisinde
bilinenler ve bilinmeyenler
Gerek değişen toplumsal alışkanlıklar (beslenme, stres)
gerekse hızlı ilerleyen modern teknolojinin yan etki olarak
ortaya çıkardığı radyasyon, çevre kirliliği, stres ve bunlar
gibi birçok negatif faktör; pek çok hastalıkta olduğu gibi
infertilitenin de (kısırlık) tetikleyici unsurları arısında. Biz
de bu konuyla ilgili uzmanların görüşlerine başvurduk. Tüp
bebek konusunda, sadece ülkemizde değil, Avrupa’da da
çok önemli başarıla imza atan ve 1989 yılında ülkemizin ilk
tüp bebeğinin dünyaya gelmesini sağlayan Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı’ndan
Doç. Dr. Utku Ateş, Doç. Dr Yiğit Uyanıkgil ve Uzm.Dr.
Özlem Yılmaz Dilsiz ile kısırlık ve tüp bebek tedavisinde
bilinmesi gerekenleri konuştuk…

İnfertilite ne anlama geliyor?
Tıbbi tanım olarak infertilite; çocuk
sahibi olmak isteyen ve bir yıl boyunca,
korunmadan yani gebeliği önleyici
herhangi bir yöntem kullanmadan
yeterli sayıda ve düzenli cinsel ilişkide
bulunulmasına rağmen, gebelik elde
edilememesidir. İnfertil çiftlerin bir
kısmında; gebeliğe engel olan etkenler
tedavi edilmedikçe gebe kalma olasılığı
çok düşüktür. Böyle bir çift korunmasız
olarak düzenli cinsel ilişkide bulunsa
bile, kendi kendilerine gebe kalma
olasılığı her aybaşına %2-3 civarındadır.
Tedavi görerek gebe kalma olasılığının
arttırıldığı bu grup için “subfertil” yani
“gebelik oluşturabilme kabiliyeti düşük”
ya da “zor gebe kalan” ifadeleri kullanılmaktadır. Öte yandan bugün için
mevcut her türlü tedavi denemesine
rağmen; hiçbir şekilde çocuk sahibi
olamama durumu ise kısırlık (= sterilite)
olarak adlandırılmalıdır.
Döllenmenin bilimsel keşfi ile başlayan üreme biyolojisinin aydınlatılması

süreci; gelişen teknoloji ile ivmelenerek
1978’de Steptoe ve Edwards’ın insanda
ilk kez IVF (in vitro fertilizasyon=tüp
bebek) yöntemini kullanarak canlı doğumu elde etmesi ile bir ileri aşamaya
geçilmiştir. Bu gelişme; üreme biyolojisi
alanında üzerinde çok çalışılan ve çağımızın evli çiftler arasında gittikçe daha
sık yaşanan problemlerinden bir tanesi
“infertilite” yani “fertil olamama” ya da bir
halk deyişi ile “kısırlık” başlığına çözüm
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Ülkemizde tüp bebek konusundaki yasal yasal
düzenlemeler yeterli düzeyde mi?
Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre Yardımlı Üreme
Teknikleri resmi nikahlı çiftlere uygulanabilmektedir. Bu
işlem öncesi eşlerden mutlaka onay formu alınmaktadır.
Cinsiyetle ilgili ciddi bir kalıtsal hastalıktan kaçma hali hariç,
doğacak çocuğun cinsiyetini belirleme amaçlı embriyo
seçimi ve transferi yapılamaz. Ovulasyon indüksiyonu ile
2’den fazla folikül gelişmemesi hedeflenmelidir: Çoğul
gebeliklerin önlenmesi için 3 veya daha fazla folikül gelişmesi
halinde inseminasyon işlemi yapılması yasaktır. Birden fazla
embriyo transfer edilmemesi esastır. Ancak; 35 yaşa kadar
1.ve 2. uygulamada tek, 3. ve sonraki uygulamalarda 2
embriyo, 35 yaş üstü uygulamalarda en fazla 2 embriyo
transfer edilebilir. Embriyoloji, moleküler biyoloji, immunoloji,
genetik gibi bilim dallarındaki ilerlemelerle bundan 10-15
yıl öncesine kadar gebe kalmasına imkânsız gözüyle bakılan
çiftlerin günümüzde çocuk sahibi olma şansı yükselmiştir.
Üreme biyolojisi alanında yapılan bilimsel çalışmaların olumlu
sonuçları kliniğe yansıdıkça çocuk sahibi olmak isteyen
ancak bunu başarmakta zorlanan çiftlerin umut ışığı gittikçe
büyüyecek gibi görünmektedir.

amaçlı bir umut olmuştur. Türkiye’de de
bu amaçla uygulanan yöntemler ile ilk
tüp bebek 1989’da Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesinde dünyaya gelmiştir.
Kısırlığın görülme sıklığı nedir?
Haftada üç ya da daha fazla sayıda
düzenli olarak cinsel ilişkide bulunan
sağlıklı bir çiftte gebelik oluşma olasılığı
en üst seviyeye çıkmaktadır. Yani iki adet
görme arasındaki dönemde; kadının
gebe kalma olasılığı %20-25 civarındadır.
“Fekondabilite Hızı” olarak adlandırılan
bu oran 31 yaş üstünde yaş artışı, sigara
içimi ve kafein kullanımı ile azalmaktadır.
Günümüzde çocuk sahibi olmak isteyen
5 çiftten birinde çocuk sahibi olmak ile
ilgili sorun yaşanmaktadır. Doğum kontrol yöntemi kullanmayan sağlıklı çiftlerin:
%57’si ilk üç ayda; %72’si 6 ay içinde;
%85’i bir yıl; %93’ü ise iki yıl sonunda
gebe kalabilmektedir. %7-15 vakada
ise daha uzun sürmekte veya gebelik
hiç gerçekleşmemektedir. Çocuk sahibi
olmak isteyen ve 2 yıl denemelerine
rağmen, gebelik gerçekleşmeyen çiftler
infertilite yönünden araştırılmalıdır.
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Kısırlık sadece kadınlarda mı olur?
Hayır. Kadında ve erkekte farklı nedenlerden ötürü infertilite problemleri yaşanabilmektir. Bazı durumlarda çiftlerin
her ikisinde de infertilite problemleri
gözlenebilmektedir. Kadına bağlı infertilite nedenleri arasında; yumurta hücresi
rezervinin yetersizliği/kalitesizliği, tüplere
ait tıkanıklıklar, endometriozis, yumurtlama (ovulasyon) sorunları gibi sebepler
sayılırken; erkeklerde sperm sayısının çok
düşük olması ya da hiç sperm olmaması,
genetik faktörler, varikosel (testislerin etrafında bulunan damarların genişlemesi), erkek üreme kanalları ile ilgili sorunlar
ve enfeksiyonlar (bel soğukluğu) en sık
karşılaşılan nedenler arasındadır. Cinsel
ilişkiyle ilgili problemler arasında erken
boşalma, orgazm olamama, impotans
(penisin sertleşmemesi) infertilitenin
daha az rastlanan nedenleri arasında
yer alır. Bununla birlikte hem kadın hem
erkekte kısırlık oranı da yüksektir. Açıklanamayan infertilite kategorisine giren bu
sebebi bulunamayan kısırlık oranı, yeni
bilimsel ilerlemeler kaydedildikçe azalmaktadır. Kadının yaşı gebelik oluşması

açısından erkeğin yaşına oranla daha
önemli bir etkendir. Gebelik oluşturamayan bir çiftte sorun %30 erkek kaynaklı,
%30 kadın kaynaklı iken %10 hem erkek
hem de kadın kaynaklıdır. Geri kalan
nedenler arasında %25 açıklanamayan
infertilite grubunu oluşturmaktadır ki bu
çiftler günümüz teknolojisi ile araştırıldıklarında hiçbir fiziksel veya işlevsel
problem saptanamamasına rağmen
gebe kalamamaktadırlar.
Bu yönde problem yaşayan çiftler ilk
önce ne yapmalı ve nasıl bir tedavi
sürecine girmeli?
Gebe kalamama nedeniyle çare arayan
bir çift; Yardımlı Üreme Teknikleri (YÜT)
alanında hizmet veren merkezlere mutlaka birlikte başvurmalıdır.
Bu alanında hizmet veren
merkezlerde
1-Sperm üretimi ve spermin iletilmesi,
2-Oosit (yumurta hücresi) üretimi ve
kalitesi,
3-Oosit ve spermin karşılaşması ve birleşmesiyle ilgili muayene ve tetkikler yapılır.

İnfertil çifte yaklaşımda tedavi saptanan
sorunun çözümüne yöneliktir. Erkek
nedenli infertilite; cerrahi girişim ve ilaç
tedavisi ile çözülmeye çalışılırken kadınlarda örneğin yumurtlama problemi
varsa ilaçla düzeltilmeye çalışılır ya da
kanalları tıkalı ise açılması için cerrahi
girişimlerde bulunulur.
Bu tedavilerden sonra çiftin kendi kendilerine gebe kalma olasılığı yükselmektedir. Ancak bu tedavilere rağmen gebe
kalınamaması durumunda infertilite
sorununu çözmeye yönelik olarak geliştirilen birçok tekniği içeren YÜT denenir.
İnfertilitenin nedeni, hastanın yaşı,
infertilitenin süresi gibi birçok faktörün
göz önüne alınmasıyla en avantajlı tekniğin seçilerek uygulanması amaçlanır.
Kadın infertilite nedenleri arasında %30
oranında görülen adet düzensizliği ve
yumurtlama bozukluğunun
tedavisinde ilaç desteği ve
takiplerle yumurtlama uyarılması
(ovulasyon indüksiyonu-Oİ) işlemi yapılmaktadır. Bu uygulamada; overlerden
mümkün olduğunca çok sayıda ve iyi
kalitede oosit elde edilmesi amaçlanır.

Bunun için gerekli olan ilaç tedavi protokolü, her hasta için kendi özelliklerine
göre planlanmaktadır.
Sperme ait hafif bozukluklarda (sayı,
hareket, şekil), nedeni bulunamayan
infertilitede ve rahim ağzında spermi öldüren salgı (antisperm antikor)
varlığında; halk arasında “Aşılama” tabir
edilen (IUI, intra uterin inseminasyonu)
denilen teknik uygulanır.
Bu uygulama öncesinde kadının bir siklusta gelişen yumurta sayısını arttırmak
için ilaç desteği ve takiplerle yumurtlama uyarılması (Oİ) işlemi yapılmaktadır.
Ovulasyon indüksiyonuna paralel
olarak erkekten alınan spermlerin
seminal plazmadan ayrılıp dölleme için
uyarıldıktan sonra bir kateter aracılığı ile
rahim içerisine verilmesi işlemi
gerçekleştirilir. İnseminasyon
yönteminde spermlerin katedeceği
mesafenin kısalması sağlanmakta, hareketli olmayan ya da şekil olarak bozuk
spermlerin verilmesi engellenmektedir.
İnseminasyon işlemi için taze
sperm örneği kullanılır.
En iyi sonuçlar, hareketli sperm sayısı 10

milyon/ml eşik değerini geçince elde
edilir. Aşılama yöntemi ile gebe kalamayanlara ise daha ileri yardımlı üreme
teknikleri denenmektedir.
Tüp bebek ne demek?
Cerrahi olarak düzeltilemeyen tüplerdeki hasarın neden olduğu infertilitede, endometriozisde, immünolojik
infertilitede, erkek subfertilitesinde,
açıklanamayan infertilitede; OI ve IUI
başarısı çok düşüktür. Bu durumlarda
elde edilen sperm ve yumurta hücresinin laboratuvar ortamında ve özel besi
yeri içeren laboratuvar kaplarında ve
döllenme için gerekli ortamı sağlayan
ve O2, CO2 ve sıcaklığı özel ayarlanan
dolaplarda (inkübatör) yapay olarak
döllenmeleri (in vitro fertilizasyon= IVF)
sağlanır. Döllenme gerçekleştikten sonra elde edilen embriyoların en kalitelisi
rahim içine yerleştirilir.
Başta yapılan laboratuvar tetkikleri ve
muayeneler sonrasında tüplerde tıkanıklık saptanan ancak erkekte uygun sayıda sperm varlığında direkt olarak tüp
bebek yöntemi (IVF) önerilmektedir.

www.petkim.com.tr - 129

ETKİNLİKLER

MEDYA

Gerçek Ekonomi’nin sezon
finalinde devlerin buluşması
Petkim Kurumsal İletişim Yöneticisi Serkan Aksüyek’in hazırlayıp sunduğu
programın 1 Haziran Cuma günü yayınlanan sezon finaline İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ile Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk
konuk oldu.

B

eş yıldır Ege TV ekranlarında yayınlanan, üç
yıldır Petkim’in sponsoru olduğu Gerçek
Ekonomi programı, 2011-2012
yayın dönemini dev bir buluşma ile
kapattı. Petkim Kurumsal İletişim
Yöneticisi Serkan Aksüyek’in hazırlayıp sunduğu programın 1 Haziran
Cuma günü yayınlanan sezon finaline İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ile Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk
konuk oldu. İzmir’deki yatırımların
son durumunun ve kentin sanayide
gelişim trendinin masaya yatırıldığı programda; ülkenin mutlaka
üretim ekonomisini benimsemesi
gerektiğine dikkat çeken Kocaoğlu;
çevreye, insana ve doğaya saygılı,
kurallara uyan ve benimseyen
sanayi yatırımlarının önünü açmak
için var güçleri ile çalıştıklarını
söyledi. Kemalpaşa Organize Sanayi
Bölgesi’nde yaşanan sekiz yıldır
yaşanan sorunu, yatırımcılar ve
devletin ilgili kurumlarını bir masa
etrafında buluşturarak çözdüklerini belirten Kocaoğlu, Aliağa’da
yapılması planlanan termik santral
yatırımlarına bakışını ise şöyle
açıkladı:
“Bizim milletimiz duyduğuna
değil, gördüğüne inanıyor. İyi
termik santralları, iyi çelikhaneleri,
iyi fabrikaları gösteremediğimiz ya
da çevresini temizleyemediğimiz
sürece insanları inandıramayız.
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Hani bir musibet, bin nasihatten
evladır misali; bir iyi örnek bin kez
anlatmaktan daha iyi sonuç veriyor.
Önemli olan iyi örnek. Ülkenin
büyümesi ile enerji ihtiyacı bir
gerçektir. Ülkemizdeki kömürlerin
rehabilite edilerek kullanılarak
kullanılması ve yerli kömüre dayalı
termik santrallerin kurulması gerekmektedir. Bunun teknolojisi var.
Yatırım yapmak istiyorsan bunun
bedelini ödeyeceksin. Bir sorunumuz ise şu, bizde kontrol mekanizması çok dağınık. Benim Büyükşehir
yetkim var, Valiliğin yetkisi var, ilçe
belediyelerin yetkisi var, il müdürlüklerinin iki üç tanesinin yetkisi
var. Bir işte bu kadar adam olursa,
bu işin içinden çıkılmaz. Bu durum
‘hiçbiriniz bakmayın’ demektir. Bir
yumurtayı bir kişi taşırsa, yumurta

kırılmaz, iki kişi götürürse üzerine
döker, üç kişi götürürse ortada
yumurtayı da bulamazsınız. Kontrol
mekanizması da böyle. İşi çok kişiye
kontrol ettirseniz o kontrol olmaktan çıkar.”

ÖDÜL

TED Aliağa Koleji matematikte
İzmir ikincisi
Final turu 3 Mayıs 2012 Perşembe günü Gelişim Koleji ev sahipliğinde,
ilk 2 turda en yüksek puanı alan ilk beş takımla gerçekleştirildi.

T

ED Aliağa Koleji Lisesi
Matematik takımı, İzmir
ortaöğretim kurumları
arasında düzenlenen
Matematik Ligi’ni 2. olarak tamamladı. Gelişim Koleji ve Yaşar
Üniversitesi tarafından düzenlenen
yarışmalar, lise öğrencileri arasında
dayanışma ruhunu geliştirmek,
problemler üzerinden çoktan
seçmeli değil, çoğul düşüncelerle çözümler üretmeyi ve okullar
arasında kaynaşmayı sağlamak
amacıyla düzenleniyor. Final turu
3 Mayıs 2012 Perşembe günü
Gelişim Koleji ev sahipliğinde, ilk 2

turda en yüksek puanı alan ilk beş
takımla gerçekleştirildi. Oldukça
heyecanlı geçen yarışma sonunda Ege Lisesi birinciliği, TED Aliağa
Koleji ikinciliği, Fatih Koleji üçüncülüğü, Gelişim Koleji dördüncülüğü
alırken, Saint Joseph Fransız Lisesi
takımı beşinci oldu. Final Maçı sonrasında gerçekleşen ödül töreninde
TED Aliağa Koleji matematik ekibi;
Mehmethan Tuna, Alim Ünlükaya,
Oğulcan Çakıcı, Büşra Algeç, Efecan
Akdal, Hüray Ayaz, İpek Aksoy,
Ecem Köse’ye gümüş madalya ile
birlikte katılım belgeleri ve plaket
takdim edildi. TED Aliağa Koleji Ge-

nel Koordinatörü ve Lise Müdürü
İ. Orkun Karapostal, öğrencileri ve
öğretmenleri kutlayarak okul olarak
benzer başarılarının devam edeceğini söyledi.
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Her yıl olduğu gibi Çanakkale’de
şehitlerimizi andık
Alçıtepe Köyü’nde verilen öğle yemeği molasının ardından komutanından erine
kadar tümü şehit olan 57. Alay’ın şehitliği ve Conkbayırı ziyaret edildi. Aynalı
Çarşı’da alışveriş de yapan Petkimliler, akşam saatlerinde İzmir’e döndü.

P

etkim Etkinlik Kulübü (PETEK), bahar ve yaz ayları
ile birlikte etkinliklerine hız
verdi. Her yıl Çanakkale’ye
giderek, şehitlerimizi ziyaret eden
Petkimliler, bu yıl da geleneği bozmadı. Bu topraklarda yaşayan, kalbi bu
topraklar için atan her vatan evladı
için büyük önem taşıyan Çanakkale
Gelibolu Yarımadası Milli Parkı’na
çalışanlar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Türk Milleti’nin varoluş destanını
yazdığı bu kutsal toprakları tanımak,
görmek, gezmek, tarihine dokunmak,
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hissetmek için düzenlenen Çanakkale Gezisi’ne Petkimlilerden yoğun
ilgi oldu. Kilitbahir Köyü Namazgah
Tabyalarını ziyaretin ardından, Seyit
Onbaşı Heykeli’ni, Şahindere ve Yahya
Çavuş Şehitliklerini ziyaret eden
Petkimliler, Şehitler Abidesi’ne doğru
yol aldı. Alçıtepe Köyü’nde verilen
öğle yemeği molasının ardından
komutanından erine kadar tümü şehit
olan 57. Alay’ın şehitliği ve Conkbayırı
ziyaret edildi. Aynalı Çarşı’da alışveriş
de yapan Petkimliler, akşam saatlerinde İzmir’e döndü.

PETEK

Şehzadeler kentine PETEK çıkarması
Petkim ve STAR Rafinerisi çalışanları doğal ve folklorik değerler
bakımından oldukça zengin olan Manisa’da Ulu Camii, Mevlevihane,
Muradiye Camii, Mesir Camii Müzesi ve Ağlayan Kayaları gezen
katılımcılar günün yorgunluğunu Spil Dağı’nda yapılan piknikle attılar.

P

etkim Etkinlik
Kulübü’nün bahar
gezilerinin yeni durağı şehzadeler kenti
Manisa oldu. 29 Nisan Pazar günü
düzenlenen gezide Petkim ve STAR
Rafinerisi çalışanları Manisa’nın
zengin tarihi dokusunu Turizm ve
Kültür Bakanlığı Kokartlı Rehber
Dr. Fahrettin Er rehberliğinde
keşfetti. Doğal ve folklorik değerler
bakımından oldukça zengin olan
Manisa’da Ulu Camii, Mevleviha-

ne, Muradiye Camii, Mesir Camii
Müzesi ve Ağlayan Kayaları gezen
katılımcılar günün yorgunluğunu
Spil Dağı’nda yapılan piknikle attılar. Katılımcılar Spil Dağı’nın temiz
havası ve eşsiz manzarası eşliğinde
yakılan mangallar ile ziyafet çektiler.
Kültürel bir gezi olmasının yanı sıra
insanların birbirleri ile olan iletişiminin de güçlendiği organizasyona
150 kişi katılırken, geçirilen keyifli
zamanlar fotoğraflarla hafızalara
kazındı.
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“Profesyoneller” programının
çekimleri Buhar Üretim’de yapıldı
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk’ün konuk olduğu programda, Türk
sanayisinin enerji maliyetlerinin nasıl düşürüleceği ve kaynak çeşitliliğinin
nasıl sağlanacağı konusu masaya yatırıldı.

Y

eni Asır TV ekranlarında
yayınlanan ve gazeteci
Murat Şahin’in hazırlayıp sunduğu Profesyoneller adlı programın çekimleri
Petkim Buhar Üretim ve Elektrik
Üretim Fabrikaları’nın ortak panel
odasında gerçekleştirildi. Petkim
Genel Müdürü Hayati Öztürk’ün
konuk olduğu programda, Türk
sanayisinin enerji maliyetlerinin
nasıl düşürüleceği ve kaynak çeşitliliğinin nasıl sağlanacağı konusu
masaya yatırıldı. Hayati Öztürk,
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Türk sanayisinin rekabet gücünü
olumsuz etkileyen etkenlerin başında enerji maliyetlerinin geldiğini
hatırlatarak, doğalgazdan elektrik
üretiminin doyum noktasına ulaştığını kaydetti. Türkiye’de üretilen
elektriğin küçük mevsimsel değişiklikler gösterse de yaklaşık %50’sinin
doğalgazdan üretildiğini hatırlatan
Öztürk, “Bu çok yüksek bir oran. Her
karış toprağından doğalgaz çıkan
ve doğalgaz tedarikçimiz Rusya’da
bile bu oran yüzde 50 değil.
Enerji Bakanlığımızın, kömür başta

olmak üzere enerji kaynaklarımızın
çeşitlendirilmesine yönelik çok
önemli gayretleri var. Bu çabaları
memnuniyetle izliyoruz. Sadece
kömür değil; rüzgâr, hidrolik, nehir
santralleri, güneş, nükleer enerjiye
yönelik kaynaklarımız ne varsa
harekete geçirmeliyiz. Hiçbir enerji
kaynağına önyargılı yaklaşmamalıyız.” dedi.

MEDYA

Kenan Yavuz, İzmirli usta
gazetecilerin konuğu oldu
Yeni Asır Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Oktay ve İzmir
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel’in hazırlayıp sunduğu
programda, Türk ekonomisinin yaşadığı cari açık sorununun tek
çözümünün daha çok yerli üretimden geçtiğine dikkat çekti.

Atilla Sertel

S

OCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, Yeni Asır TV’de
yayınlanan “Gazeteciler” programına konuk olarak, Türkiye ve İzmir
ekonomisinin yaşadığı sorunları ve
çözümleri tartıştı. Yeni Asır Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Oktay
ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Atilla Sertel’in hazırlayıp
sunduğu programda, Türk ekonomisinin yaşadığı cari açık sorununun tek çözümünün daha çok
yerli üretimden geçtiğine dikkat
çekti. Daha çok üretmenin, daha
çok yatırım yapmakla mümkün
olduğuna değinen Yavuz, “Gerek

Muzaffer Oktay

hükümetimiz gerekse bürokrasimiz,
yatırımların önündeki engelleri
kaldırmak için ellerinden gelen
çabayı gösteriyor. Ancak bu durum
Türkiye’nin bir mevzuat mezarlığı
olduğu gerçeğini değiştirmiyor.”
dedi. Kendisinin de bürokrat olarak
Petkim Genel Müdürlüğü yaptığını
hatırlatan Yavuz, bir bürokratın
önüne gelen yatırım sürecini
durdurmak, yavaşlatmak ya da
destekleyip hızlandırmak için mevzuatta mutlaka bir hüküm bulunduğunu kaydetti. SOCAR’ın Petkim
Yarımadası’nda inşasını sürdürdüğü
STAR Rafinerisi’nin bürokratik
işlemlerinin başlamasıyla temel
atma sürecine gelinmesi arasında 3

yıldan fazla süre geçtiğini vurgulayan Yavuz, “Kendi tapulu arazimize,
her türlü yasal iznimizi alarak,
Türk ekonomisinin en çok ihtiyaç
duyduğu bir yatırımı gerçekleştireceğiz. Ancak bunun için bile bir tek
Çemişkezek Kaymakamı’ndan izin
almadık. Önümüz, arkamız, sağımız,
solumuz her yer kâğıt. Bunlar yatırımcıyı canından bezdiren, zaman
kaybettiren ve hepsinden önemlisi yatırımın verimliliğini düşüren
etkenler.” dedi.
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İnşaat Destek ve İmalat Kontrol
mühendisleri ‘Salı Toplantıları’nda
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk’ün konuk olduğu programda, Türk
sanayisinin enerji maliyetlerinin nasıl düşürüleceği ve kaynak çeşitliliğinin
nasıl sağlanacağı konusu masaya yatırıldı.

P

etkim Mekanik İnşaat
Destek Müdürlüğü ile
İmalat Kontrol Müdürlüğü bünyesinde
çalışan mühendislerin eğitimleri
için düzenlenen Salı Toplantıları’na
başlandı. Her hafta salı günü 10:0012:00 saatleri arasında yapılması
planlanan periyodik eğitimler, katılanların talebi üzerine zaman zaman perşembe günleri de devam
ediyor. Petkim Danışmanı M. Şevki
Erol tarafından düzenlenen eğitim
çalışmasında, öncelikli olarak mevcut bilgi ve tecrübenin diğer ihtiyaç
sahipleriyle paylaşılması, bazılarının
pekiştirilmesi, kayıtlara geçirilerek
kurumsallaştırılması amaçlanıyor.
İnternet ortamında kolaylıkla
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erişilebilen, ancak anlaşılabilmesi
için ilave öğretici desteği gerekli
olan bazı bilgilerin yorumlanması
ve daha kullanılabilir hale getirilmesi de eğitimin amaçları arasında
yer alıyor. Kritik ve acil durumlarda
karar vermek için mesleki ve teknik
yeterliliğin geliştirilmesi, bakım
etkinliğinin artırılmasının büyük
önem taşıdığına dikkat çeken
Petkim Danışmanı M. Şevki Erol,
“Bilinen veya bilinmeyen şirket içi
ve dışı en iyi uygulamaların ortaya
çıkarılması ve şirketimiz içindeki
diğer mühendislere yayılımının bu
şekilde sağlanmasını amaçlıyoruz.
Bir fiziksel varlığın; tasarım, imalat/
montaj ve işletme dönemlerinde
taşıması gereken asgari teknik

özellikleri hakkındaki mevcut
standartların gözden geçirilmesi
ve buna göre ‘Kullanım Ömrü
Boyunca Maliyet’ (Life Cycle Cost)
hususlarında farkındalık yaratılmasını hedefliyoruz.” dedi.
Petrokimya ve rafineri tesislerinde yapılan işlerin İnşaat (altyapı/
üstyapı, çelik konstrüksiyon),
Mekanik (basınçlı kaplar, döner
ekipmanlar, borulama), Enstrüman
ve Elektrik olmak üzere dört ana
iş grubuna ayrıldığını anımsatan
Erol, her iş grubunda görev yapan
mühendisin kendi işiyle bağlantılı
olan diğer iş gruplarının konuları
hakkında da yeteri kadar bilgi sahibi olmasının büyük önem taşıdığını
kaydetti.
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