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Türkiye, “üretmenin değerini bilenler” ülkesi olmalı...
Üretmenin, ülkemize pek çok alanda katma değer yaratmanın sevincini sayfalarımıza taşıdığımız yeni yılın ilk Petkim
Yaşam’ında sizlerle birlikteyiz... 2012 yılında, bizler için başdöndüren bir trafikle, elde ettiğimiz başarılarımızı sizlerle paylaştık.
“2012 Yılı Ulusal Kalite Başarı Ödülü” ile sekiz yıl süren Mükemmellik Yolculuğu’nda ilk ödülümüzü alırken, Türk milli eğitiminin
gurur abidesi olan Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin ilk öğrencilerini kabul etmesini de mutlulukla izledik. STAR
Rafinerisi montaj sahası ve Petkim Limanı geri besleme sahasında kalan 520 zeytin ağacımızı, kesilmekten kurtararak 2007
yılında çalışanlarımızla birlikte Yenişakran’da oluşturduğumuz Petkim Zeytinliği’ne taşıdık. Yaklaşık 30 yıldır büyütüp bakımlarını
yaptığımız ağaçlarımıza Yenişakran’da yeni bir hayata merhaba deme fırsatı tanıdık. Ağaçlarımızı yeni yerlerinde gördüğümüzde,
boş yere yorulmadığımızı da anladık.
Aliağa ve yakın çevresinde “5 Yılda 500 Dönüm Orman” hedefimize de koşar adım ilerliyoruz. 2010 ve 2011 yıllarında Ege
Orman Vakfı ile el ele vererek Yenifoça’da iki etapta 152 dönüm alanda Heydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı’nı oluşturmuştuk.
Şimdi sıra 3. etapta... Aşağışakran Köyü ile Örlemiş köyleri arasında 75 dönüm alanda 12 bin fidanı toprakla buluşturma
çalışmalarımız sürüyor... Hedefimiz 500 dönüm. Önümüzdeki sayılarda bu etkinliğimizi de sütunlarımızda bulabileceksiniz…
Başta çevre olmak üzere, pek çok sosyal sorumluluk projelerini uygulayan ve destek olan Petkim, yeni yıla yeni umutlarla
dopdolu girdi... Dergimizin sayfalarında bu mutluluklarımıza fazlasıyla tanık olacaksınız.
Dikkatli okurlarımız anımsayacaktır, her sayımızda Petkim’in ve ana hissedarımız olan SOCAR Türkiye’nin yatırımlarındaki heyecan
verici gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu sayımızda da geleneğimizi bozmadık. Sadece kendimize değil, ülkemizin geleceğine
duyduğumuz güven ve cesaretin aşıladığı özgüvenle sürdürdüğümüz yatırımlarımızın meyvelerini birer birer alıyoruz.
2011 yılı Ekim ayında temelleri atılan ve SOCAR Türkiye’nin ülkemize kazandıracağı en önemli yatırımlarının başında gelen
STAR Rafinerisi, Petkim Yarımadası’ndaki muhteşem yükselişini sürdürüyor... Çevresel Etki Değerlendirme süreci devam eden ve
SOCAR Türkiye’nin bir diğer kritik projesi olan STEP Enerji Santrali, temel atma aşamasına geldiğimiz Petkim Konteyner Limanı ve
şirketimizin enerji maliyetlerine olumlu yansıyacak Petkim Kojenerasyon Tesisi yatırımlarımızı da ülkemize kazandıracak olmanın
heyecanını yaşıyoruz. “Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik-Dağıtım Entegrasyon Zinciri”nden oluşan bu yatırım demetimizi de
‘Value-Site’ olarak adlandırdık.
Hepimizin çok iyi bildiği bir gerçek var…
Güzel ülkemiz muhteşem ve çok stratejik önemde bir coğrafya üzerinde oturuyor. En önemli sorunlarımızın başında ise
işsizlik geliyor. Bu sorunun çözümü, hiç kuşkusuz, her alanda daha çok üretmekten geçiyor. Üretmek için ise daha çok enerjiye
ihtiyacımız var. Küresel savaşların ve problemlerin altında da hep enerji kaynaklarına sahip olma kavgası yatıyor. Hepimiz
bu ülkenin evlatlarıyız ve ortak geleceğimizi elbirliği ile inşa ediyoruz. Bu noktada ülkemizin kurucu iradesinin “muasır
medeniyetin üzerine çıkma” ülküsünün, hepimizin baş tacı olması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 90. yaşını
kutlayacağımız 2013 yılı, bu vizyonu ne kadar önemseyip özümsediğimizin de göstergesi olacak.
Daha çok üretmek, daha bağımsız ve onurlu bir yaşam ile birlikte üretilen refahı hakça paylaşmak isteği; ancak yatırımların
artması ve kalkınmakla mümkün olabilecek...
Tahminler, nüfusumuzun 2023 yılında yaklaşık 90 milyona ulaşacağını gösteriyor. Bu nüfusa iş ve aş sağlamak için sanayiye;
sanayi için de ucuz, rekabetçi ve kesintisiz enerjiye ihtiyacımız var. Bu enerjiyi nereden, hangi maliyetle üreteceğiz ve nasıl
rekabetçi olacağız?
Bu topraklarda yaşayan her bireyin, yanıtını araması gereken sınav sorusu bu olsa gerek...
Yorulmaz bir çalışkanlıkla sürdürdüğümüz yatırım heyecanımızı yansıtan sayfalarımızla sizleri baş başa bırakıyoruz...
Serkan Aksüyek
Kurumsal İletişim Yöneticisi
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
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Sürdürülebilir gelecek için
büyüme ve gelişim yolunda
kararlılıkla ilerliyoruz…
2008 yılında yaşanan ve etkileri halen
devam eden küresel ekonomik kriz,
sadece Türkiyemiz’e değil, dünyanın
gelişmiş ve gelişmekte tüm ülkelerine
çok şey öğretmiş olsa gerek… Büyüme
ve kalkınma hedeflerine ulaşmada,
sihirli sözcüğün “üretim” olduğunu
unutmayanlar, bu krizde ayakta
kalmayı başardılar. Avrupa’da beş
ülkede hükümetleri yerinden eden
bu kriz süreci, üretim ekonomisinin
önemini yeniden zihinlere kazıdı.
Üretim ekonomisinden vazgeçmeyen
Almanya’nın nerdeyse ayakta kalan tek
Avrupa ülkesi olması, bizlere de çok
şey anlatmalı… Büyüme gücümüzün
üretime dayalı olması onsuz olmaz
şart olarak öne çıkıyor. Üreten ülkeler
daha güçlü hâle gelirken, ABD başta
olmak üzere gelişmiş ülkeler sanayi
politikalarını gözden geçirmeye ve yeni
stratejiler oluşturmaya başladılar. Ülkemiz
strateji ve politikalarında da sanayinin
gelişimi ve yurt içi üretimin artırılması
amacıyla 2012 yılında önemli adımlar
atıldı. Cari açığa yönelik yatırımlar
için yeni teşvik politikaları geliştirildi.
Kalkınma Bakanlığı’nın 10. Kalkınma Planı
çalışmaları kapsamında imalat sanayinin
temsilcilerinin katılımı ile “İmalat
Sanayisinde Dönüşüm Özel İhtisas
Komisyonu” oluşturularak yeni sanayi
politikaları oluşturulmaya çalışılıyor.
***
Türkiye’de ileri imalat sanayinin öncüsü
konumunda olan ve cari açığın ana
kalemlerinden olan ara hammadde
konusunda üretim yapan Petkim ise,
sorumlulukların bilincinde olarak tüm
paydaşlarının menfaatleri doğrultusunda
strateji ve politikalarını oluşturmakta
SOCAR’ın yarattığı sinerji ile hedeflerine
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güçlü adımlarla ilerliyor.
Yerli ve yabancı yatırımcıların yer aldığı
bir kümelenme modeli çerçevesinde
büyüyerek, Petkim Yarımadası’nı bir
“Kimya Endüstri Parkı” haline getirilmesi
hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı
kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hedef
doğrultusunda SOCAR Türkiye tarafından
yürütülen ve Petkim sahasında yatırım
çalışmaları devam eden 10 milyon
ton ham petrol işleme kapasiteli
STAR Rafinerisi yatırımı ile şirketimizin
hammadde güvenilirliği sağlanırken,
diğer taraftan mevcut altyapının
ortaklaşa kullanımı ve üretilen yan
ürünlerin karşılıklı transferi ile yüksek
katma değer yaratılacak.
Petkim’in en önemli avantajlarından birisi
olan Petkim Limanının geliştirilmesi için
çalışmalar ise liman şirketimiz “Petlim
Limancılık Ticaret A.Ş.” ve “Hollanda-APM
Terminals” firması ile işbirliği halinde
yürütülüyor. “Rafineri-Petrokimya-EnerjiLojistik Entegrasyonu”nun “Lojistik” adımı
olan Petkim Konteyner Limanı’nın, 1.5
Milyon TEU konteyner ve 20 Milyon Ton
sıvı yük elleçleme başlangıç kapasitesi ile
“Ege’nin Yeni Lojistik Üssü” olacak.
***
2012 yılında Türkiye petrokimya
piyasasında girdi maliyetleri ve kar
marjları açısından dünya ile benzer
gelişmeler yaşadık. Ancak Türkiye talep
açısından ihracatçı ülkeler için cazip
pazar konumunu 2012 yılında da devam
ettirirken, ürettiğimiz termoplastik
ürünlerde yurt içi talep bir önceki yıla
göre %7-8 civarında artış gösterdi. 48
yıllık köklü ve saygın tarihimizde, gerek
kamu yönetiminde, gerekse de 2008
yılından bugüne özel sektör kimliğimizle
her zaman kendisini sorgulayan,

paydaşlarına sorgulatan, iyileştirmeye
açık alanlarını bilen ve samimiyetle
bu yönde çaba gösteren bir şirket
olarak hedeflerimize güçlü adımlarla
ilerliyoruz. Değerli müşterilerimize yüksek
performanslı ürünleri artan bir hizmet
kalitesiyle sunmaya devam edeceğiz.
***
Gerek Yönetim Kurulumuz ve gerekse
Petkim üst yönetimi olarak ben ve
çalışma arkadaşlarım, “İyi Yönetişim” in
gerektirdiği uygulamalar konusunda
son derece duyarlı davranıyor, Kurumsal
Yönetim İlkeleri’nin benimsenerek
yürütülmesini özenle gözetiyoruz. İş
süreçlerimizde hammadde çeşitliliği, iş
mükemmelliği, operasyonel verimlilik,
enerji tasarrufu ve yönetsel verimlilik
alanlarında sürekli çalışmalar yaparak
gelişmekteyiz. Tüm süreçlerimizde
verimliliği ve kârlılığı artırma hedefimiz,
2013 yılında da önceliklerimiz arasında
olacak. Hedefimiz; tüm paydaşlarımızın
beklentilerini karşılayabilecek düzeyde
bir performansa ulaşmaktır.
Sahip olduğumuz güçlü kurumsal
yapıya katkı sağlayan ve gelişimimizin
sürekliliğinin sağlanması için bu katkıya
devam edecek olan tüm paydaşlarımıza
teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Selam ve saygılarımla…
Sadettin Korkut
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
Genel Müdürü

www.petkim.com.tr - 5

GÜNCEL
6 -

MART’13

İlk “Stratejik
Yatırım Teşvik
Belgesi”
SOCAR Türkiye
Ege Rafinerisi’nin
2012 yılı Haziran ayında yeni Teşvik Yasası ile mevzuata ilk kez
giren “Stratejik Yatırım” konsepti, SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi
(STAR) ile hayata geçiyor. 6.6 Milyar TL’lik Stratejik yatırım
Teşvik Belgesi, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev’e verildi.
www.petkim.com.tr - 7

BİZ’DEN HABERLER
(Soldan) Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Şenel,
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

T

emeli 25 Ekim 2011 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan tarafından atılan SOCAR Türkiye Ege
Rafinerisi (STAR) , geçen Haziran ayında TBMM’de
kabul edilen yeni Teşvik Yasası kapsamında mevzuata ilk
kez giren “Stratejik Yatırım” kapsamına alınan ilk yatırım
oldu.
Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi, İstanbul’da
düzenlenen bir törenle Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
tarafından SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev’e verildi.
// “PETKİM’İN HAYATIMDA ÇOK ÖZEL BİR YERİ VAR”
Törende bir konuşma yapan Bakan Zafer Çağlayan,
Petkim’in kendi hayatında da çok özel bir yeri olduğunu,
babasının 1965-1975 yılları arasında Petkim’de çalıştığını ve
7 nüfuslu ailesine baktığını kaydeden Çağlayan, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Şimdi Petkim sahasında SOCAR tarafından inşa edilen
STAR Rafinerisi için Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik
Belgesi’ni vermek bana nasip oldu. Siftah SOCAR’dan, bereketi Allah’tan diyoruz. Yeni teşvik sistemi sanayi envanterine
ve kısa adı GİTES olan Girdi Tedarik Sistemi çalışmalarının
altyapısına dayanıyor. Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu sektörlerde yatırımı destekliyoruz. İşte STAR Rafinerisi bunun
en özgün örneği.
Bugün 8.5 Milyar Dolar ödediğimiz motorin ithalatına STAR
Rafinerisi üretime geçtiğinde 1.5 Milyar Dolar ödeyeceğiz.
1.6 milyon ton nafta üretimi ile, bu üründe 1.4 Milyar Dolar
daha az ithalat yapacağız. Hayallere değil, somut verilere
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Çok yakında
liman başta olmak
üzere yeni stratejik
yatırımlarımızı
da kamuoyu ile
paylaşacağız.
SOCAR olarak
biz; Petkim
Yarımadası’na,
Petkim’in satın
alınması ile birlikte
yaklaşık 9 milyar
dolar yatırım
yapıyoruz.

dayanıyoruz. Yani geçmişte olduğu
gibi ‘Kim olursan ol gel’ demiyoruz.”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, Dünya’nın içinde bulunduğu büyük krize karşın Türkiye’nin performansı
ile herkesi kendisine hayran bıraktığını
söyledi. Yavuz; “Türkiye’nin en kapsamlı
yerlileştirme projesi ” cümlesini kullandıklarını belirterek, “Yeni Teşvik Yasası
kapsamında mevzuatımıza ‘Stratejik
Yatırım’ konsepti getirilmişti, Hükümetimizin üretim ve ihracat odaklı, yerli
üretimi öncelleyen, yüksek katma
değer yaratma kabiliyetine sahip, ara
malı üretimini teşvik eden bakış açısı,
rafineri yatırımımız ile tam olarak örtüştü. Ülkemizin tanımladığı bu stratejiyi
hayata geçiren bir yatırımı yapmanın
gururunu yaşıyoruz.” dedi.
// PETKİM YARIMADASI BÖLGENİN
EN ÖNEMLİ ÜRETİM ÜSSÜ
OLACAK...
Yeni teşvik sisteminin sektörel gerçekliklerden kaynaklanan ve Türkiye’nin rekabet gücünü ve yerli üretimi önceliğe
alan bir sanayileşme stratejisi üzerine

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev (solda) ve
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev
(ortada), Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile
birlikte…

inşa edildiğini sözlerine ekleyen Yavuz,
şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yeni teşvik sistemi, ülkemizi büyük
yatırımlara ev sahipliği yapacak bir
konuma taşıyacak niteliğe sahip bir
devrimdir. Şirketimize verilen stratejik
yatırım belgesinin, Petkim Yarımadası’nı
ülkemizin Rafineri-Petrokimya-EnerjiLojistik Entegrasyonu’na sahip örnek
bir üretim üssü haline getirme vizyonumuza çok büyük katkısı olacaktır.
Teşvik belgemiz heyecanımızı artırdı.
Çok yakında liman başta olmak üzere
yeni stratejik yatırımlarımızı da kamuoyu ile paylaşacağız. SOCAR olarak biz;
Petkim Yarımadası’na, Petkim’in satın
alınması ile birlikte yaklaşık 9 milyar
dolar yatırım yapıyoruz. 2008-2018
döneminde TANAP projesi ile birlikte
Türkiye’ye yapacağımız yatırımın tutarı
20 milyar dolara ulaşacak ve Türkiye
ekonomi tarihinin en büyük doğrudan
yatırımcısı olacağız. Hedefimiz Petkim
Yarımadası’nda minimum 15 milyar
dolar ciro, 5 bin çalışan, 5 milyar dolar
ihracata ulaşmaktır. Böylece ‘İki Devlet,
Bir Millet’ olan Azerbaycan ve Türkiye
ekonomilerine, yani büyük Türk milletine hizmet etmenin gururunu yaşamış
olacağız.

İLK STRATEJİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEN SATIRBAŞLARI
n Halen saha düzenlenme ve hafriyat çalışmaları devam eden STAR Rafinerisi’nde

Teşvik Belgesi’ne bağlanan yatırım tutarı 6.6 milyar TL oldu.
n “Türkiye’nin son 30 yıldaki, tek noktaya yapılan en büyük yatırımı” olan SOCAR
Türkiye Rafinerisi’ne “Stratejik Yatırım” kapsamında; KDV istisnası, Gümrük Vergisi
muafiyeti, yüzde 90 oranında vergi indirimi, yüzde 50 oranında Yatırıma Katkı
Oranı, 7 yıl boyunca asgari ücret tutarı ile sınırlı olmak üzere sigorta primi işveren
hissesi, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi ve yatırım tutarının yüzde 5’ini
geçmemek kaydıyla 50 milyon TL’ye kadar faiz desteği sağlanacak.

STAR Rafinerisi’nin bir yılı geride bırakan çalışmaların yüzde 60’ı tamamlanırken, 6 milyon metreküpün üzerinde toprak yer değiştirdi.
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İSPANYOL, İTALYAN, GÜNEY KORELİ VE JAPON
FİRMALARDAN OLUŞAN KONSORSİYUM
STAR RAFİNERİSİ’Nİ İNŞA EDECEK

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz

SOCAR Türkiye’nin Petkim Yarımadası üzerindeki ‘ValueSite’ vizyonunun en kritik adımı olan SOCAR Türkiye Ege
Rafinerisi’nin (STAR) Petkim Aliağa Kompleksi içindeki
saha düzenleme ve hafriyat çalışmaları bütün hızıyla
sürüyor. Bir yılı geride bırakan çalışmaların yüzde 60’ı
tamamlanırken, 6 milyon metreküpün üzerinde toprak yer
değiştirdi. Toplamda 10 milyon 500 bin metreküp hafriyat
yapılacağını belirten SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz,
yılda 10 milyon ton ham petrol işleyecek rafinerinin en
önemli özelliğinin Petkim’e rekabet gücü kazandırmak
olduğunu vurguladı. Yavuz; “Rafinerimizi Petkim’in
hammadde ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn ettik,
rafinerimizde üretilecek 10 milyon ton rafinaj ürününün
3 milyon tonu bizzat Petkim tarafından tüketilecek.
Böylece Petkim taşıma, stoklama ve kalite maliyetlerinden
yılda asgari 100 milyon dolar tasarruf sağlayacak. Petkim
Yarımadası’nda yapacağımız petrokimya, liman ve enerji
yatırımları ile birlikte tarihsel performansını dört kat daha
iyileştirerek yoluna emin adımlar ile devam edecektir.” dedi.
Sadece Petkim’in temel hammaddesi olan bugün
tümüyle ithal ettiği, Nafta ve LPG değil, Türkiye’nin
net ithalatçı olduğu jet yakıtı ve motorin ürünlerinin
de yerlileştirilmesiyle Türkiye’nin dışa bağımlılığını
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azaltacaklarını belirten Yavuz, şöyle
devam etti: “Uluslararası teknik ve mali
danışmanlarımız ile birlikte yoğun bir
mesai harcadık, Rafineri projemize
teklif veren üç konsorsiyumdan gelen
tekliflerin teknik değerlendirme
süreci tamamlandı. İspanyol Tecnicas
Reunidas, İtalyan Saipem, Güney
Koreli GS Engineering&Construction
ve Japon Itochu firmalarında oluşan
konsorsiyumu seçtik. Konsorsiyumla
kontrat görüşmelerine başladık. Hukuki
anlamdaki kontrat görüşmelerimizi
tamamlayıp EPC kontratını imzalamayı
planlıyoruz. EPC kontratı, mühendislik,
satın alım ve inşaat faaliyetlerini
kapsıyor. Rafinerimizin finansman
maliyeti hariç yapım maliyeti 4 milyar
dolar civarında olacak. Bu bizim
projeksiyonlarımızdan daha olumlu.
Önceki projeksiyonlarımızda finansman
maliyeti de dahil olmak üzere maliyetin
5.5 milyar dolar olacağını öngörmüştük.
Gerek ihale sürecinde teklifin daha
makul olması, gerekse Stratejik Yatırım
Teşvik Belgesi’nden kaynaklanan yatırım
maliyetlerindeki düşüş nedeniyle
maliyetin daha önce tahmin edilenden
en az 1 milyar dolar daha aşağıda
olacağını düşünüyoruz. Bu da bizim
rafineriyi daha hızlı yapmamızda ve
proje finansmanda çok daha büyük
kolaylık sağlayacak. Rafineriyi hızla bitirip
Petkim’in ihtiyacı olan hammaddeyi
biran önce Petkim’e sağlamak istiyoruz.
Rafineriyi 2016 yılı ikinci yarısında
devreye almayı planlıyoruz. “
// MALİYETİN YARISI ÖZKAYNAKLA
Rafineri’nin finansmanı ile ilgili süreç
konusunda da bilgi veren Yavuz, proje
maliyetinin yarıya yakınını özkaynakla
karşılayacakları bilgisini verdi. “Bu son
derece yüksek bir özkaynak oranı.
Hem rafinerinin devreye girdiği andan
sonraki nakit yaratma kabiliyetini
hem de yatırımın hızını artırmak
amacıyla özkaynak oranımızı yüksek
tutuyoruz. Dolayısıyla geri kalan proje
finansmanı daha rahat olacak.” diyen
Yavuz, rafinerinin halen ihtiyacı olan
harcamaları özkaynakla yaptıklarını, proje
finansmanının ise 2013 yılı Haziran ayına
kadar tamamlanacağını kaydetti.

STAR Rafinerisi’nden sonra, Türkiye’nin ikinci Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi Etilen ve PTA
Fabrikalarında kapasite artışı sağlayacak 200 milyon TL tutarındaki “Petrokimya Ürünleri
Kapasite Artışı ve Yeni Ürün Üretimi Projesi”ne verildi.

2

012 yılı Haziran ayında
TBMM’de kabul edilen yeni
Teşvik Yasası ile mevzuata
ilk kez giren “Stratejik
Yatırım Teşvik Belgesi” uygulaması,
yerli üretimi destekleyici ve cari
açığı azaltıcı yatırımları önceliğe
alan projeler ile devam ediyor.
Türkiye’nin ilk “Stratejik Yatırım
Teşvik Belgesi’nin 5 Aralık 2012
tarihinde STAR Rafinerisi yatırımı
için SOCAR Türkiye’ye verilmesinin
ardından, Petkim’in toplam
kapasitesini yüzde 13 artıracak
temel kimyasallar için planlanan
yatırımları için “Stratejik Yatırım
Teşvik Belgesi” aldı.
Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut, şirketin “Petrokimya
Ürünleri Kapasite Artışı ve Yeni
Ürün Üretimi Projesi” kapsamında
Etilen ve Saf Tereftalik Asit (PTA)
fabrikaları için planlanan kapasite
artışı yatırımlarının, Stratejik Yatırım
Teşvik Belgesi sayesinde hayata
geçirilmesinin kolaylaşacağını
söyledi. Yatırımlar tamamlandığında
Etilen Fabrikası’nın yıllık

Petkim, STAR
Rafinerisi’nin
ardından ülkemizin
ikinci Stratejik
Yatırım Teşvik
Belgesi’ni aldı.
Petkim Yarımadası’nı
ülkemizin en büyük
üretim üssü haline
getirme yolunda
çok önemli bir
destek. Biz de bu
desteğin bilinci
ile gayretlerimizi
artırıyoruz.

kapasitesinin yüzde 13 artarken, PTA Fabrikası’nın yıllık
kapasitesi ise 70 bin tondan 105 bin tona yükseleceği
bilgisini veren Korkut, bu yatırımlarla birlikte Petkim’in
yıllık toplam üretim kapasitesinin 3.2 milyon tondan,
3.5 milyon tona yükseleceğini kaydetti. Petkim’in bu
yatırım projeleri için Ekonomi Bakanlığı Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne 7
Kasım 2012 tarihinde başvuru yaptığını, iki aydan daha
az sürede Teşvik Belgesi’nin alındığını hatırlatan Korkut,
“Bu kadar kısa bir sürede bürokratik sürecin sonlanması
ülkemiz ekonomisi için de umut vericidir. Bürokrasimiz,
geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde hızlı çalışmaktadır.
Başta Sayın Bakanımız Zafer Çağlayan olmak üzere,
tüm Ekonomi Bakanlığı bürokratlarına teşekkürü bir
borç biliyorum. Petkim, STAR Rafinerisi’nin ardından
ülkemizin ikinci Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ni aldı.
Petkim Yarımadası’nı ülkemizin en büyük üretim üssü
haline getirme yolunda çok önemli bir destek. Biz de bu
desteğin bilinci ile gayretlerimizi artırıyoruz. Bu teşvik ile
finansman maliyetimiz ile birlikte yatırım maliyetlerimizi
ve vergi oranlarımızı düşürmüş olacağız. Bu teşvik
maddi getirilerinin yanı sıra, Petkim’e olan desteği ifade
etmesi açısından da son derece önemlidir, bu destek
heyecanımızı artırıyor.” dedi.
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Türkiye’nin ikinci Stratejik
Yatırım Teşvik Belgesi Petkim’e...

BİZ’DEN HABERLER

ETİLEN FABRİKASI KAPASİTE
ARTIŞI YATIRIMI NE SAĞLAYACAK?
Petkim Aliağa Kompleksi’nin temel hammaddesi olan
Etilen ihtiyacının tümünün karşılandığı fabrikada, AYPE,
AYPE-T, VCM gibi etilen kullanan proses fabrikaların
planlanan kapasite artışları, yapılacak yatırımla daha rahat
karşılanabilecek. Etilen Fabrikasının yıllık kapasitesinin 520
bin tondan, 587 bin 600 tona yükselmesiyle etilen ithalatı
ihtiyacı 45-50 bin ton arasında değişecek. Planlanan
kapasite artış yatırımı gerçekleştirilemeseydi ithalat
miktarı 100 bin ton civarında olacaktı. İthalat miktarının
azalmasıyla, ithalat kaynaklı zorluklar ve liman ve
depolama kapasitelerindeki kısıtlar da ortadan kaldırmış
olacak. Kapasite artışı yatırımı ile fabrikada operasyonel
kısıtları olan ekipmanlar değiştirilerek daha güvenli işletim
sağlanacak ve ekipmanlar daha verimli çalışacak.

// BİZE DUYULAN GÜVENİ VE VERİLEN DESTEĞİ
BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ”
SOCAR’ın Petkim Yarımadası’nda sürdürdüğü STAR Rafinerisi
yatırımın ardından, Petkim’in iki projesinin daha Stratejik Yatırım
Teşvik Belgesi kapsamına alındığına dikkat çeken Sadettin
Korkut, kimya sektörünün Türkiye’nin en çok ithalat yapan
sektörlerinin başında geldiğini anımsattı. Yerli üretimi, istihdamı,
katma değeri ve refahı Türkiye sınırları içinde bırakacak
projelerin Petkim Yarımadası’nda birer birer hayata geçeceğine
dikkat çeken Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kimya sektörü, ülke olarak bugün ithal ettiğimiz pek çok
ürünü yerli üretebilir. Bunun için yeterli teknolojimiz ve insan
kaynağımız var. Yeni Teşvik Yasası ülkemizin rekabet gücünü
artıracak ara malı üretimine odaklı, ihracat ve istihdamı
öncelleyen bir yapılanma üzerine inşa edilmiş bir teşvik
sistemidir. Girdi Tedarik Sistemi Projesi ile (GİTES) sektörlerimizin
sorunları en ince ayrıntısına kadar masaya yatırılmıştı. Şimdi
uygulamada da aynı başarının yakalandığını görmek, üretime
gönül vermiş bizleri çok mutlu ediyor. Yatırımlarımızı en kısa
sürede tamamlayarak, bize duyulan güveni ve verilen desteği
boşa çıkarmamanın gururunu yaşayacağız.”
// TEŞVİK KAPSAMINDA NELER YER ALIYOR?
Petkim’in “Petrokimya Ürünleri Kapasite Artışı ve Yeni Ürün
Üretimi Projesi” kapsamında alınan Stratejik Yatırım Teşvik
Belgesi’nin 4 yıl olan süresi uzatma hakkı ile birlikte toplam 6
yılı kapsıyor. Teşvik belgesinin alınması ile 7 yıl süre ile Sigorta
Primi İşveren Hissesi Desteği, 50 milyon TL’ye kadar Faiz Desteği,
yüzde 90 oranında Vergi İndirimi, yüzde 50 oranında Yatırıma
Katkı Oranı, bütün ve makine ve teçhizatlar için KDV istisnası ve
Gümrük Vergisi Muafiyeti imkânı tanınıyor.

PTA FABRİKASI KAPASİTE ARTIŞI
YATIRIMI NE SAĞLAYACAK?
Saf Tereftalik Asit (PTA) Fabrikası’nın kapasitesi Mitsui ve
Apextech firmalarının yaptığı etütlere uygun olarak mevcut
70.000 ton/yıl seviyesinden 105.000 ton/yıl’a çıkacak.
Proseste sorun yaratan noktalarda iyileşme sağlayarak
daha kararlı ve güvenilir operasyona ulaşılmasını
sağlayacak olan yatırım ile birlikte Petkim’in bu üründe
pazar payının ciddi oranda artması hedefleniyor. Yatırım
sonrasında ürün maliyeti düşerken, enerji ve hammadde
tüketiminde tasarruf yapılacak. Üretilen ürünlerde
safsızlıklar azaltılarak müşteriye daha saf ürün arzı ile
rekabet için avantaj sağlanacak.
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Sadettin Korkut

GÜNCEL

TÜRKİYE LİMANLARINDA YENİ BİR ÇIĞIR AÇILIYOR

Petkim Konteyner Limanı
için tarihi imzalar atıldı…
Petkim Limanı’nda başlangıç kapasitesi 1,5 milyon TEU, nihai kapasitesi ise 4 milyon teu
potansiyelini temsil eden yatırımın uzun süreli işletme imzaları atıldı. Konteyner terminal
işletmeciliğinde dünya devi APM Terminals ile yapılan anlaşma sayesinde Türkiye
limanlarında yeni bir çığır açılıyor…

S

OCAR Türkiye’nin Petkim
Yarımadası için belirlediği
‘Value-Site 2023’vizyonunun
en önemli adımlarından biri
olacak Petkim Konteyner Limanı yatırımı
için 22 Şubat 2013 tarihinde imzalar
atıldı. Petkim’in % 100 hissedarı olduğu
Petlim Limancılık A.Ş ve Hollanda’nın
konteyner terminali operasyonlarında
ve yönetiminde dünya lideri olan APM
Terminals şirketi arasında, konteyner
limanının APM tarafından işletilmesi için
uzun süreli işletme anlaşması imzalandı.
Taraflar arasında 13 Şubat 2012 tarihinde
nihai anlaşma imzalanmak üzere bir ön
anlaşma imzalanmıştı.
Anlaşmaya, Petkim ve Petlim adına
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ile
SOCAR Türkiye Birinci Başkan Yardımcısı
Samir Kerimli; APM Terminal İşletmeleri
A.Ş. ve APMT BV adına ise Birleşme ve
Satın Almalar Direktörü Theo Dersigni
imza koydu.
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// 11.000 TEU KAPASİTELİ GEMİLERİN
YANAŞABİLECEĞİ İLK LİMAN
OLACAK
Petkim Yarımadası’nın, “Türkiye’nin en
kapsamlı kümelenme örneği olma”
hedefinin en önemli lojistik adımlarından
biri olan Petkim Konteyner Limanı
yatırımının ilk fazının 2015 yılında, ikinci
fazının ise 2016 yılında tamamlanması
hedefleniyor. Altyapı ve inşaat yatırımları
Petlim, makina ve ekipman yatırımları
ise APM Terminals tarafından yapılacak
projede, Petlim’in yapacağı yatırım
bedelinin 300 milyon dolar civarında
olacağı öngörülüyor. Petkim Konteyner
Limanı 28 yıl süre ile APM Terminals
tarafından işletilecek. 700 metrelik tek
parça rıhtım yapısı ile Petkim Konteyner
Limanı, Türkiye’de 11.000 TEU kapasiteli
gemilerin yanaşabileceği ilk liman olma
özelliği taşıyacak. Türk sanayicileri Pire
ve İskenderiye gibi limanlarda zaman
kaybetmekten kurtaracak, ihracatçı
firmaların navlun maliyeti azalacak ve

liman kapasitesi yetersizliklerinden
kaynaklanan sorunlara çözüm
sağlayacak. SOCAR Türkiye’nin Petkim
Yarımadası için belirlediği “RafineriPetrokimya-Lojistik-Enerji Entegrasyonu”
vizyonunun “Lojistik” adımını oluşturan
Petkim Konteyner Limanı’nın kapasitesi,
Alsancak Limanı’nın bugünkü
kapasitesinden yaklaşık yüzde 50
daha fazla olacak. Yıllık 1,5 milyon TEU
kapasiteli liman, toplam 48 hektar lojistik
destek sahasına sahip olacak.
//”VALUE-SITE” VİZYONUMUZ
ÇERÇEVESİNDE LOJİSTİK TARAFTA
ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK…”
İmza töreninde Petkim Yarımadası için
belirledikleri ‘Value-Site’ vizyonunun
lojistik ayağında çok önemli bir adım
attıklarının altını çizen Petkim Yönetim
Kurulu Başkanı Vagif Aliyev yaptığı
değerlendirmede, “Biz Petkim Yarımadası
için vizyonumuzu Rafineri-PetrokimyaEnerji-Lojistik Entegrasyonu olarak

tanımladık. STAR Rafinerisi inşaatımıza
25 Ekim 2011’de gerçekleşen tören ile
başladık, rafineride alt yapı çalışmalarının
neredeyse %70’ini tamamladık. Petkim
bünyesinde yeni ürün ve kapasite artışı
yatırımlarımız bir yandan devam ediyor.
Rafinerimiz başta olmak üzere yeni
yatırımlarımızın artan enerji ihtiyacını
karşılayabilmek için çalışmalarımız
sürüyor. Bir dünya devi ile yaptığımız
bu işbirliği ile ‘Value-Site’ vizyonumuz
çerçevesinde lojistik tarafta çok önemli
bir adım attık. Lojistik hedeflerimize
doğru ilerlerken konteyner limanı
işletmeciliğinde dünya lideri APM
Terminals ile işbirliği yaparak bugün
burada uzun süreli bir işletme anlaşması
imzalayarak, limanımızda konteyner
operasyonlarını başlatmak üzere ilk adımı
atıyoruz. Petkim konteyner limanı Türkiye
limancılık tarihinde çığır açacak. Bu
proje kaybedenin olmadığı bir projedir.
APM Terminals’e ve küresel terminal
operasyonlarındaki önemli tecrübelerine
hoş geldiniz diyor, bu işbirliğinin
ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”
dedi.
// “SEKTÖRÜNDE DÜNYA DEVİ
BİR FİRMA İLE BİRLİKTE YOLA
ÇIKIYORUZ.”
Hollanda devi APM Terminals ile uzun
süreli işletme anlaşması imzalanmasına
ilişkin açıklamalarda bulunan SOCAR
Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz da, dünyanın
en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri
olan Türkiye’de liman kapasitesinin
aynı oranda artamadığını belirterek,
bu önemli yatırımla başta Ege ve
Akdeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin
liman kapasitesine, dolayısıyla dış
ticaret hacmine çok önemli bir ivme
kazandıracaklarının altını çizdi. Petkim
Limanı’nın geliştirilmesi, daha ekonomik
olarak işletilebilmesi ve Türkiye’nin en
büyük entegre limanı hâline getirmek
amacıyla Petlim Limancılık Ticaret
A.Ş.’yi kurduklarını anımsatan Yavuz, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Bir yandan yarımadamızın bugünkü
ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik yatırımlar yaparken, APMT
ile uzun süreli bir işletme anlaşması
imzalayarak, limanımızda konteyner
operasyonlarını başlatmak üzere ilk adımı
atıyoruz. Liman ve lojistik yatırımlarımız
ile ülkemizin en stratejik sanayi
bölgelerinden biri olan Aliağa’yı ülkemizin
en büyük entegre lojistik merkezi olma
noktasına taşımayı hedefliyoruz. Nemrut
Limanlar Bölgesi, Türkiye’nin Avrupa’ya
en yakın noktası konumunda. Ayrıca
Akdeniz ile Ege’nin birleştiği yerde,

Türkiye’nin sanayi merkezinde bulunuyor.
Biz Petkim Limanı’nı Alsancak Limanı da
dahil bölgenin en büyük entegre limanı
ve lojistik merkezi haline dönüştürmeyi
hedefliyoruz. Yapacağımız yatırım, Aliağa
ve Nemrut Limanlar Bölgesi’nin de
dünyanın sayılı lojistik merkezlerinden biri
olmasını sağlayacak. Projemizi tümüyle
dış kaynak ile gerçekleştireceğiz, Petkim’in
öz kaynak yapısına dayalı bir nakit
harcama öngörmüyoruz.
// “NEMRUT KÖRFEZİNİ TÜRKİYE’YE
KAZANDIRIYORUZ.”
Yavuz, Petkim Konteyner Limanı
ve bölgede yapılacak diğer liman
yatırımlarının ülke ekonomisine canlılık
getireceğine dikkat çekerek,
şöyle devam etti: “Başlangıçta 1,5Milyon
TEU elleçleme kapasitesi, bölgenin
ihtiyaçları ile paralel bir şekilde 4 milyon
TEU’ya kadar çıkabilecektir, bunun
anlamı ise; bölgenin 2025 yılına kadar
olan ihtiyacını karşılayacak bir kapasite
yaratıyoruz. Marmara, Ege ve Akdeniz
Bölgesi’nde 11.000 TEU kapasiteli
konteyner gemilerinin rahatlıkla
yanaşabileceği ve ülkemizde demiryolu,
otoyol ve karayoluna entegre en büyük
liman olacak. Nemrut körfezini ülkemize
kazandırmanın ve bölgenin potansiyelini
Petkim ile birlikte ortaya çıkarmanın
gayreti içindeyiz. İhracatçı firmalarımıza
ciddi maliyet avantajı sağlayacağız.
Vizyonumuzun önemli bir parçasını
daha hayata geçirmenin ve ülkemize
verdiğimiz sözleri yerine getirmenin
gururunu yaşıyoruz.”
// “TÜRKİYE’DEKİ İLK İŞBİRLİĞİMİZ”
APM Birleşme ve Satın Almalar Direktörü
Theo Dersigni ise, Türkiye’nin sürekli
büyüme gösteren çok önemli bir pazar
olduğunu vurguladı. “Bu önemli pazara
alanında kendini kanıtlamış, kuvvetli ve
saygın bir iş ortağı olan
SOCAR ile birlikte girmekten dolayı çok
mutluyuz. Yaptığımız işbirliğinin uzun
seneler boyunca devam edeceğini
umuyoruz” diyen Dersigni, Petkim
Konteyner Limanı’nın Türkiye’deki
ilk işbirlikleri olmasından mutluluk
duyduklarını ifade etti. Petkim Limanı’nın
lojistik konumu, pazarlara ulaşılabilirliği
ve doğal su derinliği özellikleri ile
Türkiye’nin önde gelen limanlarından
biri olma özelliklerine sahip olduğunu
ifade eden Dersigni, bu işbirliğinin
kendilerine büyük heyecan verdiğini
belirterek, “Petkim Limanı’nı Türkiye’nin
ve bölgenin ekonomik büyümesine
sürekli katkı sağlayan bir işletme yapısına
dönüştürmek için elimizden geleni
yapacağız.” dedi.

‘VALUE-SITE’ 2023
VİZYONUNUN
LOJİSTİK ADIMI:
PETKİM LİMANI
n Petkim Konteyner Limanı başlangıçta 1,5

Milyon TEU ve potansiyeli ile 4 Milyon TEU
olan konteyner elleçleme kapasitesi Ege
Bölgesi'nin en büyük entegre limanı olacak.
n % 100 Petkim iştiraki olan Petlim

Limancılık A.Ş. tarafından yapılacak
yatırımın ilk fazı 2015 yılında, ikinci
fazı 2016 yılında tamamlanacak. İnşaat
aşamasında 500, işletme döneminde ise 260
kişiye sürekli istihdam sağlanacak.
n Konteyner terminal işletmeciliğinde

dünyanın lider kuruluşu APM Terminals
ile yapılan stratejik işbirliği ile Petkim
Limanı, Alsancak Limanı'nın bugünkü
kapasitesinden yaklaşık %50 daha fazla
başlangıç kapasitesine sahip olacak.
n Petkim Konteyner Limanı

tamamlandığında; Marmara, Ege ve Akdeniz
Bölgesi'nde 11.000 TEU kapasiteli konteyner
gemilerinin rahatlıkla yanaşabileceği
tek liman olacak. Türk sanayicileri Pire
ve İskenderiye gibi limanlarda zaman
kaybetmekten kurtulacak; ihracatçı
firmaların navlun maliyeti azalacak.
n İzmir-Çanakkale Karayolunun yanında

oluşturulacak geri hizmet sahası, mevcut
demiryoluna entegre edilecek. Konteyner
depolanması için liman sahasında 42
hektar, geri hizmet alanında ise 6 hektar
olmak üzere toplam 48 hektar lojistik saha
yapılacak.
n Aliağa ve Nemrut Limanlar Bölgesi'nin

sayılı lojistik merkezlerinden biri olmasını
sağlayacak konteyner ve genel kargo
limanı projesi ile pazar talebine bağlı
olarak kapasite 4 Milyon TEU'ya kadar
çıkarılabilecek.
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BİZ’DEN HABERLER

Sadettin Korkut,
Petkim’in yeni Genel Müdürü
Hayati Öztürk’ün Yönetim Kurulu Üyeliği’ne
atanmasının ardından, şirketin yeni Genel
Müdürü Sadettin Korkut oldu. Korkut, 20 Aralık’ta
düzenlenen bir törenle yeni görevine başladı.

T

ürk sanayisinin gururu Petkim’in Genel Müdürlüğü’ne Sadettin
Korkut atandı. 8 Ocak 2010 tarihinden bugüne Genel Müdürlük
görevini sürdüren Hayati Öztürk ise Petkim’de Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaya devam edecek.
Görev devir teslim töreninde konuşan SOCAR Uluslararası Yatırımlar
Sorumlusu ve Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, SOCAR’ın
Türkiye’deki büyümesinin temeli ve başlangıç noktasının Petkim olduğunu
belirterek, Genel Müdür Sadettin Korkut’a yeni görevinde başarılar diledi.
SOCAR’ın Türkiye’de çok büyük projelere imza attığını vurgulayan Aliyev,
Petkim Yarımadası’nda çalışmaları devam eden STAR Rafinerisi ile birlikte
Rafineri-Petrokimya Entegrasyonu’nun sağlanacağını ve Petkim’in
hammaddede güvenilir bir yapıya kavuşacağını sözlerine
ekledi. Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“STAR Rafinerisi, STEP Enerji Santrali, Petkim Konteyner
Limanı ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP)
projesi ile birlikte 2018 yılına kadar Türkiye’ye 17
Milyar Dolar yatırım yapacağız. Bu yatırımları yaparken
geleceğimize duyduğumuz güven ve inanç, sizlere ve
tecrübelerinize dayanmaktadır. Hayati Öztürk Bey’e bugüne
kadar yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ederken,
Yönetim Kurulu Üyemiz olarak daha büyük başarıları farklı
bir kulvarda sürdüreceğine inancım tamdır.”
// “PETKİM, TÜRKİYE VE AZERBAYCAN
STARETEJİK ORTAKLIĞININ ATAR DAMARI”
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz da,
Petkim’in Türkiye ve Azerbaycan stratejik
ortaklığının atar damarı olduğunu
belirterek, “Bugün burada bir bayrak
değişimi yaşıyoruz. Şirketimize 36
yıldır emek veren Sayın Hayati Öztürk,
Yönetim Kurulu Üyemiz olarak bizlere
katkı koymaya devam edecek.
Kendisine bugüne kadar verdiği
hizmetler nedeniyle çok teşekkür
ediyoruz.” dedi.
SOCAR Türkiye’nin Petkim
Yarımadası’nda sürdürdüğü
yatırım projelerinin tutarının
8 Milyar Doları bulduğunu
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(Soldan) Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev, Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk ve SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz

anımsatan Kenan Yavuz, Sadettin Korkut’un
sektörün çok iyi tanıdığı profesyonel bir
yönetici olduğunu belirterek, şöyle devam
etti:
“Bugüne kadar aldığı görevlerde
çok önemli başarılara imza atmış bir
profesyonel yönetici olan Sayın Sadettin
Korkut’un aramıza katılması, Petkim
ve Grubumuz için çok önemlidir ve
gücümüze güç katmıştır. Bu bir bayrak
yarışıdır. Heyecanımızı, şirketimize ve
kendimize duyduğumuz güveni artırarak,
daha büyük başarılara imza atmak var
gücümüzle çalışacağız”

// DÜNYANIN EN ACIMASIZ
REKABET KOŞULLARINA
SEKTÖRLERİNDEN BİRİ
Petkim’in yeni Genel Müdürü Sadettin
Korkut ise, şirketin Türk sanayisinin en
güzide kuruluşlarından biri olduğunu
belirterek, Yönetim Kurulu’nun kendisine
gösterdiği teveccühe teşekkür etti.
Petrokimya sektörünün, dünyanın en
acımasız rekabet koşullarına sahip
sektörlerinin başında geldiğine dikkat
çeken Korkut, “Dünya artık hevesli
satıcılar ile acımasız alıcıların dünyası.
Bu nedenle müşterilerimizi her zaman

başımızın tacı olarak göreceğiz. Petkim çok
şanslı bir şirket. Köklü kurumsal birikimi
ve çok deneyimli bir insan kaynağına
sahip. Bugünün dünyasının zor rekabet
koşullarında; fiziki sermayeniz ve insan
kaynağınız ile var olan talep arasında etkin
bir koordinasyon sağlamak zorundasınız.
Genel Müdürlük görevimde, şirketimizin
insan kaynağı birikimi ve kurumsal
deneyimi en önemli güvencem olacaktır.”
dedi. Törenin sonunda, Petkim Yönetim
Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Yönetim Kurulu
Üyesi Hayati Öztürk’e verdiği hizmetler
nedeniyle el işi seramik tabak takdim etti.

SADETTİN KORKUT KİMDİR?

Sadettin Korkut, 1960 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme - Pazarlama Bölümü mezunu olan Korkut, iş
yaşamına 1983 yılında başladı. 1988 yılına kadar Sultan Pazarlama A.Ş ve Eti Pazarlama A.Ş gibi gıda şirketlerinde Satış Müfettişi olarak görev aldı.
1988-1993 yılları arasında Ülker Gıda A.Ş.’de Bölge Satış Müdürlüğü sonrasında, 1993-2007 yılları arasında Polinas Plastik San. A.Ş.’de Satış ve Pazarlama
Müdürlüğü’nden başlayarak, sırasıyla Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
Ülker Grubu’nda toplam 19 yıl çalışan Korkut, 2007-2010 yılları arasında İmaj Ambalaj A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini yürüttü. 2010-2012 yılları
arasında ise Naksan Holding A.Ş iştiraki olan Naksan Plastik ve Enerji A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini yürüttü. Sadettin Korkut, 20 Aralık 2012 tarihi
itibarıyla Petkim Petrokimya Holding A.Ş Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlük görevine atandı. İş yaşamı boyunca sektörel sivil toplum
kuruluşlarında pek çok görevler üstlenen Korkut, halen Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB-Ambalaj Meclisi Başkan
Yardımcılığı ve Ambalaj Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (ASDF) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam ediyor.
İngilizce bilen Sadettin Korkut, evli ve bir kız çocuk babası.
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BAŞARI

Petkim Ar-Ge’si,
üç patent birden alarak
büyük bir başarıya imza attı
Petkim’in yürüttüğü Ar-Ge projeleri kapsamında ortaya çıkan buluşlar için 2008 yılından
itibaren sekiz adet patent başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan üçü kabul edilirken;
diğerleri için patent süreci devam ediyor.

S

adece Petkim için değil, Türk
kimya sanayisi için de okul
olma vasfını koruyan Petkim
Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü,
dört yıllık bir çalışma sonucunda üç
proje için Türk Patent Enstitüsü’nden
(TPE) faydalı model ve patent
belgelerini almayı başardı.
Petkim’in yürüttüğü Ar-Ge projeleri
kapsamında ortaya çıkan buluşlar için
2008 yılından itibaren sekiz adet patent
başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan
üçü kabul edilirken; diğerleri için patent
süreci devam ediyor.
Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü
Yöneticisi Dr. Ayhan Ezdeşir ile Uzman
Mühendisler Başak Tuncer ve Dr.
Füsun Güner’in yürüttüğü “Etilen
Diklorür Üretiminde Tıkanıklık Önleme
Prosesi”, “Damıtma Kolonu Sistemi”
ve “Aşılı Poliolefin Bazlı Emülsiyon
Üretim Prosesi” projeleri, Petkim’in
yürütmekte olduğu maliyet düşürme
ve verimlilik artırma çalışmalarına
önemli katkılar sağladı. Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut, genç ve çok
iyi yetişmiş bir kadro ile oluşturdukları
Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü’nün,
şirket tarihinde çok başarılı çalışmalara
imza attığını belirterek, “Mevcut
ürünlerimize yeni kullanım alanları
yaratılması, yeni türler geliştirilerek ürün
yelpazesinin geliştirilmesi, yan ürünlerin
değerlendirilmesi, teknoloji ve knowhow üretilmesi temel amacımız...
Ayrıca transfer edilen teknolojilerin
adaptasyonunu yaparak, Petkim’in
üretim süreçlerini hızlandırıyoruz.
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(Soldan) Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü Uzman Mühendisi Başak Tuncer.
Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü Yöneticisi Dr. Ayhan Ezdeşir, Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü
Uzman Mühendisi Dr. Füsun Güner

Üretimde kullanılan hammadde,
yardımcı kimyasal madde ve katalizörlere
alternatifler yaratarak, maliyetlerin
düşmesine katkı sağlıyoruz.” dedi.
// ÜÇ PROJENİN AYRINTILARINDA
NELER VAR?
// “ETİLEN DİKLORÜR ÜRETİMİNDE
TIKANIKLIK ÖNLEME PROSESİ”
VCM FABRİKASINDA SORUNDAN
KAYNAKLANAN BAKIM DURUŞLARINI
ENGELLEDİ
2008 yılında Dr. Ezdeşir’in Vinil Klorür
Monomer (VCM) fabrikasında meydana
gelen tıkanıklığın önlenmesi için yaptığı
çalışmalarda ortaya çıkan buluş için TPE’ye
patent başvurusu yapıldı. Yaklaşık 4 yıl
süren zorlu bir sürecin ardından patent,
Türk Patent Enstitüsü tarafından 15.12.2008
tarihinden itibaren 20 yıl süre ile incelemeli
olarak verildi. Bu patent için ayrıca Avrupa
patent alımı süreci ise halen devam ediyor.
Proses, direkt klorlama yöntemiyle etilen
diklorür üretimi sırasında klor ve etilen
besleme ejektörleri ile reaktör sirkülasyon
hatlarında meydana gelen tıkanıklıkların
engellenmesine yönelik olarak geliştirildi.
Böylelikle bertarafı zor olan artıkların
oluşumu engellenerek, insan sağlığı ve
çevre korunurken, reaktör sisteminin
bakımı için yapılan duruşlar ortadan
kaldırılmış oldu ve reaktörün verimli
çalışması ile maliyetlerde düşüş sağlandı.

// “AŞILI POLİOLEFİN BAZLI
EMÜLSİYON ÜRETİM PROSESİ” BÜYÜK
AVANTAJ SAĞLAYACAK
Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü Uzman
Mühendisi Dr. Füsun Güner tarafından
2009 yılında başvurusu gerçekleştirilen
ve 2012 yılında TPE tarafından patent
belgesi verilen “Aşılı Poliolefin Bazlı
Emülsiyon Üretim Prosesi” başlıklı buluş
ise cam elyaf üretim prosesinde cam
elyafın polimer ile uyumunu, ara yüzey
yapışmasını ve etkileşimini arttırmak için
apreleme (sizing) işleminde kullanılan
modifiye poliolefinlerin emülsiyonlarının
hazırlanmasını konu alıyor.
Patente konu olan buluş bu alanlarda
çok önemli avantajlar sağlayacak... Yüksek
molekül ağırlıklı fonksiyonlandırılmış
poliolefinler yerine iki monomer aşılanmış
düşük molekül ağırlıklı amorf poliolefinlerin
kullanılmasıyla, daha kolay emülsiyona
alınmaları sağlanmıştır. Bu sayede,
apreleme formülasyonunda ve diğer
kompozitlerde uyumlaştırıcı ajan olarak
kullanıldığında daha az enerji harcanacak.
Bu ürünün ticari uygulamalarına yönelik
olarak ilgili firmalarla görüşülmüş olup
2013 yılında TÜBİTAK TEYDEB destekli bir
proje başlatılacak.

// “TRİETİLEN GLİKOL ELDESİ” PROJESİ
TÜBİTAK TEYDEB DESTEĞİ İLE
GERÇEKLEŞTİ
Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü Uzman
Mühendisi Başak Tuncer tarafından 20072009 yılları arasında yürütülen TÜBİTAK
TEYDEB destekli “Trietilen Glikol Eldesi”
Projesi kapsamında 1 adet patent ve 1
adet faydalı model başvurusu yapıldı. Bu
başvurulardan biri olan Ar-Ge ve Teknoloji
Müdürlüğü, Ege Üniversitesi ve Tamcı
Makine firmasının işbirliği ile geliştirilen
pilot tipi damıtma kolonu için 2010 yılında
yapılan faydalı model başvurusu Türk
Patent Enstitüsü tarafından kabul edilerek,
17.12.2010 tarihinden itibaren 10 yıl süre
ile incelemesiz olarak verildi. Bu pilot tipi
damıtma kolonu, pilot ölçekli çalışmalarda
farklı amaçlar için farklı damıtma kolonları
satın almak yerine bir damıtma sistemi
ile birçok ihtiyaca cevap verebilmek
için geliştirildi. Damıtma kolonunun
gerektiğinde boyunun uzatılabilmesi, ara
bölmeden numune alımına imkân vermesi
ve mobil özelliği farklı laboratuvarlarda
farklı amaçlar için kullanabilme kolaylığı ve
esnekliği sağlamış oldu.
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ÖDÜL

“İŞİMİZİ DÜNE GÖRE DAHA İYİ YAPIYORUZ,
AMA EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.”

2012 Ulusal Kalite
Başarı Ödülü Petkim’in…
2004 yılından bugüne EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulayan Petkim çalışanları 8 yıllık
emeklerinin karşılığını, Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nü kazanarak aldı.

P

etkim, Türkiye Kalite Derneği
(KalDer) tarafından her yıl
verilen “Ulusal Kalite Başarı
Ödülü”nü kazanarak, 47 yıllık
tarihinin en önemli başarılarından
birine daha imza attı. “Büyük İşletmeler”
kategorisinde aday olan Petkim’in ödül
zaferi, “Yaşanabilir Gelecek” temasıyla
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde
düzenlenen 21. Kalite Kongresi’nin son
gününde açıklandı. Petkim yönetici ve
çalışanları mutlu haberle büyük sevinç
yaşarken, sekiz yıl süren zorlu mücadelenin karşılığı da alınmış oldu.
Ödül töreninde bir konuşma yapan
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati
Öztürk, 2004 yılında imzaladıkları “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” ile
EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamaya başladıklarını hatırlatarak, “Aradan
geçen sekiz yılda, bu modelin gereklerini gerçekten meşakkatli ve zorlu bir
çalışma sonucunda hayata geçirmeyi
başardık. Petkim’in 2 bin 500 çalışanı
bu süreçte kendi işlerinin yanında bu
çalışmayı da yaparak, her türlü takdirin
üzerinde bir özveri gösterdi. Samimi
olmak gerekirse kimi zamanlar umutsuzluğa düştüğümüz anlar da oldu.
Çünkü biz bir üretim şirketiyiz. Birbirine
entegre ama çalışma sistemleri çok
farklı 22 fabrika ve yardımcı ünitenin,
bu modelin kurallarını benimsemesi,
başka şirketlere göre çok daha zorlu bir
mücadele gerektirdi. Daha önceki yıllarda ödül alan başarılı firmalardan daha
zorlu bir mücadeleydi bu… Ama çok
şükür ki başardık. Tüm takım arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve alkışlıyorum.
Her zaman söylediğim gibi işimizi düne
göre daha iyi yapıyoruz, ama en iyisini
yapmak için çalışıyoruz.” dedi.
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Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk (sağda), şirketin ödülünü, Ulusal Kalite Ödülü
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Mehmet Durman’ın elinden aldı.

// “HER PETKİM ÇALIŞANI BİR MÜKEMMELLİK YOLCUSU”
EFQM’in dünyanın önde gelen iş mükemmelliği modellerinden biri olduğunu
anımsatan Öztürk, bu modelin gereklerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenip
içselleştirilmesinin, en az ödül kazanmak kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.
Petkim olarak, EFQM modelinin gerektirdiği kriterleri sağladıklarına inandıkları
için Ulusal Kalite Ödülü’ne aday olduklarını açıklayan Hayati Öztürk, yapılan hazırlıklar ne kadar iyi olursa olsun çalışanların zihninde ve gönlünde “mükemmellik
yolcusu oldukları” hissi uyanmazsa yapılanların kağıt üzerinde kalmaya mahkum
olduğu görüşünü savundu.
“Tüm çalışanlarımız bu kültürü bir yaşam biçimine dönüştürerek, şirketimizin
rekabet gücüne yansıtarak iş süreçlerini her geçen gün daha da iyileştiriyorlar.”
diyen Öztürk, çalışanların kıdem ve deneyim farklılığı gözetmeksizin, “İşimizi
düne göre daha iyi yapıyoruz; ama en iyisini yapmak için çalışıyoruz.” felsefesi ile
hareket ettiklerini söyledi. Bu felsefenin her Petkim çalışanı için “bir anayasa cümlesi niteliğinde” olduğunu kaydeden Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL
ÖDÜLLÜ FİRMALARI KABUL ETTİ

Aralarında Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk’ün de bulunduğu, Kalite Kongresi’nde farklı kategorilerde ödül alan şirket ve kurumların
temsilcileri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü’nde kabul edildi. Kabulde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, “Kalite”
kavramının son yıllarda şirketler, kamu ve özel kurumların literatüründe daha fazla yer almasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Gül, ödül alan şirket ve kurum temsilcilerinin plaketlerini de takdim ederken, KalDer Başkanı Ahmet Hamdi Doğan ve kongrenin başarıyla
gerçekleşm esinde emeği geçenlere teşekkür etti.

// “İLK KEZ İZMİRLİ BİR ŞİRKETİN
ÖDÜL ALMASI AYRI BİR
MUTLULUK”
“Petkim, 47 yıllık köklü ve saygın
tarihinde, gerek kamu yönetiminde,
gerekse de 2008 yılından bugüne
özel sektör kimliğinde her zaman
kendisini sorgulayan, paydaşlarına
sorgulatan, iyileştirmeye açık alanlarını bilen ve samimiyetle bu yönde
çaba gösteren bir şirket. Biz güçlü
bir şirketiz. Sürdürülebilir bir gelecek
için sorumluluklarımızın bilincindeyiz.
Büyüme yönünde dengeli sonuçlar
elde etmek için EFQM Mükemmellik
Modeli’nin en verimli araç olduğunu biliyoruz. Bu süreç, şirketimizin
kurumsal itibarı ve paydaşlarımızın
beklentilerini karşılamada çıtamızı
daha yukarıya koymamızı da gerektirdi kuşkusuz. Başarılarımızın mümkün
olan en objektif kriterler ile doğrulanması için Mükemmellik Modeli’ni
2004 yılından bu yana esas alıyor ve
uyguluyoruz. Bu başarının, sadece

şirketimiz açısından değil, ülkemizin de bu mükemmellik yolculuğunda ivme kazanması için önemli bir etken olduğuna inanıyoruz. Petkim ülkemizin en önemli
sanayi kuruluşlarından biri olarak yetiştirdiği insan kaynağıyla, uygulamaları ve bu
sektörde dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla rekabet ederek ulaştığı seviyeyle,
çağdaş uygulamalarının toplumla paylaşımıyla kendi çevresine ve sektörüne
her zaman örnek olmuştur ve olacaktır. Birikimlerimizi paylaşmayı bu anlamda
borç biliyoruz. Bu ödülü ilk kez bir İzmirli şirketin kazanması, sevincimizi daha da
artırıyor.”
Petkim çalışanları Ulusal Kalite Başarı Ödülü
ile büyük sevinç yaşadı.
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7 proje ile enerji verimliliğinde
Türkiye şampiyonuyuz!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği
“Sanayide Enerji Verimliliği Artırıcı Proje” (SEVAP)
yarışmasına 7 projeden oluşan dosya ile katılan Petkim,
birincilik ipini göğüsledi. 7 proje ile toplam 58 milyon
396 bin TL değerinde enerji tasarrufu sağlanırken, Petkim
Aliağa Kompleksi’nin karbondioksit salınımı 139 bin 768
ton, elektrik tüketimi ise %10.2 azaldı.

Petkim’e Türkiye birinciliği kazandıran projelerde görev alan mühendis ve yöneticiler,
sevinçlerini bu fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi…

Ü

retim maliyetlerinde enerjinin
payı yüzde 7 ilâ 8 oranında
olan Petkim’in, enerji
verimliliği alanında yıllardır
sürdürdüğü çalışmalar, Türkiye’nin
bu alandaki en prestijli yarışmasında
kazanılan birincilik ile tescillendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği
SEVAP (Sanayide Enerji Verimliliği
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Artırıcı Proje) yarışmasında, “50.000
Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) ve Üzerinde
Enerji Harcayan Büyük Sanayiciler”
kategorisinde 7 proje demeti ile yarışan
Petkim, birincilik ödülünü kazandı.
Petkim’in ödülü, İstanbul WOW Otel’de
düzenlenen 4. Enerji Verimliliği Forumu
ve Fuarı’nda yapılan törenle, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
tarafından Genel Müdür Sadettin
Korkut’a verildi.

// PETKİM’İN CO2 SALINIMI DA
AZALDI
Kuruluşların enerji verimliliği ve
tasarrufuna yönelik çalışmalarının
ödüllendirildiği yarışmaya Petkim;
“Enerji Santralı’nda Enerji Optimizasyonu
Programı Uygulaması”, “Etilen
Fabrikası Fırınlarında LPG Kullanımının
Artırılması Projesi”, “AYPE Fabrikası
Yüksek, Orta ve Düşük Basınçlı
Buhar Tasarrufu Projesi”, “Aromatikler

Fabrikası Fırın Rehabilitasyon Projesi”, “PTA Ünitesi
Vent Enerji Gerikazanım Sistemi Kondensatlarının
Değerlendirilmesi Projesi”, “Demineralize Su Ünitesi
Kompleks Proses Suyu Pompalarına Değişken Hız
Sürücüsü Uygulanması Projesi” ve “Su Ön Arıtma Ünitesi
Enerji Tasarrufu Projesi”nden oluşan bir dosya ile katıldı.
Petkim Aliağa Kompleksi’ndeki farklı fabrika ve
ünitelerde uygulanan proje demetiyle yıllık 58 milyon
396 bin TL değerinde enerji tasarrufu sağlandı.
Kompleksin karbondioksit (CO2) salınımının 139 bin
768 ton azaltıldığı bu 7 proje ile ayrıca 42 bin 727 TEP/
yıl yakıt kazancı ve 10 bin 654 TEP/ yıl elektrik kazancı
elde edildi. Elektrik üretiminde elde edilen kazanç,
Petkim’in yıllık tüketiminin yüzde 10.2’sine karşılık
geliyor.
// “ÇALIŞANLARIMIZIN BAŞARISI”
Ödül ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut, şirketin temel girdisi
olan enerjide sağlanan en küçük tasarrufun bile büyük
önem taşıdığına dikkat çekerek, tüm çalışanların bu
bilince ulaşmasından büyük memnuniyet duyduğunu
belirtti. Petkim’de “Enerji Verimliliği Yılı” ilan edilen
2008’den bugüne, enerji tasarrufu ve verimliliğinin
şirket gündeminde hep ilk sıralarda yer aldığını
hatırlatan Korkut, şu bilgileri verdi:
“Maliyetlerimizi etkileyen en önemli giderlerden biri
enerji maliyeti… Üretim ve yatırım politikalarımızı
çevreci, verimli ve rekabetçi üretim gerçekleştirmek
üzerine oturtuyoruz. Rekabetçi olabilmemiz için ucuz
enerji maliyetleri ile çevre dostu ve enerji tüketiminde
cimri teknolojilerle üretim yapmak zorundayız. Artan
enerji maliyetlerimiz ve karbondioksit salınımını
azaltma yönünde vermiş olduğumuz taahhütler
paralelinde, tüm fabrikalarımız ve iş birimlerinde enerji
verimliliğine yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz.
Çalışanlarımızın yaratıcı ve yenilikçi düşünceleriyle
verimlilik projelerine katılımını artırmak ve en etkin
şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak amacıyla
Öneri Sistemi uygulamamız var. Bu kapsamda bugüne
kadar çalışanlarımız tarafından verilen 4200 öneriden,
yaklaşık 3000 adetini uygulanabilir bulduk ve 1600
öneriyi uygulayarak verimlilik yarattık.
2008 yılında ‘Enerji Verimliliği Yılı’ olarak ilan etmemizle
başlayan ve kampanyalarla da desteklenen bu
yönelimi, her yıl stratejik planda ortaya konan
projelerle sürdürüyoruz. 2009, 2010 ve 2011 yıllarında
uyguladığımız projelerle 21 milyon 300 bin TL
değerinde enerji tasarruf ettik. 2012 yılında ise 55
ayrı enerji tasarrufu projesini gündemimize aldık. Bu

Petkim Genel
Müdürü Sadettin
Korkut (sağda)
şirketin birincilik
ödülünü Enerji ve
Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ın
elinden aldı.

ödüle de 55 proje içinden seçtiğimiz projelerle
katıldık. Şirketimizde Enerji Bakanlığı sertifikalı
23 Enerji Yöneticisi bulunuyor. Fabrikalarımızda
yeni teknolojiler, proses iyileştirmeleri ve enerji
tasarrufu konularında çok bilgili ve bilinçli
mühendis kadrolarımız bulunuyor. Bugün
aldığımız bu ödül çalışanlarımızın işlerine sahip
çıkmalarının sonucudur.”
Petkim’in ihtiyaç duyduğu buhar ve elektriği
kendi santralinde ürettiğini hatırlatan Korkut,
Enerji Santrali’nde yılda yaklaşık 420.000 TEP
karşılığı yakıt tüketilerek 6 milyon ton ekstra
yüksek basınçlı buhar ve 1 milyon 200 MW
elektrik üretildiğini vurguladı. SEVAP yarışması
kapsamında kazandıkları ödülün ulusal bir
ödül olduğuna dikkat çeken Korkut, bu
başarıyı uluslararası bir proje yarışması ile de
perçinlemeyi istediklerini sözlerine ekledi.

YARIŞMA JÜRİSİ, HANGİ ESASLARA
GÖRE DEĞERLENDİRME YAPTI?
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün (YEGM) düzenlediği yarışmada
değerlendirilen projeler çok disiplinli ve ayrıntılı bir değerlendirme sürecinden geçti.
Projeleri YEGM temsilcilerinin de içinde bulunduğu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜBİTAK, Üniversiteler
ile Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin temsilcilerinden oluşan Büyük Jüri
değerlendirdi. Toplam Tasarruf miktarı, Toplam Tasarruf Oranı, Ekonomiklik, Enerji
Yönetimi Uygulamaları, Özgünlük ve Yaygınlaşma Özelliği, Yenilikçilik ve Öncülük
Özelliği gibi başlıklarda ayrı ayrı değerlendirilen projeler puanlamaya tabi tutuldu.
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EBSO’dan SOCAR Türkiye ve
Petkim’e 6 ödül birden verildi
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) her yıl geleneksel olarak düzenlediği Başarılı Sanayi
Kuruluşları Ödül Töreni, 27 Aralık 2012 tarihinde Hilton Oteli’nde Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın da katıldığı muhteşem bir törenle gerçekleştirildi.

EBSO’dan ödül alan şirketlerin yöneticileri Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte toplu halde…

E

ge Bölgesi Sanayi Odası’nın
(EBSO) her yıl geleneksel olarak
düzenlediği Başarılı Sanayi
Kuruluşları Ödül Töreni, 27 Aralık
2012 tarihinde Hilton Oteli’nde Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan’ın da katıldığı
muhteşem bir törenle gerçekleştirildi.
Törende STAR Rafinerisi yatırımı
nedeniyle SOCAR Türkiye’ye “İzmir’e
Değer katanlar Özel Ödülü” verildi.
Şirketin ödülünü SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın elinden aldı. Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut, Ege Bölgesi’nde
sanayicilerin en önemli çatı kuruluşu olan
EBSO’dan bu ödülleri almaktan büyük
mutluluk duyduklarını belirterek, “Alınan
her ödülün arkasında tüm çalışanlarımızın
emeği ve alın teri var. Tüm ürünlerimiz ve
uygulamalarımızla piyasalarımızda yenilikçi
liderliğimizi korumak ve müşterilerimiz
için vazgeçilmez tedarikçi konumumuzu
kuvvetlendirmek için bütün gücümüzle
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çalışacağız.” dedi. Alınan ödüllerin Petkim çalışanlarının azmini artırdığını
vurgulayan Korkut, şu değerlendirmeyi yaptı: “21. Yüzyıl Bilgi çağında;
Petkim’in bilgiyi üreten ve bu bilgiyi kullanan yegane sermayesi çalışanıyla
çok daha güçlü ve başarılı bir noktaya geleceğine olan inancımı vurgulamak
isterim.”
// PETKİM’E 5 ÖDÜL BİRDEN…
Törende Petkim, tam 5 ayrı ödüle layık görüldü.
“En Yüksek Üretimden Satış Gerçekleştiren 5 firma Ödülü” kategorisinde
2’inci olan Petkim’in ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan’ın elinden aldı.
“En Yüksek Yatırım Gerçekleştiren 5 firma Ödülü” kategorisinde yine 2’inci
sırada yer alan Petkim’in ödülünü Genel Müdür Sadettin Korkut, Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan’ın elinden aldı.
Petkim, “En Yüksek İhracat Gerçekleştiren 5 firma Ödülü” kategorisinde
de 2’incilik ödülü kazandı. Şirketin bu kategorideki ödülünü, Yönetim Kurulu
Üyesi Hayati Öztürk, İzmir Valisi Cahit Kıraç’tan aldı.
“En Yüksek İstihdam Gerçekleştiren 5 firma Ödülü” kategorisinde
kazanılan 5’incilik ödülünü ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, Genel Müdür Sadettin Korkut’a takdim etti.
Petkim, “İnovasyon Ödülü” kategorisinde ise ilk 5 firma arasında yer aldı.
Şirketin bu kategorideki ödülünü, Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Tuncer,
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve EBSO Meclis Başkanı
Mehmet Tiryaki’nin elinden aldı.

“En Yüksek Üretimden Satış Gerçekleştiren 5 firma Ödülü” kategorisinde 2’inci olan Petkim’in
ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın elinden aldı.

“En Yüksek İstihdam Gerçekleştiren 5 firma Ödülü” kategorisinde Petkim’in 5’incilik ödülünü İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Genel Müdür Sadettin Korkut’a takdim etti.

Petkim’in, “En Yüksek İhracat Gerçekleştiren 5 firma Ödülü” kategorisinde 2’incilik ödülünü,
Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın elinden aldı.

“İnovasyon Ödülü” kategorisinde ilk 5 firma arasında yer alan Petkim’in ödülünü, Genel Müdür
Yardımcısı Abdülkadir Tuncer (ortada), EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar (sağda) ve
EBSO Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki’nin elinden aldı.
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“En Yüksek Yatırım Gerçekleştiren 5 firma Ödülü”
kategorisinde yine 2’inci sırada
yer alan Petkim’in ödülünü Genel Müdür Sadettin Korkut, Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’ın elinden aldı.

ÖDÜL

Kenan Yavuz’a Rotary’den

“Meslekte Başarı Ödülü”
İzmir’deki Rotary Kulüplerini temsilen Göztepe Rotary Kulübü, SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz’a ‘Meslekte Başarı Ödülü’ verdi.

Kenan Yavuz’a meslekte başarı ödülünü Göztepe Rotary Kulüp
Başkanı Turhan Gürsel Urhan (sağda) takdim etti.

İ

zmir’deki Rotary Kulüplerini temsilen Göztepe Rotary
Kulübü, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz'a 'Meslekte Başarı Ödülü' verdi.
Rotary Kulüpleri’ne teşekkür eden Yavuz, “Çok büyük bir
onur duydum. Özellikle İzmir'den böyle bir ödül almak daha da
anlamlı. Layık olmadığım güzel cümlelerle donatarak bu ödülü
anlamlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum." dedi.
Hilton Oteli’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kenan Yavuz,
enerji politikaları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Yavuz,
Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içindeki hedeflerine ulaşabilmesi
için özellikle enerji bağımlılığı sorununu çözmesi gerektiğine işaret
ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye'nin sanayi haritasına
bakıldığında İstanbul'dan İskenderun'a kadar 2 bin 500 kilometre
kadar kıyı şeridimiz var. bu sahil şeridinde sanayi çıkış noktası olarak
10 kilometre dahi yerimiz yok. Çok çarpıcı ve acı bir şey. Deniz çıkışı
bazı sektörlerde lojistik açıdan vazgeçilmezlik içeriyor. Deniz çıkış
noktanız yoksa bazı sektörlerde olmanız mümkün değil. Bunlardan
biri de rafineri ve petrokimya sanayisi. Beton yığınlarından,
yazlıklardan geçilmeyen bir ülke konumundayız."
// “DOĞRU ZAMANDA GİRMİŞİSİZ
AMA SONRA YAVAŞLAMIŞIZ”
Türkiye’nin sanayileşmesi için teknolojiye büyük önem verilmesi
gerektiğini de vurgulayan Yavuz, Türkiye'nin petrokimya ve
rafineri sektörüne de Japonya ve Kore gibi gelişmiş ülkelerle aynı
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dönemlerde girdiğine ancak gelişiminin
zaman içinde yavaşladığına işaret etti.
Yavuz, "Zamanında girmişiz ama doğru
atılımlarla gelen bu sanayi üzücü bir
noktayla karşı karşıya. Dünyanın en
büyük 17'nci büyük ekonomisiyiz ama
petrokimyada da 33'üncü sıradayız. Arzu
etmediğimiz yerden arzu ettiğimiz yere
doğru hareketlenmek için hızlanmamız
gerekiyor. Doğru zamanda girmiş, doğru
işler yapmışız ama sonra yavaşlamışız.
Bunların analizini yapmadan, bugünkü
yapımızda çareleri üretmemiz de
mümkün olmaz." diye konuştu.
// “ÇALIŞMALARIYLA ÖRNEK OLDU”
Göztepe Rotary Kulüp Başkanı Turhan
Gürsel Urhan da, Rotary kulüplerinin
iş ve meslek insanlarının oluşturduğu
hizmet kuruluşu olduğunu belirterek,
"Barışa ve barış halinin kökleşmesine
katkıda bulunan bir sivil toplum
örgütünün üyeleriyiz." diye konuştu.
Yavuz'un da çalışmalarıyla yüksek ahlak
sahibi insanları yüreklendirdiğini, örnek
olduğunu kaydeden Urhan, "Hizmet
idealimizi yükselten bu katkınızı şükran
ile anıyor, takdim edeceğimiz meslekte
başarı ödülüyle bu onuru gelecek
kuşaklara aktarmak istiyoruz." dedi.

Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk’e

ÖDÜL

“İzmir’e Yön Verenler Ödülü”
Ekonomi dergileri Capital ve Ekonomist’in Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda bu yıl
ikinci kez organize ettiği “İzmir’e Yön Verenler Ödülleri”, Swissotel’de düzenlenen görkemli
bir gecede sahiplerini buldu.

(Soldan) Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk, ESİAD Başkanı Bülent Akgerman, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Öğüt,
MOPAK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Molay, Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu

E

konomi dergileri Capital ve Ekonomist’in Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda bu yıl ikinci kez organize ettiği
“İzmir’e Yön Verenler Ödülleri”, Swissotel’de düzenlenen
görkemli bir gecede sahiplerini buldu. Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Hayati Öztürk, İzmir’e yön veren 40 iş insanı arasında
ödül alırken; Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas,
Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar ve duayen işadamı
Şinasi Ertan’a özel ödül verildi.
Ödülünü, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan
Öğüt’ün elinden alan Hayati Öztürk, İzmir’in mevcut potansiyelinin çok azını kullanabilen bir şehir olduğuna dikkat çekerek,
kentin sanayi gelişiminin önündeki engellerin kaldırılması ile gerçek potansiyelin ortaya çıkacağını belirtti. İzmir’in turizm, sanayi,
ticaret, tarım, hizmet gibi pek çok sektörün bir arada ve birbirini
engellemeden büyüyebileceği ender şehirlerden biri olduğuna
dikkat çeken Öztürk, Petkim’in de Aliağa’da kurulduğu 1980’li
yılların başından itibaren kente katma değer sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti. Petkim’in İzmir’deki varlığının; ambalaj, plastik,
boru, boya gibi pek çok sektörün gelişimine de öncü olduğunu
hatırlatan Hayati Öztürk; Capital ve Ekonomist dergilerinin iki yıldır
verdiği ödüllerin, kentin kanaat önderlerinin geleceğe daha çok
güven duyma noktasında cesaretlendirdiğini sözlerine ekledi.

Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk (solda) ödülünü
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Öğüt’ün
elinden aldı.
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GENEL MÜDÜR SADETTİN KORKUT’TAN PETKİM YAŞAM’A ÖZEL:

Çalışanların maaşını
patron değil,
müşteriler verir…
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
30 yıllık iş yaşamının tamamını sanayi
şirketlerinde geçirmiş profesyonel bir yönetici…
Yeni görevinde, Petkim’in 48 yıllık kurumsal
hafızası ve aidiyeti yüksek deneyimli insan
kaynağının varlığı ile daha büyük başarıların
daha kısa sürede yakalanacağına inanıyor.

RÖPORTAJ: SERKAN AKSÜYEK
FOTOĞRAFLAR: VELİ KORKMAZ

T

ürk sanayisinin yüz akı
kurumlarının başında gelen
Petkim’de, 2012 yılının
son günlerinde önemli bir
görev devir teslimi yaşandı. 36
yıldır şirketin farklı pozisyonlarında
görev yapan, son üç yıldır da Genel
Müdürlük görevini sürdüren Hayati
Öztürk’ün Yönetim Kurulu Üyesi
olmasının ardından, Sadettin Korkut,
şirketin Genel Müdürlüğü’ne atandı.
Petkim’in temel hammadde üreticisi
konumunda olduğu Türk ambalaj ve
plastik sektörlerinin çok yakından
tanıdığı bir isim olan Korkut, başta
satış ve pazarlama operasyonları
olmak üzere şirketin iş süreçlerinde
köklü değişimlere hazırlanıyor. Petkim
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Yaşam’a bu yönde çarpıcı açıklamalarda bulunan Korkut’un söylemlerinde öne çıkan en kritik nokta, şirketin
pazarın beklenti ve hedeflerini çok
iyi analiz eden, operasyonlarını bu
analizlere göre sürekli revize eden bir
yönetim algısı oldu…
İşte Petkim’in yeni Genel Müdürü
Sadettin Korkut ile söyleşimizden
sütunlarımıza yansıyanlar…
İzmir’e yabancı olmadığınızı
biliyoruz. Petkim’e Genel Müdürlük
teklifi aldığınızda ilk ne hissetiniz,
heyecanlandınız mı?
KORKUT: Profesyonel iş yaşamınızda her zaman bu türden tekliflerle
karşılaşabilirsiniz. Ben de geçmiş

iş yaşamımda karşılaşmıştım.
Heyecan demeyelim ama elbette
teklifi objektif bir şekilde değerlendirme sürecim oldu. Petkim’in Türk
ekonomisi ve Türk sanayisi için ne
kadar önemli bir şirket olduğunun
çok iyi farkındaydım. Dolayısıyla bu
çerçevede kendi değer yargılarıma,
piyasadaki bilinen beklentilere göre
bir değerlendirme yaptım. Şirketin mevcut durumunu biraz daha
derinlemesine inceledim. Bu arada,
Petkim Yönetim Kurulu’nun vizyonu
ve şirkete olan güvenini çok olumlu
buldum. Sonrasında bu teklifle ilgili
kararımı ve düşüncemi belirterek ilgili
yöneticilerimizle mutabakata vardık.
Aliağa’da 1984 yılından beri üstün

BİZ’DEN HABERLER

SADETTİN KORKUT’TAN SATIRBAŞLARI
✔ Ajandamdaki ilk iş sanayicilerimizin Petkim gibi değerli bir kuruma daha fazla sahip çıkmasını ve Petkim’in de sanayicilerimize
katkısının artmasını sağlamak olacak.
✔ İş süreçlerimize şimdiye kadar baktığımız açıların dışında bir açıdan bakacağız.
✔ Bir insan ömrü boyunca hep aynı işi yaparsa, bir süre sonra onda çok farklı ve gizli verimsizlikler ortaya çıkabilir.
✔ Hevesli satıcılar ve acımasız alıcıların olduğu bir iş dünyasıyla karşı karşıyayız.
✔ Dün yaptığımızı bugün tekrarlayarak başarılı olmamız mümkün değil.
✔ Türkiye’nin üretimini artırması lazım. Sadece turizmle, ticaretle tarımsal ürün ihracatıyla büyük hedeflere ulaşmamız zor.
✔ Petkim’de bir kişiye istihdam sağladığınızda, bunun etkisi diğer sektörlerde çarpan etkisiyle 5 kişiye ulaşıyor.
✔ Bez torbaya geçiyoruz diyorlar ama bez torba dedikleri de plastik kökenli bir malzeme. Böyle komediler var.
✔ Plastikleri çevre suçlusu olarak baştan reddetmemek lazım. Çevreyi kirletenler aslında insanlardır.
✔ 1050 adet plastik şişeyi toplarsanız buradan elde ettiğiniz hammadde ile 6 kişilik bir plastik masa takımı yapabilirsiniz.
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başarı ile devam eden bu faaliyeti
bir bayrak yarışı olarak tanımlarsak,
ben de bu şerefli Petkim bayrağını
Sayın Hayati Öztürk’ten devraldım.
Kendisi ve önceki tüm yöneticilerimizi, çalışanlarımızı şükran ve saygıyla
hatırlayarak, aramızdan ayrılanlara
Allah’tan rahmet dileyerek Petkim
bayrağını daha da ileriye götürmeye
çalışacağız. Petkim önemli bir şirket.
Ülke ve bölge ekonomisi ile pek çok
sektörün ana tedarikçisi olması yönünden kritik önem taşıyor. Aldığım
görev bu nedenle hem çok onur
verici, hem de imalat sanayimiz için
büyük önem taşıyor.

// “MÜŞTERİLERİMİZ
BAŞIMIZIN TACI”
Petkim’de sizinle birlikte ne
değişecek?
KORKUT: İş süreçlerimize şimdiye
kadar baktığımız açıların dışında bir
açıdan bakacağız. Halen yürüyen,
özellikle de özelleştirme sonrasında
hızlanan bir kurumsal dönüşüm
sürecimiz var. Bu süreç elbette
hızlanarak devam edecek. Bu uzun
soluklu süreçte, şirketimizin önümüzdeki dönemde daha dinamik ve
verimli olması için bütün iş süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz.
Çok kuvvetli, koordinasyonu yüksek,
dinamik bir ekip olarak çalışmalar
yapmayı planlıyoruz. Piyasa ve
müşteri; aslolan bu. Yani paydaşlarımız… Satınalma yaptığımız firmalardan satış yaptığımız firmalara kadar
şirketle ilişkisi olan herkes... Bu kişi
ve kurumlara karşı zaten ciddi bir
sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye
gayret edeceğiz. Özellikle başımızın
tacı olan müşterilerimiz, pazardaki
beklentiler, Petkim’den beklentiler
noktasında gerekenleri daha etkin
ve hızlı planlayacağız. Elbette tüm
arkadaşlarımızla beraber. Günümüzün rekabetçi dünyasında şirketlerin
çalışanlarının algılarında da köklü
değişimlere ihtiyaç duyuluyor. Artık
çalışanların maaşlarını patronları
değil, müşterileri veriyor. Bu algı
bizim ölçeğimizdeki şirketler için
çok daha kritik önem taşıyor. Plastik
ambalaj, tekstil, otomotiv gibi birçok
sektörde, binlerce üreticinin ana
hammadde tedarikçisiyiz. Petkim’in
politikaları, ilişki yönetimi, pazardaki
müşteriye bakışı, izleyeceği politikalar, alacağı aksiyonlar gerçekten
çok önemli. Onların maliyetlerini ve
işlerinin kalitesini doğrudan etkileyen

unsurlar bunlar. Bu noktalardaki
iyileşmeleri çok hızlı şekilde yapmayı
planlıyoruz. Bugünden yarına birçok
şeyi değiştirmeniz mümkün değil.
Bunları bir plan dahilinde ve tüm
ekibin benimsemesi ile el ele, kol
kola yapacağız. Aklın yolu birdir. Yani
bugün dünya gerçekleri ve konjonktürel durum, Petkim’in mevcut
durumu ve kabiliyetleri, kapasitesi
hakkında değerlendirmeler yapacağız. Türkiye’nin kapıları dünyanın
her ülkesinde üretilen ürünlere açık.
Uluslararası ölçekte bakarak en
uygun maliyetlerle üretim yapmanın,
müşteriye ve pazara hizmet etmenin yollarını bulacağız. Ve bunları
daha fazla geliştirmeye yönelik
adımlar atacağız. Bu işleri yaparken
Petkim’in en önemli sermayelerinden
biri olan insan kaynağımızdan da
azami ölçüde yararlanacağız.

// ”PETKİM AKADEMİ PROJESİNİ
ÇOK ÖNEMSİYORUM”
Bu insan kaynağı sizin işinizi hangi
ölçüde kolaylaştıracak?
KORKUT: Her kademede deneyimli
ve aidiyet duygusu yüksek bir personel yapımız var. İşlerini bilen, işlerine
hakim, konularına vakıf çalışanlarımız bizim işlerimizi kolaylaştırıcı en
önemli etken olacak. Bu kaynağa
çok güveniyor ve önemsiyorum. Bu
arkadaşlarımızın tecrübeleri ile pazarı
dinleyip, anlayıp ona göre stratejiler
izlediğimizde daha pozitif sonuçlar
alacağımıza inanıyorum. Petkim
gibi bir kurumun tüm fonksiyonlarının verimli ve iyi çalışması lazım.
Petkim’in iyi performansla çalışmasının herkese faydası var. Bizlerin
insan olarak hayatta kalabilmesi için
temel ihtiyacımız oksijendir. Şirketlerin de hayatta kalabilmesi için temel
ihtiyacı kâr elde etmektir. Yani kâr,
şirketin oksijenidir. Esas faaliyetlerinden dolayı kâr etmeyen şirketlerin
yaşaması mümkün değil. Hem
şirketimizin hem de müşterilerimizin
kazanacağı modelleri geliştirmeye
önem vereceğiz.
Petkim’de 25-30 yıl, hatta
daha fazla süredir görev
yapan çalışanlarınız var. Şirket
dışından gelen bir profesyonel
olarak bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
KORKUT: Nereden baktığınıza bağlı
olarak bu durumu olumlu veya olumsuz değerlendirmek mümkün olabilir.
30 yıllık bir çalışanımızın birikimini ve
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tecrübesini çok önemsiyorum. Bu
noktalarda bayrak değişimlerinin de
gerektiği zamanlarda yapılması lazım.
Çünkü hepimiz insanız ve insan olarak statükocu bir yapımız var. Mevcut
durumu muhafaza etmeyi isterken,
kendi alanımıza müdahale edilmesini
istemeyiz. Dolayısıyla yaptığımız işi
de en iyi kendimizin yaptığını kabul
ederiz. Uzun yıllar aynı görevlerde
çalışmanın böyle tehlikeleri de vardır.
Petkim’de bu vardır demiyorum
elbette. Ben önce insan kaynağımızı
dinlemeye ve anlamaya çalışıyorum.
Kurumlarda dinamizmi gerçekleştirmek lazım. Bir insan ömrü boyunca
hep aynı işi yaparsa, bir süre sonra
onda çok farklı ve gizli verimsizlikler
ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bizim de
bunları tespit edip gerekli değişimi
planlı bir şekilde yapmamız gerekli.
Tabii uzun yıllardır çalışan arkadaşlarımızın tecrübelerini de sistemli bir
şekilde aktarmalarını sağlayacağız.
Petkim Akademi projesini bu anlamda çok önemsiyorum. Bu projede
hem mevcut çalışanlarımızdan hem
de emekli arkadaşlarımızdan yararlanabileceğiz.

// “DÜN YAPTIĞIMIZI BUGÜN
TEKRARLAYARAK
BAŞARILI OLMAMIZ MÜMKÜN
DEĞİL”
Petkim’den ürün alan binlerce
firma var. Bu firmalara yönelik satış
stratejisinde belirgin farklılıklar
olacak mı sizin döneminizde?
KORKUT: Bu konuda satış ekibimizle çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki dönemde pazara ve müşteriye
daha yakın olacağız. Pazarın nabzına

göre şerbet vereceğiz. Petkim’in bilgi
ve deneyiminden müşterilerimizin
daha fazla yararlanmasını sağlayacak tarzda bir takım çalışmalar
planlıyoruz. Daha çok el ele, kol kola

olmayı hedefliyoruz. Bunu söylerken
müşterilerimize yakın değiliz anlamında söylemiyorum. Ama bu durumu
bir gelişme alanı olarak görüyorum.
Piyasayı dinlemek ve anlamak çok
önemli. Çünkü müşteri beklentileri
çok hızla değişiyor. Rekabet çok
yoğun, kapılar açık. Herkes istediği
yerden istediği malı getirebiliyor.
Bu çerçevede müşterileri çok iyi
dinleyip onlardaki gelişmeleri ve
yatırım projelerini iyi tespit edip ona
göre tedbirler almak ve politikalar
uygulamak zorundayız. Bu, en çok
önem vereceğimiz konuların başında
geliyor. Ne kadar tesisler yaparsanız
yapın, nihayetinde ürettiğiniz malları
satabilmek için müşteriye, onları
kullanıp değerlendirecek kurumlara,
firmalara ihtiyacınız var. O ilişkiyi çok
mükemmel hâle getirmemiz lazım.
Pazar acımasız. Bakınız, dünyanın en
büyük şirketi Wall Mart’ın Başkanı,
“Her gün daha iyi hizmet, her gün en
düşük fiyat” diyor. Sürekli değişim
ve gelişim arzusunu çok iyi ifade
eden bir cümle… Dünyada her iş
kolunda rekabet çok acımasız hâle
geliyor. Hevesli satıcılar ve acımasız
alıcıların olduğu bir iş dünyasıyla
karşı karşıyayız. Artık her şey pazar
koşullarında oluşuyor. Eskiden maliyetinizin üzerine kâr marjı koyar ve
satış fiyatınızı oluştururdunuz. Ancak
şimdi, pazarda oluşan fiyata göre
üretebiliyorsanız, satabiliyorsunuz,
ayakta kalabiliyorsunuz. Dün yaptığımızı bugün tekrarlayarak başarılı
olmamız mümkün değil. Ne kadar
hızlı ve dinamik olursak müşterilerimiz
için o kadar değerli oluruz. Gelecekte piyasayı dinleyip değişime uyum
gösterenler kazanacak.

“PETKİM’İN KAPISINDAN ÇIKAN ÜRÜN ARABA TAMPONU DA OLUYOR, BİSKÜVİ AMBALAJI DA…”
Siz aynı zamanda Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Ambalaj Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanısınız. Ambalaj sektörüne
hammadde üreten en önemli firmanın da genel müdürüsünüz. Bu iki göreviniz arasındaki korelasyonu nasıl sağlayacaksınız? Masanın
her iki tarafında gibisiniz…
KORKUT: Evet, bu benim için önemli bir avantaj. İş hayatımda 30 yılı geride bıraktım. Hep üretimin ve sanayinin içinde oldum. Çok önemli
kuruluşlarda görevler yaparken; pazar, müşteri, değişimler, değişimin dinamikleri konularında önemli deneyimlerim oldu. Petkim birçok sektörün
ana tedarikçisi. Bu sektörlerin başında da ambalaj geliyor. Ambalajın içinde plastiğin payı çok yüksek. Türkiye 3.3 milyar dolar civarında ambalaj
ihracatı yapmış. Bunun yüzde 68’i plastik kökenli. Petkim ürünlerinin, sektörün yurt içi üretimi ve ihracatında çok önemli bir payı var. Petkim
Genel Müdürü olmam sektörümüz ve meslektaşlarımız açısından oldukça pozitif benimsendi. Sağolsunlar, memnuniyetlerini, desteklerini ve
beklentilerini çok açık ifade ettiler. Bu iki ilişkiyi birleştirip pozitif yönde herkesin kazanacağı çalışmalar yapacağız. Benim ajandamdaki ilk iş
sanayicilerimizin Petkim gibi değerli bir kuruma daha fazla sahip çıkmasını ve Petkim’in onlara katkısını artırmak olacak. Bizim gibi kuruluşların
çok önemli düzenleyici rolleri var. Türkiye’de petrokimya sektörünün tek üreticisiyiz. Hammadde üretiyoruz, onu sanayiciler alıyor, o ürünü
yüzlerce ürüne dönüştürüyor. Bu zinciri bizim çok iyi bilmemiz ve takip etmemiz gerek. Yani Petkim’in kapısından çıkan bir ürün araba tamponu da
oluyor, bisküvi ambalajı da, tekstil ürünü de... Süreçlerimizdeki paydaşlarımızla ilişkileri geliştirerek, daha fazla nasıl iyi işler yaparız, kazancımızı
nasıl daha fazla artırırız diye çalışacağız.
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Önceki çalışma hayatınızda hep
sanayi şirketlerinde görev yaptınız.
Türkiye’de sanayinin milli hasıladaki
payı ve büyümedeki etkisi azalıyor.
Türkiye üretmekten uzaklaşıyor mu
sizce?
KORKUT: Açıkçası Türkiye’de
rakamlara; ihracatımıza ithalatımıza,
büyümemize ve sanayinin büyümedeki
payına baktığımızda, üretim açısından
istenilen noktada olmadığımız görülüyor. Son 5-10 senede üretime dönük
hangi büyük yatırım yapıldı derseniz
çok şey söylemek mümkün değil. Bu
tabii ülkenin geleceği açısından sıkıntılı
bir konu. 2023 hedefimiz 500 milyar
dolar ihracat. Bu hedefi gerçekleştirmek için Türkiye’nin üretimini artırması
lazım. Turizmle, ticaretle tarımsal ürün
ihracatıyla bunun gerçekleşmesi zor.

// “İTHAL EDİP SATMAKLA
KATMA DEĞER YARATAMAZSINIZ”
Neden?
KORKUT: İthal edip satmakla ne
kadar katma değer yaratabilirsiniz ki?
Türkiye’de katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve istihdamın artırılmasına
yönelik politikaları daha fazla geliştirmek ve desteklemek lazım.
Ekonomi Bakanlığı’nın bu konuya
ilişkin çok önemli bir teşvik
uygulaması başladı 2012 yılı Haziran
ayında... Bu yeni teşvik sistemini
nasıl yorumluyorsunuz?
KORKUT: Son teşvik programlarına
baktığımızda aslında radikal teşviklerin
bölgelere göre verildiğini görüyoruz.
Belli bölgelerde en yüksek teşviği veriyoruz ama o bölgelere katma değeri
yüksek ürünleri üretecek yatırımları
çekmemiz kolay olmuyor. O bölgelerin
altyapı ve insan kaynağına baktığımızda bunu sağlayabileceği noktasında sıkıntılar görüyoruz. Dolayısıyla bir takım
yatırımlar gidiyor, ama katma değeri
yüksek ürünlerin üretildiği yatırımlar
değil. Ülkemizde hem teşvik sisteminde, hem devletin diğer desteklerinde
üretime dönük yatırımları çok farklı
şekilde desteklemek şart. Ülke olarak
buna ihtiyacımız var. Biliyorsunuz cari
açık en büyük sorunumuz ülke olarak.
Bunun içinde en büyük payı enerji
alıyor. İthalatımızdaki artış rakamlarını
ve bunların değişimini iyi izlememiz
lazım. Bir yerde üretimi artırdığınız
zaman, orada istihdam ve katma
değer yaratıyorsunuz. Petkim’de bir
kişiye istihdam sağladığınızda bunun
etkisi diğer sektörlerde çarpan etkisiyle
5 kişiye ulaşıyor. Dolayısıyla bu konuda
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ilgili bakanlıklar ve hükümetimizin bir
takım çalışmaları olacaktır. Bu farkındalığı artırmak zorundayız.

// “YEREL AKTÖRLERİN KARŞI
ÇIKMAK YERİNE ANLAMALARI
GEREKİYOR”

// “BÜYÜK YATIRIMLARDA
BİR GÜNÜN, HATTA BİR
VARDİYANIN BİLE ÖNEMİ
BÜYÜK”

Aliağa ve İzmir özelinde bu destek
verilmiyor anlamını çıkarmalı mıyız
bu cümlenizden…
KORKUT: Daha çok sahip çıkılması
ve sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yerel aktörlerin bazılarının
karşı çıkmak yerine, bu yatırımların
ülkemiz ve bölgemiz için önemini
çok daha iyi anlamaları gerekiyor.
Tabii ki herkesin görüşüne saygı
duymakla birlikte, işin bütününe
baktığımızda bölgeye ve ülkeye nasıl
bir yarar sağlıyoruz, nasıl bir katma
değer yaratıyoruz iyi düşünmek
ve birkaç hamle sonrasını görmek
lazım. Bu yatırımların bir an önce
devreye girmesi için ilgili herkesin
katkı sağlaması esastır. Ekonomi
Bakanlığı’mızın ve hükümetimizin bu
projelere çok önemli destek verdiğini de görüyor ve bundan büyük
memnuniyet duyuyorum. Türkiye’nin
ilk Stratejik Teşvik Belgesi STAR
Rafinerisi’ne, ikincisi ise Petkim’in
kapasite artırıcı yatırımlarına verildi.
Bunlar gerçekten yapılan işlerin
doğruluğunu ve hükümetimiz tarafından da benimsendiğini gösteriyor.
Dileğim, bu ve benzeri yatırımların
ülkemizin her tarafında artmasıdır.

SOCAR’ın Petkim Yarımadası’nda
planladığı pek çok yatırım projesi
var. Bu yatırımlara Genel Müdür
olmadan önceki bakışınızla,
bugünkü bakışınız arasında nasıl
farklılıklar var?
KORKUT: Genel Müdür olmadan
önce de bu yatırımlar hakkında bilgi
sahibiydim ve önemini çok iyi biliyordum. Özellikle Petkim Yarımadası’nın
kümelenme merkezi haline getirilmesi, 2023 vizyonu ve onun adımları
olan STAR Rafinerisi, Petkim Konteyner Limanı projesi, SOCAR Power
şirketinin enerji santrali yatırımı bölge
için çok önemli. Bu tarz yatırımların artması ve gelişmesi gerektiğini
sektör mensupları olarak zaten
bekliyorduk. Petkim’in içine girince
bunun daha farklı boyutta olduğunu
gördüm.
Neydi bu farklı boyut?
KORKUT: Oldukça önemli bir altyapı
kurulmuş ve süreçler çok hızlı devam
ediyor. Kurulan ekipler son derece
iyi ve kolektif çalışma sergiliyor. Ve
açıkçası Petkim de bu yarımadaya
gelen tüm yatırımlar için bütün enerjisiyle destek veriyor. Bu yatırımların
iş planlarına uygun şekilde yürümesi için çok iyi bir enerji olduğunu
gördüm ve mutluluk duydum. Bu
tür yatırımlarda bir günün ve hatta
bir vardiyanın bile önemi büyüktür.
Yatırımınızı bir gün önce devreye
alırsanız, rakiplerinizden bir adım
öndesiniz demektir. Basit bir hesapla
bile 2023 yılında bu yarımadadan
4-5 Milyar Dolar ihracat yapılabileceğini görebiliyoruz. Burada şunu
da eklemek isterim: SOCAR Türkiye
bu bölge için gerçekten müthiş bir
vizyon ortaya koydu. Türkiye’de
böyle yatırımları son 25-30 yıldır
göremedik. Yapılanlar da devlet
eliyle yapılmıştı. Buna tüm bölgenin,
ilişkili kurum ve kuruluşların sahip
çıkması ve destek vermesi lazım. Bu
büyüklükteki yatırımları Türkiye’nin
herhangi bir bölgesinde yapmaya
kalksanız, ilgili herkesin emre amade
olarak tam destek vereceğini tahmin
ediyorum.
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PLASTİK ATIKLAR ÇÖP DEĞİLDİR,ÖNCE BUNU ANLAMAMIZ
GEREKİYOR
Plastiklere karşı Türkiye’de, özellikle de İzmir’de önyargılı bir bakış var.
Bazı belediyeler tarafından da bu önyargıyı körükleyici kimi uygulamalar
yapılıyor. Buna karşılık eğitim seviyesi bizden çok daha yüksek ve kimya
sanayisi çok daha fazla gelişmiş ülkelerde böyle bir durum yok. Bu önyargıyı
aşmada sektör nasıl bir strateji izlemeli sizce?
KORKUT: Ülkemizde bu yönde ciddi bir bilgi ve bilinç eksikliği olduğu ortada.
Hepsinden önemlisi plastik atıklara çöp gözüyle bakmamamız gerekiyor. Bugün
değişik yerlerde plastik poşetleri yasaklama faaliyetleri adeta bir moda gibi. Bunun
çözümü yasaklamak değil. Kendim bizzat pazarda gördüm. Bez torbaya geçiyoruz
diyorlar ama bez torba dedikleri de plastik kökenli bir malzeme. Böyle komediler
var. File kullanacağız diyorlar ama filenin ipliği de plastikten, yani polipropilenden
yapılıyor. Plastik poşet kullanımını kaynağında kullanımı azaltmak en doğrusu.
Kontrolsüz poşet kullanımı sağlıklı ve doğru değil. Yasaklardan da sonuç alınması
imkânsız. Bizdeki market zincirlerinin aynıları Avrupa’da da var. Hemen hepsinde
20 centinizi verirsiniz ve poşeti parayla satın alırsınız ve aynı poşeti tekrar tekrar
kullanırsınız. Kullanımını azaltma yönünde tedbir alınabilir ama yasaklama hiçbir
zaman çözüm olamaz. Önemli olan buradaki bilinci geliştirmektir. Bu bir süreçtir
ve ilgili herkesin katkı yapması gereklidir.
Peki plastikleri hayatımızdan çıkaramaz mıyız?
KORKUT: Siz hayatınızdan otomobilleri çıkarabilir misiniz? Otomobillerde benzin,
mazot ve otogaz kullanıyoruz. Bunları petrolden elde ediyoruz. Dünyada petrolü
çıkarıyorsak, bu endüstrinin gelişmemesi mümkün değil. Çünkü alternatif
malzemeleri yok. Kaldı ki şu anda sanayicinin geri dönüştürülmüş plastik
hammaddesine ihtiyacı var. Bugün 1050 adet plastik şişeyi toplarsanız buradan
elde ettiğiniz hammadde ile 6 kişilik bir plastik masa takımı yapabilirsiniz. 35 adet
2.5 litrelik pet meşrubat şişesi toplarsanız 1 adet uyku tulumu yapabilirsiniz.
Ya da sözgelimi deniz şortlarının yüzde 100’ünü geri dönüştürülmüş plastikten
yapabilirsiniz. Plastikleri çevre suçlusu olarak baştan reddetmemek lazım.
Sohbetimizin başında katma değerin ve yüksek teknolojinin önemine değinmiştik.
Bakınız Türk ambalaj sektörü geçen yıl 12 milyar dolarlık ciro başarısına imza
attı. Sektörün 6 milyon ton üretim yaptığını düşünseniz, ton başına 2000 dolar
ciro demektir. Bu rakamlar katma değerin en somut göstergesidir. İnsan olarak
standartlarımız her geçen gün artıyor, gelişim gösteriyoruz. Kullandığımız birçok
üründe ambalaja ihtiyacımız var. Uzun ömürlü olsun, dış şartlardan etkilenmesin,
sağlıklı olsun diye... Bunları kullanırken bilinci yerleştirirsek, çöp muamelesi
yapmazsak, çok önemli katma değer sağlamış oluruz. Çevreyi kirleten ambalaj
değil, insanlar olarak bizleriz. Bu noktada geri dönüşüm bilincini geliştirmemiz
lazım. Hepimiz küçük bir deney yapalım.. Birkaç gün içinde evimizden ne kadar
çöp çıkardığımızı, bunların içinde ne kadar plastik malzeme olduğunu gözleyelim.
O bardak, pet şişe, poşet denize ya da çevreye kendi kendine gitmiyor ki. Biz
insanlar atıyoruz onları. Geri dönüşüme önem verilmeli. Ama plastiksiz bir hayatı
düşünmek mümkün değil. Petrol üretiliyorsa, onun yan ürünü olan plastikler de
üretilecektir. Petrolün yakıt olarak kullanımını azaltmak ve katma değer yaratan
plastik gibi ürünlere dönüşümünü artırmak gerekiyor. Bilinçlendirmeyi küçük
yaşlardan çocuklarımıza ve gençlerimize vermeliyiz. Dünyada ambalajlı ürünlerin
en çok kullanıldığı ülke Japonya’dır. Kişi başına yıllık 700 Dolar ambalaj malzemesi
tüketiliyor. Avrupa ortalaması 350 Dolar. Amerika ve Kanada 450-500 Dolarları
görüyor. Türkiye’de 2012 yılında 114 Dolar seviyesindeyiz. Dünya ortalaması 82
Dolar civarında. Biz dünya ortalamasından yukarıdayız ama Avrupa’nın oldukça
gerisindeyiz. Dolayısıyla biz neredeyiz, gelişmiş ülkeler nerede? Onlarda müthiş
bir ambalaj tüketimi var da çevre hassasiyeti yok mu? Tüketici bilinci çok gelişmiş.
O ülkelerde arabasının penceresinden pet şişe atan, plastik poşeti denize
bırakan ya da evinde plastikleri, cam malzemeleri ayırmayan insan göremezsiniz.
Plastiklerin kullanımı ve çevreye etkileri konusunda; üreticiler, eğitim kurumları,
ilgili STK’lar, yerel yönetimler ve kamunun ilgili kurumlarının işbirliği ile ülkemize
özel çözümleri bulmak ve aynı zamanda da ekonomimize katkı yapacak çözümleri
bulmak mümkündür.

www.petkim.com.tr - 35

GÜNCEL

SOCAR BAŞKANI ABDULLAYEV, ATLANTİK
KONSEYİ’NDE KONUŞTU:

Stratejik enerji ortaklığı
yeni bir aşamada…
Azerbaycan Devlet
Petrol Şirketi (SOCAR)
Başkanı Rövnag
Abdullayev

B

ağımsız düşünce kuruluşu
Atlantik Konseyi’nin her yıl
düzenlediği “Enerji ve Ekonomi
Zirvesi” 15-16 Kasım 2012
tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi.
Dünya politikalarını belirlemede 50
yıldır etkin bir şekilde rol alan konseyin
bu yılki zirvesinin ana teması “Dinamik
Bölgede Yeni Fırsatlar” olarak belirlendi.
Zirveye dünyanın enerji sektörüne yön
veren bölge ülkelerinden 25 bakan,
Türkiye’den 5 bakan ve 350 özel sektör
lideri katılırken, önümüzdeki yıllarda
ekonomi ve siyasete yön verecek iş
fırsatları, enerji alanında gelişim ve
bölgenin siyasi sorunları ile ilgili düşünce
ve fırsatlar zirvenin gündemi arasında
başı çekti.
// “SORUMLULUĞUMUZUN
FARKINDAYIZ”
Organizasyonun ana sponsoru olan
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi
(SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev
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açılış oturumunda, geçen yılki zirvede
Güney Gaz Koridoru stratejisinin
uygulanmasında Azerbaycan’ın katkı
yapmaya kararlı olduğunu söylediğini
anımsattı.
“Biz Türkiye ve Avrupa’daki birçok nesile
hizmet verecek enerji koridorunu
açmada sorumluluğumuzun açık bir
şekilde farkındayız.” diyen Abdullayev,
çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu
merhum Heydar Aliyev’in ismini
verdiği Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru
Hattı’nın devreye alınmasıyla başlayan
iki ülke stratejik enerji ortaklığının
yeni bir aşamaya geldiğini vurguladı.
SOCAR Başkanı Abdullayev, “Türkiye ile
başardığımız temel anlaşmalara 2011
yılının Ekim ayında yapılan toplantıdan
birkaç hafta önce gönderme yapmıştım.
Sadece 12 ay içinde güvenilir, etkili ve
ölçülebilir altyapı çözümleri bağlamında
Güney Gaz Koridoru Stratejisi için TANAP
üzerinde gelinen noktanın bu kritik
enerji koridoru adına pratik çözümler

üretilmesini sağlayan, dönüm noktası
denebilecek gelişmelerin yaşandığını
söylemekten gurur duyuyorum.” dedi.
// TÜRKİYE’DEN 5 BAKAN
Azerbaycan’ın dünya pazarlarında
uzun soluklu ve güvenilir enerji
kaynak sağlayıcısı olarak yer edindiği
vurgulayarak, Avrupa’daki iş sahalarını
emin adımlarla genişlettiklerini ve enerji
sektöründe değişik alanlara yönelmeyi
planladıklarını söyleyen SOCAR Başkanı,
önceliklerinin petrol ve gaz üretiminden
lojistik ve petrokimya sektörüne kadar
uzandığını sözlerine ekledi.
Zirvede Türkiye’den Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma,
Haberleşme ve Denizcilik Bakanı
Binali Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı
Egemen Bağış’ın da dahil olduğu bir
çok üst düzey politikacı konuşmacı
olarak yer aldı.
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KENAN YAVUZ, BOĞAZİÇİ ORTAKLIK
ZİRVESİ’NDE KONUŞTU:

“Bölgesel güç olma yolunda
Türkiye ve Azerbaycan birlikte
hareket ediyor”

Uluslararası İşbirliği Platformu Başkanı
Prof. Dr. Kerem Alkin (solda) zirvenin sponsorluğunu
üstlenen SOCAR Türkiye adına Kenan Yavuz’a bir
teşekkür plaketi verdi.

3

. İstanbul Boğaziçi Bölgesel
Ortaklık Zirvesi, Uluslararası
İşbirliği Platformu’nun
koordinasyonunda 42 ülkeden
üst düzey katılımla gerçekleştirildi. 13-15
Aralık tarihleri arasında Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün himayesinde organize
edilen; uluslararası alanda siyaset, dış
politika, enerji ve ekonomi konularında
liderlerin katıldığı zirvenin ana
sponsorluğunu SOCAR Türkiye üstlendi.
Bölgede sürdürülebilir işbirliği zemini
hazırlamayı amaçlayan zirveye,
Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar,
Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerinden
300’ün üzerinde temsilci ve 800’den fazla
katılımcı iştirak etti.
Zirvenin ilk gününde gerçekleştirilen
“Enerji Güvenliği; Güvenli Enerji,
Yenilenebilir Enerji piyasaları yenileyebilir

mi?” başlıklı oturumda bir konuşma
yapan SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
Kenan Yavuz, Türkiye-Azerbaycan
arasındaki işbirliğinin Avrasya Bölgesi
açısından önemine vurgu yaptı. Yavuz,
Azerbaycan’ın global enerji pazarında
sadece enerji ithalatçısı olarak görünmek
istemediğini belirterek, “Azerbaycan
hem Türkiye’de hem de kendi ülkesinde
doğalgazı ve petrolü üretim proseslerine
doğru dönüştürmeyi hedefliyor.
Azerbaycan’da 25 milyar dolarlık yeni
bir petrokimya-rafineri- enerji-lojistik
entegrasyonuna sahip endüstri parkının
çalışmalarına başlandı.” dedi.
Azerbaycan’ın ilerleyen yıllarda sadece
enerji kaynaklarının alındığı bir ülke değil,
kaynakların transfer edildiği de bir ülke
konumunda olmak istediğine dikkat
çeken Yavuz, şöyle devam etti:

“Tüm bu gelişme ve yatırım ataklarıyla
birlikte Türkiye ile başlatılan stratejik
yatırımlar var. Bunları bir araya
koyduğumuzda bölgesel güç olmada
hem Azerbaycan’ın hem de Türkiye’nin
birlikte hareket ediyor olmasının Avrasya
Bölgesinde ekonomik büyümenin
sürdürülebilmesi için şart olduğunu
görüyoruz.”
3. İstanbul Boğaziçi Bölgesel Ortaklık
Zirvesi’nin farklı oturumlarında;
ekonomik doğalgaz çıkış yolları, dış
ticaretin gücü, enerji güvenliği, kentsel
dönüşüm, genç liderlerden beklentiler,
kadın girişimciler platformu, iş
kadınlarının rolleri, savunma ve güvenlik,
tarım-gıda ve suyun önemi, ulaştırma,
iletişim ve inovasyonun önemi, odak
ülke Mısır konuları ayrı ayrı oturumlarda
ayrıntılı olarak ele alındı.
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‘Hazar Forumu’ enerji dünyasını
İstanbul’da buluşturdu…
Hazar Bölgesi’nin enerjiden lojistiğe, çevreden sürdürülebilir kalkınmaya, yatırım
olanaklarından barışa kadar birçok konusu ‘Hazar Forumu’nda masaya yatırıldı.

H

azar Bölgesi’ndeki ülkeler ile Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve
siyasal ilişkileri güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Hazar
Strateji Enstitüsü (HASEN), ‘Hazar Forumu’nun
ilkini gerçekleştirdi. Türkiye’den Kırgızistan’a,
Gürcistan’dan Azerbaycan’a, ABD’den Rusya’ya
kadar birçok ülkeden bakanların ve uzmanların
katıldığı forumda Hazar bölgesinin enerji, enerji
güvenliği, lojistik, çevre, yatırım olanakları alanlarındaki konulara değinilerek ülkeler arası işbirliği
fırsatlarının önemine değinildi.
Forumda, ‘Hazar Enerji Kaynaklarının Avrasya
Enerji Dinamiklerindeki Rolü’, ‘Hazar Ekonomisi:
İpekyolu’nun Yeniden Canlandırılması, Çeşitlendirme ve Sürdürülebilir Kalkınma’ ve ‘Avrasya’da
Barış ve İstikrar: Yaklaşımlar ve Çözüm Arayışları’
başlıklı paneller gerçekleştirilerek, Hazar bölgesinin önemi uluslararası anlamda İstanbul’da
masaya yatırıldı.
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// “PETROL, DOĞALGAZ VE
KÖMÜR ÖNEMİNİ KORUYACAK”
Forumda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin
coğrafi yönden avantajlı bulunduğu
bölgede, bu avantajını barış yolunda kullanmak istediğini aktardı. Her
ne kadar da yenilenebilir enerjinin
gündemde olmasına rağmen, petrol,
doğalgaz ve kömürün gelecek
dönemlerde de önemini koruyacağını vurgulayan Bakan Yıldız, çevreci
yaklaşımın da üzerinde durdu.
Türkiye’nin tüm projeleri pozitif
olarak değerlendirdiğini ve çevre
ile enerji ihtiyacının ortak büyüyeceğini kaydeden Yıldız, bunlar
için ortak söylemler ve çözümler
bulunması gerektiğinin altını çizdi.
Yıldız, “Doğudaki kaynakların, batıdaki tüketim kaynaklarıyla mutlaka
buluşturulması gerek. Ancak Avrupa
Birliği Türkiye’nin üyeliği konusunda maalesef henüz enerji başlığını
açmamıştır. Biz AB’nin doğalgaza
ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Nabucco
ile başlattığımız bu ilişkilerin mutlaka
doğalgaz hattında geliştirileceğini
biliyoruz.” diyerek Hazar bölgesiyle
birlikte gerçekleştirilen forumun
önemine değindi.
// AVRASYA ROLÜ İYİ
ÖZÜMSENMELİ
Forumda söz alan ABD eski Savunma
Bakanı Robert Gates de Türkiye’nin
bölgede anahtar ülkelerden biri
olduğuna değinerek, Arap Baharı’nı,
Suriye’deki gelişmeleri ve İran’da
nükleer silah olma ihtimalini ile
ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ABD, Çin, Rusya ve Avrupa’nın Hazar
Bölgesi’nin öneminin farkında olduğunu hatırlatan Gates, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Avrasya’nın tarihi rolünü iyi özümsemeli ve tüm doğruları ortaya koymalı.
Karmaşık ve türbülansı yüksek bölgede her şeyi iyi planlamalıyız. Artık şu
soruyu sormak lazım, liderler, NATO,
Avrupa tüm taraflar insanların daha
refah ve özgür yaşamaları için gerekli
çabayı gösteriyorlar mı?”

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Hazar Forumu’nda bir konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
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“Uluslararası pazarlarda harcıâlem
ürünlerle rekabet edemeyiz”
Panelde bir konuşma yapan SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz, Türkiye’nin rekabet gücü kaynaklarını sorgulaması ve nerede açık ve
zayıflıkların olduğunu iyi analiz etmesi gerektiğini belirtti.

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan
Yavuz (soldan ikinci), MÜSİAD üyesi
işadamları tarafından günün anısına
bir plaket takdim edildi.

M

üstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) çatısı
altında faaliyet gösteren
Dayanıklı Tüketim ve Mobilya
Sektör Kurulu ile Kimya, Metal ve Maden
Sektör Kurulu’nun ortaklaşa düzenledikleri
“Güçlü Tedarik, Güçlü Rekabet” konulu panel 27 Aralık 2012 tarihinde dernek Genel
Merkezi’nde yapıldı.
Panelde bir konuşma yapan SOCAR
Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Türkiye’nin
rekabet gücü kaynaklarını sorgulaması ve
nerede açık ve zayıflıkların olduğunu iyi
analiz etmesi gerektiğini belirtti. Ölçeği
ne olursa olsun üretim yapan firmaların
enerjinin girdi maliyeti ve iş gücünün rekabetçi niteliğine çok büyük önem vermesi
gerektiğini vurgulayan yavuz, Türkiye’nin
yüksek teknoloji ve bilgi üretemediğini,
uluslararası pazarlarda ürün gamının daha
çok emek yoğun ve harcıâlem ürünlerle
rekabet şeklinde olduğunu savundu.
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Yavuz , “ Çin gibi devlet desteğinin maksimum seviyede olduğu, işgücü maliyetlerinin düşük olduğu ülkelerle rekabet etmek
çok büyük bir marifet gerektiriyor.
Devletin üretici ve ihracatçısını uluslararası rekabet şartlarında koruması lazım.
Üreticiler için oluşturulan külfetler kendi
ayağına kurşun sıkmak anlamına geliyor”
diye konuştu .
Devletin haksız rekabet oluşturmaması
gerektiğini ifade eden Yavuz, Türkiye’de
birçok KOBİ’nin nitelikli işçi bulmakta
zorluk çektiğini dile getiren Yavuz, “Çünkü
herkes devlet kapısına yatmış durumda. İyi
imkânlar var. Devlet özel sektörün üzerinde iyi ücretler verirse bu haksız rekabettir”
görüşünü savundu.

Enerjiye sahip ülkelerdeki
siyasi istikrarsızlıklar büyük risk

GÜNCEL

SOCAR TÜRKİYE BAŞKANI (CEO) KENAN YAVUZ:

3. İstanbul Finans Zirvesi’nde konuşan Kenan Yavuz, enerji kaynağına sahip ülkelerdeki
siyasi istikrarsızlıkların, arz güvenliği açısından büyük bir risk olduğunu söyledi.

Kenan Yavuz

2

4-25 Eylül 2012 tarihleri
arasında 3. kez düzenlenen
İstanbul Finans Zirvesi,
Türkiye ekonomisi ve küresel
gelişmelerin değerlendirildiği kritik
oturumlara sahne oldu. SOCAR’ın
da sponsorları arasında bulunduğu
ve Ceylan Intercontinental Oteli’nde
düzenlenen zirvenin ‘’Petrol ve Gaz
Sektörünün Geleceği’’ başlıklı forumunda
konuşan SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) Kenan Yavuz, “Enerji kaynağına
sahip ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar
önümüzde çok büyük bir risk olarak
duruyor.” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan Yardımcısı Murat Mercan’ın
moderatörlüğünü yaptığı oturumda,
yaşanan bu durumun arz güvenliği
açısından da risk oluşturduğunu
sözlerine ekleyen Yavuz, önümüzdeki
dönemde enerji yatırımları ve bu
yatırımların finansmanının da hayati
önemde ve spesifik bir konu olacağını
kaydetti. Dünyada enerji kaynağına
sahip ülkelerle, tüketen ve gelişmiş
ekonomilerin ayrı taraflarda olduğuna
dikkat çeken Kenan Yavuz, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“Çok nadir olarak, özellikle ABD’nin

kaya gazını keşfetmesinden sonra hem
gelişmiş olup hem de enerji kaynağını
kendisi temin edebilecek duruma
ulaşmış ülkeler var. Biz enerji kaynağına
sahip olmayan ama tüketmek zorunda
olan ülkeler kategorisinde olduğumuza
göre konuya bakış açımız daha
farklı olmalı. Arz güvenliği açısından
bakıldığında enerji kaynaklarının
çeşitlendirilememesi ve yanı başımızdaki
enerji kaynağına sahip ülkelerdeki
siyasi istikrarsızlıkların devam etmesi
önümüzde çok büyük bir risk olarak
duruyor.’’
// ÇİN’DE HAFTADA BİR TERMİK
SANTRAL KURULUYOR
BİZ BİR SANTRAL İÇİN İKİ SENE ÇED
BEKLİYORUZ’’
Gelecek 10 yıl içinde Uzakdoğu’da
milyonlarca insanın Avrupa’daki gibi
tüketmeye başlayacağı öngörülerini
anımsatan Yavuz, bu durumun da
önümüzdeki en önemli tehditlerden
biri olduğuna işaret etti. “Dünya
bunu nasıl yönetecek? Artan enerji
ihtiyacının her 1 biriminin yüzde 71’i
Çin kaynaklı. Çin, gerek insanı gerekse
çevreyi acımazsızca sömürerek haksız

bir rekabeti beraberinde getiriyor. Hatta
Çin’in hemen hemen haftada bir termik
santrali devreye aldığı son iki yılda 104
adet santrali devreye aldığını, bizim ise
bir termik santral yapmak için iki yıl ÇED
süreci peşinde koştuğumuzu hatırlarsak;
oturup biraz düşünmemiz gerekiyor.’’
diyen Yavuz, devletin enerji kaynağına
ve stratejik hedeflerine ulaşmak istiyorsa
klasik bürokratik yöntemlerinden
vazgeçmesi gerektiğini savundu.

10 YIL İÇİNDE 80 BİN MW
EK KURULU GÜCE İHTİYAÇ VAR
Türkiye'nin 2023 yılı için belirlediği "500 Milyar
Dolar ihracat, 1 Trilyon Dolar dış ticaret hacmi"
hedefine ulaşması için mevcut 52 bin MW kurulu
gücüne asgari 80 bin MW enerji kaynağı kaynağı
ilave etmesi gerektiğini hatırlatan Yavuz, bu enerji
ihtiyacının hangi kaynaktan, nasıl ve hangi maliyetle
karşılanacağının kritik önemde olduğunu söyledi.
SOCAR Türkiye Başkanı dinleyicilere, "Bu maliyet
rekabetçi bir maliyet olacak mı? Rekabetçi enerjiyi
kullanarak uluslararası arenada ürünlerimize yeni
pazarlar bulmada nasıl konumlanacak?'' sorularını
da yöneltti.

www.petkim.com.tr - 41

HABER

KENAN YAVUZ, İZMİR 1. İSTİHDAM ZİRVESİ’NDE
GENÇLERE SESLENDİ:

Değişimin konusu ‘insan’,
karşıtı ise ‘statüko’
İzmir Valiliği ile Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Petkim’in
de destek sponsorları arasında yer aldığı İzmir 1. İstihdam Zirvesi 8-9 Kasım 2012 tarihleri
arasında Kültürpark’ta gerçekleştirildi.

(Soldan) Gediz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyfullah Çevik, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği
Başkanı Zekeriya Mutlu, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz

İ

zmir Valiliği ile Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü tarafından
düzenlenen, Petkim’in de destek
sponsorları arasında yer aldığı
İzmir 1. İstihdam Zirvesi 8-9 Kasım
2012 tarihleri arasında Kültürpark’ta
gerçekleştirildi.
Özellikle İzmir’de konuşlu üniversite
öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği
zirvede, kentin önde gelen sanayi
kuruluşları da stand açarak, geleceğin
çalışanları ile buluşma fırsatı yakaladı.
Zirvenin ikinci gününde düzenlenen
“İşletmelerde Değişimi Yönetmek”
başlıklı oturumda, Gediz Üniversitesi
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Rektörü Prof. Dr. Seyfullah Çevik, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender
Yorgancılar, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ile
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz
gençlerle deneyimlerini paylaştı.
Değişimin konusunun ‘insan’, karşıtının ise ‘statüko’ olduğunu söyleyen Kenan
Yavuz, değişim arzusunun statükoyu yendiği zamanlarda ülkelerin kaderlerinin de değiştiğini vurguladı. Yerleşik ve değişmemesi gerektiğine inanılan
kurallar hakim olduğu zaman gerilime ve yoksulluğun başladığına ve korkuların egemen olduğuna değinen Yavuz, “Değişime insanlar neden karşı çıkar?
Aslında ‘değişime karşıyım’ diyen hiçbir insan yoktur. Çoğu insan, ben de dahil,
kimi zaman değişime karşı çıkabiliriz. Çünkü insanlar değişimden korkarlar.
Mevcut konumlarını yitirme korkusuyla buna direnebilirler. Bu insanın yaradılışında vardır. Peki, bu duyguyu yenebilmek için neler yapacaksınız? Eğer
dünya ile rekabet kabiliyetiniz varsa; eğer kendinize, bileğinize ve bilginize
güveniyorsanız koltuğunuzu ve korkunuzu kaybetme gibi korkular yaşama-

“DİKKAT BURADA İŞ
ÇIKABİLİR”
PANELİNDE PETKİM
TANITILDI

İstihdam Zirvesi’nin sponsorları arasında yer alan Petkim’in plaketini, İnsan
Kaynakları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen (solda) aldı.

sınız. Korku en kötü şeydir. Çünkü
korkan insanlar kendi korkaklıklarını
itiraf edemeyecekleri için korkularını
meşrulaştıracak mekanizmalar ve
korku teorileri üretirler. Topluma,
çalışana, eşine dostuna bu teorileri
pompalar. Aslında kendi korkularını
gizlemeyi ister. Onun için sürekli sorgularken, değişirken ve dönüşürken
bizi korkularıyla yönetmek isteyenlere karşı dikkatli olmamız lazım.” dedi.
// “ÇALIŞAN KAZANIR!”
Bugünün dünyasında işçi-işveren,
elit-elit olmayan, eğitimli-eğitimli
olmayan ayrımlarının hiçbir geçerliliği kalmadığını, toplum olarak daha
çok çalışmaktan başka hiçbir çözüm
görmediğini vurgulayan Kenan
Yavuz, Cumhuriyetin kurucusu ulu
önder Atatürk’ün “Muasır medeniyet
seviyesinin üzerine çıkma” vizyonunun, ancak daha fazla çalışarak
gerçekleşebileceğini kaydetti. Yavuz,
“Çalışan en tepeye çıkar kardeşim.
Ben belime ip bağladım okulumu
öyle bitirdim. Çalışan kazanır. Bizim
toplum olarak daha çok çalışmamız
gerekiyor. Çalışmaktan zarar görmüş
insan göremezsiniz. Bundan yüksünmeyelim. İşletmeler için de durum
farklı değil. Daha az çalışarak daha
fazla yiyelim tartışmalarına girmek
yerine, pastayı nasıl büyüteceğimizi
düşünmemiz lazım. Bugün 75 milyonuz, 2030 yılında 90 milyon olacağız.
Bugün toplam dünya üretiminin
sadece binde 5’ini gerçekleştiriyoruz.
Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin

bize çizdiği böyle güzel vizyona,
dünya üretiminin binde beşini yapması yakışıyor mu?” dedi.
// YAVUZ’DAN GENÇLERE
İŞ BULMA NASİHATİ
Türkiye’nin en önemli sorunlarının
başında işsizlik geldiğini hatırlatan
Kenan Yavuz, bu sorunun ilacının
her alanda daha çok üretmek olduğunu söyledi. Üretmek için ise daha
çok enerjiye ihtiyaç duyulduğunu,
küresel savaşların ve problemlerin
altında da hep enerji kaynaklarına sahip olma kavgasının yattığına dikkat
çeken Kenan Yavuz, işsizlik konusunda kendisinden öneri bekleyen
gençlere şu dikkat çekici anekdotu
dile getirdi:
“Şu anda Türkiye’nin enerjide 52 bin
MW Kurulu kapasitesi var. Önümüzdeki 10 yıl içinde, 2023 yılına kadar
bu rakamın üzerine 80 bin MW daha
kurulu güç eklememiz gerekiyor. Yani
89 yıllık cumhuriyet tarihinde yapılanın yüzde 50 daha fazlasını yapmamız şart. Bunu başarırsak; şu anda
üniversitelerden mezun olan ve çalışma arzusuna sahip, tembellik ruhu
olmayan herkes iş bulabilecek. Eğer
bunun yarısını, yani 40 bin MW yapabilirsek çalışma arzusunda olanların
en az yarısı işsiz kalacak. Peki, bunu
yapamazsak neler olacak? Kusura
bakmayın hiçbiriniz iş bulamayacaksınız. Mesele bu kadar açık ve net.
Bu enerjiyi nereden, hangi maliyetle
üreteceğiz ve nasıl rekabetçi olacağız
çok iyi düşünmemiz gerekiyor.”

Petkim İnsan Kaynakları Müdürü Hasan
Kocaciğer, İzmir 1. İstihdam Zirvesi’nin
ilk gününde, “Dikkat, Burada İş Çıkabilir”
başlıklı panelde konuşmacı olarak yer
aldı. Petkim’in İnsan Kaynakları politikası
ve işe alım süreçleri hakkında bilgi veren
Kocaciğer, Türkiye İş Kurumu ve Ege
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nin işbirliği ile uygulanan işe
alım sürecinin, çok olumlu sonuçlar
verdiğini belirtti. Petkim çalışanlarının
kurumsal aidiyeti sayesinde şirketin
Türkiye’nin 12. büyük şirketi olabildiğini
sözlerine ekleyen Kocaciğer,
işe alım süreçlerinde izlenen stratejinin
Personel Yönetimi Derneği (PERYÖN)
tarafından ödüllendirildiğini sözlerine
ekledi.

Petkim İnsan Kaynakları Müdürü
Hasan Kocaciğer
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Petrokimya sektöründe “Kaya Gazı”
etkisi ile gelişen yeni teknolojiler
Günümüzde sürdürülebilir gelişme, iklim değişiklikleri, kimyasallarla ilgili yasal
düzenlemeler, enerjinin dinamik yapısı ve teknolojinin sürekli biçimde gelişmesi kimya
sanayisinde değişimin ve rekabetçi olmanın tetikleyici unsurlarıdır.

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

D

ünya kimya sanayisinde;
yaşanan küresel olaylar, daha
temiz bir çevre talebi, artan
tüketici beklentileri gibi
nedenlerle son yıllarda büyük değişimler
yaşanmaktadır. Günümüzde sürdürülebilir gelişme, iklim değişiklikleri, kimyasallarla ilgili yasal düzenlemeler, enerjinin
dinamik yapısı ve teknolojinin sürekli
biçimde gelişmesi kimya sanayisinde
değişimin ve rekabetçi olmanın tetikleyici unsurlarıdır. Petrokimya sektörünü
etkileyen önemli teknolojik gelişmeler;
arz ve kaynak güvenliği, petrokimya
sektöründeki trendler ve petrokimya
sektörünün müşterisi olan diğer sektör-
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lerdeki trendler olarak sınıflandırılabilir.
Diğer birçok enerji yoğun sektöre benzer
bir şekilde petrokimya sektörü de büyük
değişim içindedir. Enerji ve hammadde
güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliği sorununa çözümler aranması gibi
sorulara yeni teknolojiler ve inovasyonlar
ile cevap aramaktadır.
// TEMEL ENERJİ KAYNAKLARINDA
GELİŞİM
Günümüzde temel enerji kaynaklarından
en önemlileri ham petrol, doğal gaz,
kömür, bioyakıtlar ve plastik atıklardır.
Ham petrolün yaklaşık %10’u petrokimya
sektöründe, kalan kısmı ise enerji üreti-

minde kullanılmaktadır. Dünyada doğal
gazın ise yaklaşık % 5’i petrokimyasalların
üretimi için kullanılmaktadır. Fosil yakıtlar
2030 yılına kadar enerji üretimindeki ana
rollerini (%55) sürdüreceklerdir. Fakat
karbon salınımı ve çevresel faktörler
enerji üretimini kömürden doğal gaza ya
da daha ileri tekniklerle rüzgâr enerjisine
veya nükleer enerjiye yönlendirecektir.
Nükleer enerji ve rüzgâr gücü 2030
yılına kadar enerji üretiminin en çekici ve
en çok gelişen oyuncuları olacaktır. Bu
kaynaklar 2030 yılında toplam elektrik
üretiminin %40’ını sağlayacaklardır.
Rüzgâr gücü, güneş enerjisi ve bioyakıtların kullanımı 2030 yılına kadar ortalama

yıllık %10 büyüme göstereceklerdir. Çok
düşük kullanım oranları ile başladıkları
için 2030 yılında toplam enerji tüketimi içerisinde yaklaşık %2,5’lık payları
olacaktır.
// HAMMADDELERDE GELİŞMELER
VE ETKİLERİ
Günümüzde hammadde kaynaklarında görülen değişim yeni teknolojilerin
gelişmesinde önderlik etmektedir.
Shale-kayaç (doğal hafif petrol türevleri–
özellikle petrol gazı- içeren kil taşları)
tabakalarından üretilme hamlesi başlatılmış bulunan “Kaya Gazı”, dünya kimya
sanayisi için önemli bir “oyun değiştirici”
konumuna gelmek üzeredir. Çin’in kaya
gazı rezervi 1,275 TCF, Amerika’nın 862
TCF ve Arjantin’in 774 TCF’dir. Dünyadaki
en büyük doğal gaz ithalatçısı olan Çin’in
en büyük kaya gazı rezervlerine sahip
ülke olması ise dikkat çekicidir.
Kaya gazı arzının artması ile, bu kaynaklara sahip ülkelerde doğal gazın
petrokimya sektöründe hammadde
olarak kullanımının artması beklenmektedir. Mevcut kraker kapasitelerinin ağır
hammaddelerden hafif hammaddelere
doğru bir dönüşüm içinde olacağı ve bu
dönüşümün C2’lerin arzını arttırırken,
C3 ve C6 ürünlerinin arzı üzerindeki
etkisinin olumsuz olacağı görülmektedir.
Gelecekte Etilen fabrikalarında nafta
yerine doğal gazın kullanılması ile Etilen
üretimi artacak, etilen fiyatları rekabetçi
bir seviyeye düşecek; propilen, bütadien ve aromatik ürünlerinin arzında bir
daralma görülecektir.
Bu gelişmelere bağlı olarak dünyada
propilen, bütadien ve aromatikler üretimleri için yeni teknolojiler araştırılmakta ve mevcut teknolojiler geliştirilmektedir. Bu kapsamda halen dünyada C3
(Propilen) üretim teknolojileri konusunda; Propan dehidrojenasyonu, metanolden propilen üretimi (MTO), Olefin
metathesis, biokaynaklardan propilen
üretimi, C4(Bütadien) üretim teknolojileri
konusunda Butan dehidrojenasyonu,
bio- Bütadien ve Aromatikler üretimi
konusunda Naphtha / LPG ‘den BTX üretimi, Kömürden BTX üretimi prosesleri
kullanılmakta ve/veya Ar-Ge çalışmaları
devam etmektedir.

// PROPİLEN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Propilen, geleneksel olarak FCC üniteleri
ile üretilmektedir. FCC ile üretilen propilen dünya pazarının %30’unu kapsamaktadır ve benzin üretimi ile optimize
edilmektedir. FCC ünitelerinde katalizörler ile ilgili Ar-Ge çalışmaları yapılmış ve
propilen üretimi arttırılmıştır fakat bu
durumda benzin üretimi azalmıştır. Bu
yeni teknolojinin lisansına sahip firmalar
Shaw, Honeywell UOP, Lummus Technology, KBR ve Axens’dir.
Propilen üretimi kraker dışında arttıran
3 farklı proses daha çalışılmaktadır.
Bunlar; propan dehidrojenasyonu, olefin
metateziz ve metanolden olefinlerin
üretimidir.
Propan dehidrojenasyonu (PDH) global
pazara 4m tondan fazla propilen arzı
sağlamaktadır. Propan ve propilen arasındaki fiyat farkı bu prosesin karlılığını
belirlemektedir. Bu fabrikalar mevsimsel
fiyat değişimlerine bağlı olarak karlı
çalışabilmektedir. Propan dehidrojenasyonu alanında pazarda dominant iki
firma bulunmaktadır. Bu firmalar UOP
ve Lummus’dur. UOP’nin ilk fabrikası
Tayland’da 1990 yılında kurulmuştur.
Halen faaliyetine devam etmektedir.
Dünyada UOP lisansı ile üretim yapan 20
ye yakın firma bulunmaktadır.
// BİYOLOJİK KAYNAKLARDAN
OLEFİN ÜRETİMİ
Biyolojik kaynaklardan olefinlerin üretimi
ve bu olefinlerden propilen ve bütan
üretimi halen geliştirilme sürecindedir.
Bu prosesler biyolojik kaynaklardan metanol, etanol veya propanol gibi hammaddelerin üretilmesi ve bu hammaddelerden olefinlerin üretimi ile ilgilidir.
Bu alanda çalışma yapan Braskem
yeşil-polipropilen üretmek için çalışmalara devam etmektedir. Polipropilen
üretiminde kullanılan etilen etanolden
elde edilmektedir. Üretim aşamasında
bilinen teknolojiler kullanılmaktadır. Bu
konuda ileriki zamanlarda fermantasyon
teknolojisinin geliştirilmesi ile şekerden
propanol üreterek propilen üretimi
sağlanacaktır.
Biyolojik kaynakların kullanılması ile Propilen üretim teknolojilerinde sağlanacak
gelişmeler Kümen, Akrilonitril, Akrilik

Asit, Isopropanol ve propilen oksit
pazarını yakından ilgilendirmektedir.
// KÖMÜRDEN
PETROKİMYASALLARIN ÜRETİMİ
Kömürün petrokimya sektöründe
hammadde olarak kullanımı yeni bir
fikir değildir. Kömür 19. Yüzyıldan
itibaren boya endüstrisi için aromatikler üretimi amacı ile kullanılmaktadır. 20. Yüzyılın başından itibaren
kömür asetilene dönüştürülmüş ve
yeni bir kullanım alanı yaratılmıştır. Bu gelişme ile VCM, Akrilik Asit,
Akrilonitril, 1,4 Bütandiol gibi birçok
kimyasalın büyük miktarlarda üretimi
sağlanmıştır. Sahip olduğu büyük
kömür rezervleri ile Çin dünyada
Kömüre bağlı petrokimyasal üretiminin merkezi konumundadır. Çin’de
kömür kullanılarak:
n Kömürden Aromatikler üretimi,
n Kömürden VCM, Asetilen ve

BDO üretimi
n Kömürden olefinler üretimi (CTO)
n Kömürden Monoetilen glikol ve

etanol üretimi yapılmaktadır.
Günümüzde kömürden kimyasalların
üretimi için kullanılan birçok eski
üretim teknolojisi iyileştirilmiştir. Bu
iyileştirilen eski teknolojilere ek olarak
kömürden olefinlerin üretildiği CTO
prosesi ilk olarak Çin’de ticarileşmiştir.
Kömürden MEG ve etanol üretimi de
Çin’de geliştirilip ticarileşmiştir.
Sonuç olarak petrokimya sektörünün geleceği Shale gaz rezervlerinin
kullanılabilir hale gelmesi ile yeni bir
boyut kazanmıştır. Yakın bir gelecekte kaya gazı sayesinde petrokimya
endüstrisinde hammadde maliyetleri
düşecek ve karlılık artacaktır. Etilen
arzı yükselecek fakat propilen, bütadien ve aromatiklerde arz daralacaktır.
Bu durum birçok sektörü maliyetler
açısından olumsuz etkileyecektir.
Petrokimya sektörü gelecekte karşılaşacağı bu zor dönemi atlatabilmek
için propilen, bütan ve aromatikler
üretimini arttıracak yeni teknolojiler
arayışındadır.

METANOLDEN OLEFİNLERİN ÜRETİMİ
Hammadde kaynaklarındaki değişime bağlı olarak dünyada Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilen proseslerden biri de metanolden olefinlerin üretimidir.
(MTO-Metanol To Olefins) MTO prosesi, dünyada artan shale gaz arzına bağlı olarak; doğal gazdan metanol üretilmesi ve metanolden olefinler üretilmesidir.
MTO teknolojisi metanolden polimer üretimine kadar uzanan yeni bir teknolojidir.

BİZ’DEN HABERLER

Petkim, 2012 yılının ilk 9 ayında
cirosunu %17, ihracatını %29 artırdı
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk, şirketin 47 yıllık tarihinin en yüksek maliyetleri
ile üretim yaptığını hatırlatarak, “Temel hammaddemiz naftanın ton fiyatı 1000 doların
üzerine çıktı. 3-5 yıl önce bu rakamları kimse hayal bile edemezdi.” dedi.

P

etkim’in 2012 yılı ilk dokuz
aylık finansal sonuçlarına
göre şirketin cirosu bu
dönemde ürün fiyatları ve
satış miktarlarındaki artışların etkisiyle
%17 artarak 3 milyar 411 milyon TL’ye,
satış miktarı önceki yılın ilk dokuz aylık
dönemine göre %10 artarak 1 milyon
431 bin tona yükseldi.
Petkim’in yılın ilk dokuz aylık
dönemindeki net dönem zararı ise 29
milyon TL olurken, şirket, bu dönemde
%0,9 marjla 31 milyon TL FVAÖK değeri
yarattı. 2012 yılı ilk dokuz aylık dönemde
% 1.4 brüt kâr marjıyla 48 milyon TL brüt
kâr yaratan Petkim’in, ilk dokuz aydaki
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faaliyet zararı ise 56 milyon TL oldu.
Petkim’in 2012 yılı ihracatı 1 milyar
Dolar seviyesine yaklaşacak. 2011 yılı
ilk dokuz ayında 634 milyon Dolar olan
ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde
%29 artarak 817 milyon Dolar olarak
gerçekleşti. İhracatın toplam ciro
içindeki payı %43’e, kapasite kullanım
oranı ise %92 seviyesine ulaştı. Petkim,
2012 yılı üçüncü çeyreğinde %2.6 marjla
28 milyon TL FVAÖK değeri yaratırken;
marjlarda yaşanan iyileşmenin etkisiyle
ikinci çeyrekte 36.7 milyon TL olan net
dönem zararı, üçüncü çeyrekte kâra
dönüşerek %1.4 marjla 15 milyon TL
oldu.

// “TARİHİN EN YÜKSEK
MALİYETLERİ…”
Petkim’in finansal sonuçlarını
değerlendiren Yönetim Kurulu Üyesi
Hayati Öztürk, bu yılın ilk dokuz ayında
kapasite artışı, planlı bakım ve üretimde
verimlilik artırmaya yönelik yatırım
harcamalarının 35 milyon Dolar ile bu
yıl planlanandan düşük gerçekleştiğini
ancak bunun temel nedenleri arasında;
küresel piyasalardaki dalgalanmalar ile
yatırımlarda yeni teşvik sisteminden
daha fazla yararlanma amacının
olduğunu belirtti. Şirketin satışlarının
geçen yılın aynı dönemine göre %17
artarken satılan malın maliyetlerinin

ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL)

2012 EYLÜL
KÜMÜLE

2011 EYLÜL
KÜMÜLE

% Değişim

3.411

2.917

17%

(3.363)

(2.696)

25%

48

221

-78%

(56)

187

-

31

236

-87%

(29)

143

-

Net Satışlar
Satılan Malın Maliyeti
Brüt Kar
Faaliyet Kârı (Zararı)
FVAÖK
Net Dönem Karı (Zararı)

%25 artarak 3 milyar 363 milyon
TL olduğuna dikkat çeken Öztürk,
nafta ve enerji fiyatlarındaki artışın
maliyetlerdeki yüksekliğin temel
nedenini oluşturduğunu kaydetti. Bu
yılın ilk çeyreğinde dünya petrokimya
sektöründe başlayan kısmi iyileşme
sinyallerinin çok kısa sürdüğüne vurgu
yapan Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:
“İkinci çeyrek başında 125 $/varil
seviyelerini gören petrol fiyatları, devam
eden aylarda gücünü kaybederek Mayıs
ayı ortalarında 90 $/varil seviyelerine
düştü. Üçüncü çeyrekte de dalgalı ve
yukarı yönlü hareketine devam eden
petrol fiyatları 115 $/varil seviyelerine

yükseldi. Petrol fiyatlarında yukarı
yönlü harekete arz-talep dengesinden
çok spekülatif hareketlerin yanı sıra
dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan
jeopolitik belirsizlikler ve Orta Doğu’da
yaşanan olaylar sebep olarak gösteriliyor.
Petrole bağlı olarak hareket eden ve
Petkim’in temel hammaddesi olan
nafta fiyatları ise bu dönemde 1000
dolar/ton seviyesinin üzerine çıktı. 3-5
yıl önce nafta fiyatının 1000 doların
üzerine çıkacağını kimse düşünemezdi.
Bu maliyet rakamları, finansal yapımız
üzerinde çok büyük baskı oluşturuyor.
47 yıllık tarihimizin en yüksek maliyet
rakamları ile üretimimizi sürdürüyoruz.

Maliyet tarafında yaşanan ve tamamıyla
kontrolümüzün dışında olan dezavantajı,
verimlilik artırıcı ve darboğaz giderici
yatırımlar ve proses iyileştirmeleri
ile kompanse etmeye çabalıyoruz.
Böylelikle bu kritik süreçte üretim
gücümüzü korumaya devam ediyoruz.
Üçüncü çeyrekte net satışlarımız önceki
yıla göre %8 artarken, bir önceki çeyreğe
göre %6 azalarak 1 milyar 66 milyon TL
oldu. Yine aynı dönemde satış
miktarımız bir önceki yıla göre
%5 artmasına rağmen, talepteki
zayıflamaya bağlı olarak, önceki çeyreğe
göre %7 azalarak 453 bin ton olarak
gerçekleşti.”
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Kurumsal yönetim derece notumuz
8.72’ye yükseldi

Y

üzde 38.68 hissesi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda olan
Petkim’in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve
Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. uzmanları
tarafından yapılan derecelendirme çalışması
sonucunda, 8.72 olarak belirlendi.
Kobirate firması derecelendirme çalışmasını, “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve
Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim
Kurulu” başlıkları altında 295 kriteri inceleyerek tamamladı.
Petkim’in 2010 yılında 8,19, 2011 yılında 8.52
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olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme
notu böylelikle her yıl artan trendini sürdürmüş oldu.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
derece notunun her yıl artan bir eğilim
göstermesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yıllarda da bu notu daha
üst seviyelere taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Petkim, büyüyerek pazar payını
arttırma çabaları yanında; adil, şeffaf, sorumlu
ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile pay
sahipleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler
ve hatta kamuyu kapsayan büyük bir ailenin
tüm bireylerini memnun edecek sistemleri
de uygulamaya çalışmaktadır.” dedi.

Petkim Muhasebe Müdürlüğü Yöneticisi Arkun Ünsal, şirketin ödülünü Basketbol Adamları Derneği Başkanı Avni
Erboy (solda) ve Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’nın (sağda) elinden aldı.

B

asketbol Adamları Derneği tarafından her
yıl geleneksel olarak verilen “Basketbol
Oskarları” töreninde, basketbol sporuna
yaptığı katkılan nedeniyle Petkim’e Jüri
Özel Ödülü verildi. Petkim Muhasebe Müdürlüğü
Yöneticisi Arkun Ünsal, şirketin ödülünü Dernek Başkanı Gazeteci Avni Erboy ve Akhisar Belediye Başkanı
Salih Hızlı’nın elinden aldı.
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz
Sporları Salonu’nda düzenlenen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı
törende konuşan Basketbol Adamları Derneği Başkanı Avni Erboy, 8 yıldan bu yana geleneksel olarak
verilen Basketbol Oskarları’nın Türkiye’de basketbol
adına en önemli ödül olduğunu ifade ederek,
“Basketbol dünyasına emeği geçenlerin manevi
olarak ödüllendirmeyi amaçlayan, yarışma olmayıp
büyük jüri ile yönetim kurulumuz tarafından verilen
Basketbol Oskarları, her yıl olduğu gibi bu yıl da titiz
bir çalışma sonucunda hak edenlere veriliyor. Bu
yıl büyük jüri tarafından 125 aday arasından seçilip

yönetim kurulumuzun onayıyla verilen Basketbol
Oskarları alanları kurum ve kuruluşları tebrik ediyor
ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Erboy,
Petkim’in 2008-2009 sezonundan bugüne Aliağa
Petkim basketbol takımına verdiği destekle kentte
spora destek veren örnek bir kuruluş olarak Jüri Özel
Ödülü’nü almayı hak ettiğini söyledi.
Ödül töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu’na 2011-2012 sezonu değerlendirmesi kapsamında, kentte sporun gelişimine yaptığı
katkılar, 21 beldede kurulan spor salonları, spor
kulüplerine ve amatör sporlara verilen destekler
nedeniyle “Spor Şeref Ödülü” verilirken, Aliağaspor
Başkanı ve Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Uğur
Eren’e de “Yılın Yöneticisi” ödülü takdim edildi.
Törende konuşan Başkan Kocaoğlu, daha çok
vatandaşa spor yaptırmak, daha çok çocuğu kötü
alışkanlıklardan korumak, dostluk ve centilmenliği
sağlamak için spora yatırım yaptıklarını belirterek,
sporda rekabetçi değil, yetiştirici olmayı hedeflediklerini söyledi.
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Basketbol Adamları Derneği’nden
Petkim’e Jüri Özel Ödülü

ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK

PETKİM’İN ZEYTİNLERİNE,
YENİŞAKRAN’DA YENİ BİR HAYAT…

Onlara 40 yıl baktık, büyüttük,
besledik ve Yenişakran’a uğurladık
STAR Rafinerisi montaj sahası ve Petkim Limanı geri besleme sahasında yer alan 40 yıllık
zeytin ağaçlarımız, Yenişakran’da 2007 yılında tesis edilen ve 6 bin fidandan oluşan Petkim
Atatürk Zeytinliği’ne taşındı. Menemen Orman İşletme Şefliği ile yürütülen titiz çalışma
sonucunda taşınan yaklaşık 520 ağaç, iki yıl içinde yeniden ürün verir hâle gelecek.

T

ürk sanayisinin gururu Petkim, çevreye yönelik
hassasiyetini, Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayla
taçlandırdı. Yaklaşık 40 yıldır Petkim arazisinde bulunan,
şirket tarafından bakımları ve budamaları yapılan zeytin
ağaçları, Yenişakran’da 2007 yılında tesis edilen Petkim Zeytinliği’ne
taşındı. STAR Rafinerisi montaj sahası ve Petkim Limanı geri
besleme sahasında kalan 520 ağacın taşıma işlemi için Aralık
ayında başlayan hasat dönemi beklenirken, Menemen Orman
İşletme Şefliği ekiplerince gerçekleştirilen taşıma operasyonun
tüm masrafları SOCAR Türkiye tarafından karşılandı. Zeytin
ağaçlarının taşıma işlemlerinin başlatılması için; Aliağa
Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nden heyet
raporu alındı. Taşıma işlemi öncesinde ağaçların
üzerindeki zeytinler hasat edilerek, budamaya hazır
hâle getirildi. Menemen Orman İşletme Şefliği
denetiminde budama ve taşımada deneyimli
ekipler tarafından budanan ağaçlar, çelik
sapanlara bağlanarak yerlerinden çıkarılıp
kamyonlara yüklendi. Bu işlemler yapılırken,
eşanlı olarak Yenişakran’daki Petkim
Zeytinliği’ndeki ekipler, kepçeler ile ağaçların
dikileceği alanlara çukurlar açtı. Çukurlar
arasında zeytin ağaçlarının yaşlarına uygun
mesafeler bırakılırken, sapanlara bağlı olarak çukurlara
yerleştirilen ağaçlar, cansularının verilmesinin ardından
yeni hayatlarına merhaba dedi. Petkim Genel Müdürü Sadettin
korkut, tüm üretim süreçlerinde çevre duyarlılığını bir maliyet
unsuru olarak görmediklerini belirterek, günümüz dünyasında
bu hassasiyetin “rekabetçi üretim yapısının vazgeçilmez bir
unsuru” olduğuna dikkat çekti. Petkim Limanı ve STAR Rafinerisi
sahasında yer alan zeytin ağaçlarının 40 yılı aşkın süredir bakım
ve hasat işlemlerinin şirket tarafından yapıldığını hatırlatan Sadettin
Korkut, yaşanan süreci şöyle özetledi:
// “TAŞIMA İŞLEMİ İÇİN İŞ
PLANLARIMIZI REVİZE ETTİK”
“Çocuklarımız gibi büyüttüğümüz zeytin ağaçlarımızın kesilmesine
gönlümüz razı olamazdı. Taşıma işlemini başlatmak için Aralık
ayında hasat döneminin başlamasını beklememiz gerekiyordu. Bu
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STAR Rafinerisi montaj sahası ve
Petkim Limanı geri besleme sahasında yer
alan zeytin ağaçları, yaklaşık 40 yıldır Petkim
tarafından bakılmış ve hasatları yapılmıştı.

1

İbrahim Etem Yorulmaz

2

bekleme süresi iş planlarımızda
bazı aksamalara neden olmasına
rağmen, bu çalışmayı başlatmak
için rafineri grubu bölgedeki
hafriyat çalışmalarına ilişkin
iş planlarını revize etti. Önce
Ağaçlarımız, budama işleminden önce hasat
zeytinlerinhasatlarını tamamladık.
edildi ve üzerlerindeki ürün toplandı.
Menemen Orman İşletme
Şefliği ekipleri tarafından ağaçlar
budandı ve taşımaya hazır hâle
getirildi. Her ağaç, büyük bir titizlikle
yerlerinden sökülerek çıkarıldı ve zaman
kaybetmeden kamyonlara yüklenerek
Yenişakran’daki zeytinlik sahamıza taşındı.
Bu zahmetli çalışmada bizden desteklerini
esirgemeyen Yenişakran Belediye Başkanı Sayın
İbrahim Etem Yorulmaz’a ve Menemen Orman İşletme
Şefliği’ne teşekkürü borç biliyoruz. Ülkemizde herkesin, tüm
şirketlerin örnek alması gereken bir çalışmayı tamamlamanın
huzuru içindeyiz. Bizim için çevre hassasiyeti, ailelerimize gösterdiğimiz
hassasiyetten farklı değildir.”
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5

Ağaçların budama işlemleri Menemen Orman
İşletme Şefliği gözetiminde, bu konuda uzman
köylüler tarafından yapıldı.

Yerlerinden
çıkarılan ağa
çlarımız,
kamyonlara
yüklenerek,
Yenişakran’a
uğurlandı.

3
Budamaları yapılan ağaçlar,
ekskavatörler yardımıyla zarar
verilmeden yerlerinden çıkarıldı.

4
// EGE ORMAN VAKFI
İLE 75 DÖNÜM ORMAN
DAHA KURULUYOR
Öte yandan Petkim’in Ege
Orman Vakfı ile işbirliği
yaparak Yeni Foça’da iki etapta
152 dönüm alanda oluşturduğu
Heydar Aliyev Dostluk ve
Hatıra Ormanı’nın üçüncü etabı
Aşağışakran Köyü ile Örlemiş Köyü
arasındaki alanda gerçekleştirilecek.
Sadettin Korkut, İl Orman Müdürlüğü’nden
tahsisi alınan yaklaşık 75 dönüm alanda 12
bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek,
kamuoyuna açıkladıkları “5 Yılda 500 Dönüm Orman”
hedefine mutlaka ulaşacaklarını söyledi. Korkut, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Ege Orman Vakfı ile birlikte Yeni Foça’da 2009 yılında yanan
orman alanında, 2010 ve 2011 yıllarında oluşturduğumuz iki ormanda 152 dönüm
alana 22 bin 300 fidan dikmiştik. Bizden sonra farklı şirketlerin de yakın sahalarda
ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını mutlulukla gördük. Aşağışakran’da kuracağımız
75 dönümlük yeni ormanımızla birlikte, 227 dönüme ulaşmış olacağız. Önümüzdeki
4 yılda 500 dönüm hedefimize rahatlıkla ulaşacağımızı söyleyebilirim.”
// “SUÇLAMAK YERİNE, ANLAMAYI
VE YOL GÖSTERMEYİ SEÇTİK”
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yenişakran Belediye Başkanı İbrahim
Etem Yorulmaz ise, Belediye olarak Petkim’e her türlü teknik desteği verdiklerini
belirterek, 2007 yılında kurulan ve bu yıl ilk ürünleri alınan Petkim Zeytinliğinin 300
yetişmiş ağaçla birlikte daha da zenginleştiğini vurguladı. Bölgedeki sanayi
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kuruluşlarının çevreye duyarlı
olarak üretimlerini sürdürmelerini
istediklerini kaydeden Yorulmaz,
“Petkim çalışanları, kendilerine
yakışan bir yaklaşımla beldemize
Atatürk’ümüzün adını taşıyan 6
bin fidanlık zeytinlik kazandırmıştı.
2007 yılında dikilen ağaçlarımız ilk
ürünlerini vermeye başladı. Toplanan
zeytinlerin üçte ikisi Aşağışakran
Köyü’nün tüzel kişiliğine ait. Toplanan
ürünler belediyemizce ihale

6

7

Yenişakran’a gelen ağaçlar,
gövdelerinden zarar
görmemeleri için sapanlara
bağlandı.

Yenişakran Belediyesi’ne ait
traktörler ağaçları arazide hazırlanan
yeni yerlerine taşıdı.

yönetmeliğine
uygun olarak satılıyor
ve vatandaşımıza hem sağlıklı besin hem
de hizmet olarak geri dönüyor. Petkim
arazisinden önümüzdeki dönemlerde
taşınması planlanan zeytin ağaçları için yer
temin etmek için çalışmalarımız devam
ediyor. Yenişakran Belediyesi ve Petkim
olarak devlet ve özel sektörü bir araya
getirmenin keyfini yaşıyoruz. Bu işbirliği ile
zeytin ağaçlarını yeniden toprakla buluşturduk.
Birilerini suçlamak yerine onları anlamak yol
gösterme doğrultusunda devam etmemiz gerektiğini
düşünüyorum. Bu anlamda üzerimize misyon düşen
Petkim tarafından da değerlendirildi. Bölgemizde bu
örneklerin çoğalmasını diliyor, Petkim’e yöneticilerine bu
ağaçları bölgeye kazandırdıkları için teşekkür ediyorum.”
dedi. Aliağa bölgesinde üretim yapan pek çok sanayi kuruluşu
olduğunu hatırlatan Başkan Yorulmaz, Petkim’in ve çalışanlarının
duyarlılığının tüm şirketlere örnek olmasını diledi.

Ve ağaçlarımız, daha yüzyıllarca yaşayacakları
yeni yerlerinde, yeni bir hayata merhaba dedi.

8
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HEDEFİMİZ, “5 YILDA 500 DÖNÜM” ORMAN...

Bu yarışta mağlup olmaktan
mutluluk duyarız!
Son iki yıldır Yeni Foça’da 152 dönüm alanda iki adet “Heydar Aliyev Dostluk ve Hatıra
Ormanı” kuran Petkim, hedefini “5 Yılda 500 Dönüm Orman” olarak belirledi.
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2007 yılında 6 bin fidanla oluşturulan Petkim Atatürk Zeytinliği’nde ise ilk 		
ürünler alınmaya başlandı.

n

Yeni Foça’da 152 dönüm alanda iki adet “Heydar Aliyev Dostluk ve Hatıra 		
Ormanı” oluşturuldu.

n

Şimdi ise Yenişakran’da “3. Heydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı” 75
dönümde 12 bin fidan daha toprakla buluşuyor.
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S

on iki yıldır Yeni Foça’da 152
dönüm alanda iki adet “Heydar
Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı”
kuran Petkim, hedefini “5 Yılda
500 Dönüm Orman” olarak belirledi. Son
11 yılda çevre yatırımlarına 210 milyon
Dolar yatırım yapan Petkim’in, çalışanlarıyla
birlikte Yenişakran’da oluşturduğu 6 bin
fidanlık Atatürk Zeytin Ormanı ise ilk
meyvelerini vermeye başladı.
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz da,
Yeni Foça’nın Kapıkaya Mevkii’nde 2009
yılı yazında yaşanan yangın felaketinde
kül olan bölgede 22 binden fazla fidanın
toprakla buluşturduklarını belirtti. Ege
Orman Vakfı ile yapılan bu çalışmayı,
yeni orman alanları ile sürdürerek 350
dönüm daha orman kurmak istediklerini
vurgulayan Yavuz, Petkim lojmanlar
bölgesinde bugüne kadar dikilen binlerce
ağacın “500 Dönüm Orman hedefinin
dışında” olduğunun altını çizdi. Petkim
Yarımadası’ndaki yatırımlar kapsamında
hafriyat çalışmalarını yaparken, çevredeki
kurum ve kuruluşlardan gelen destek
taleplerini de değerlendirip, karşılamaya
çalıştıklarını anımsatan Kenan Yavuz,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü
Müdürü Sayın Halis Orhan’ın ricasıyla
geçtiğimiz Haziran ayında STAR Rafinerisi
hafriyat sahasından çıkan 410 kamyon
toprağı, peyzaj ve yeşillendirme
çalışmalarında kullanılmak üzere
Yenişakran Cezaevi’ne teslim etmiştik.
Daha sonra 720 kamyon toprağı daha
cezaevine teslim ettik. Böylece bin 130
kamyon toprağa ulaştık. Biz sanayiciyiz…
Çevreye, insana, doğaya duyarlı ve
saygılı bir sanayileşmenin peşindeyiz.
Çünkü bizler, 30 yıldır üretim yaptığımız
fabrikalarımızın hemen yanı başında
çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. Yaptığımız
tüm projelerde ailelerimizi düşünerek
hareket ediyoruz. Petkim Yarımadası’nda
kuracağımız enerji santralimizin maliyeti
normal şartlarda 700 milyon Dolar
iken, çevreye yönelik dünyanın en ileri
teknolojilerini kullanabilmek adına bu
maliyetimiz 300 milyon Dolar artarak
1 milyar Dolara yükseldi. Ancak bu
durumdan hiç rahatsızlık duymuyoruz.
Komşumuz olan tüm sanayi kuruluşlarına
da çevreye yönelik sosyal sorumluluk
projelerinde yarışmayı teklif ediyoruz.
Şunu tüm içtenliğimle söylemeliyim ki,
biz bu yarışta mağlup olmaktan mutluluk
duyarız.”

// “PETKİM’İN BU ÇABASI DİĞER
KURULUŞLARA ÖRNEK OLMALI”
Yenişakran Belediye Başkanı İbrahim Etem Yorulmaz; limanı,
marinası ve cezaevi ile çok dinamik bir yapıya kavuşan beldenin en
önemli eksiğinin orman olduğunu belirterek, “Petkim çalışanları,
kendilerine yakışan bir yaklaşımla beldemize Atatürk’ümüzün adını
taşıyan 6 bin fidanlık zeytinlik kazandırmıştı. 2007 yılında dikilen
ağaçlarımız ilk ürünlerini vermeye başladı. Toplanan zeytinlerin
üçte ikisi Aşağışakran Köyü’nün tüzel kişiliğine ait. Toplanan
ürünler belediyemizce ihale yönetmeliğine uygun olarak satılıyor
ve vatandaşımıza hem sağlıklı besin hem de hizmet olarak geri
dönüyor.” dedi. Aliağa bölgesinde üretim yapan pek çok sanayi
kuruluşu olduğunu hatırlatan Başkan Yorulmaz, Petkim’in ve
çalışanlarının duyarlılığının tüm şirketlere örnek olmasını diledi.
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10. Kalkınma Planı hazırlıklarında
Petkim aktif olarak rol alıyor
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk, “İmalat Sanayinde Dönüşüm Özel İhtisas
Komisyonu” üyesi olarak plan hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak.

K

alkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen ve 20142018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı çalışmaları
2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile başlatıldı. Kalkınma
Planının Türkiye’nin 2023 vizyonuna odaklanarak kamu kurum
ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içerisinde
katılımcı bir anlayışla oluşturulması amaçlanıyor.
10. Kalkınma Planları çalışmaları için 46 adet özel ihtisas komisyonu ve
20 adet çalışma grubu oluşturuldu. İmalat sanayisinde önceki yıllarda
olduğu gibi sektörel bazda özel ihtisas komisyonları oluşturulmazken,
“İmalat Sanayisinde Dönüşüm” adı altında tek bir özel ihtisas komisyonu
kurulmasına karar verildi. Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk
bu özel ihtisas komisyonunun üyesi olarak plan hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak. Ayrıca “İmalat Sanayinde Dönüşüm Özel İhtisas
Komisyonu”na girdi olacak çalışmaları yürüten ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği organizasyonunda oluşturulan “Kimya Çalışma Grubu”nun
çalışmalarına Petkim aktif olarak katılım sağlayacak.
15 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan “10 Kalkınma Planı İmalat Sanayisinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, 22 Ocak 2013 tarihinde
Kalkınma Bakanlığı eşgüdümünde sektör ve ilgili bakanlık temsilcileri ile
tartışıldı. Raporda öne çıkan başlıklar arasında; Türkiye’nin hızla imalat
sektöründen çıkarak, sanayisizleştirilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Mevcut teknolojik yapı ile 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığının altı çizilen raporda, bu durumun
imalat sanayisinde dönüşümü zorunlu kıldığına vurgu yapıldı. Türkiye’nin
2023 yılı için belirlediği “500 Milyar Dolar ihracat, 500 Milyar Dolar ithalat
ve 1 Trilyon Dolar dış ticaret hacmi” hedefine ulaşabilmesi için mutlaka
imalat sanayinde üretimin artırılması için de sanayi üretiminin ciddi
oranda artırılması gerekiyor.

SANAYİ POLİTİKASI
ARAÇLARI

KAMU ALIMLARI
DEVLET YARDIMLARI
VE TEŞVİKLER

SANAYİ POLİTİKASININ YENİ TEMALARI

KENTSEL
DÖNÜŞÜM
VE
AKILLI
SİSTEMLER

YEŞİL
SANAYİYE
DÖNÜŞÜM

ULUSLAR
KADINLARI
ARASI
KAPSAYICI
İŞ YAPABİLEN BİR SANAYİİ
KOBİ’LER
YAPISI

Söz konusu dönüşümü
gerçekleştirmek amacıyla birbiriyle
doğrudan ilişki içindeki şu beş
boyut belirlendi:
Sanayi Politikası Araçları (Kamu
alımları, Vergiler, Regülasyonlar)
n Sanayi Politikasının Yeni Temaları
(Kentsel Dönüşüm, Yeşil Sanayi, Akıllı
sistemler v.b.)
n Yatay Sanayi Politikası Alanları
(Enerji, lojistik, sanayi arsasına erişim,
finansmana erişim, Ar-Ge, tasarım, fikri
mülkiyet ve standardizasyon)
n İmalat Sanayi Sektörlerinde
Dönüşüm (tasarım endüstrileri, ara ürün
üretimi)
n İmalat Sanayiinde Dönüşümün
Bölgesel Boyutu
n

Bu boyutlarda kamu başta olmak
üzere, tüm sektör temsilcilerinin
sorumluluk ve yetkileri tartışılırken,
rapor, geri beslemelerle tekrar kontrol
edildikten sonra 20 alt sektör raporu
ile birlikte 10. Beş Yıllık Kalkınma
Planı olarak Kalkınma Bakanlığı’na
sunulacak.

İMALAT SANAYİ
SEKTÖRLERİNDE DÖNÜŞÜM

TASARIM
ENDÜSTRİLERİ

MAKİNE VE
SİSTEM
ENDÜSTRİLERİ

TEMEL VE
ARA MALLAR
ENDÜSTRİSİ

SAĞLIK
ENDÜSTRİSİ

VERGİ SİSTEMİ

YASAL
DÜZENLEMELER
İŞBİRLİĞİ VE DİYALOG
MEKANİZMALARI
ULUSLARARASI
ANLAŞMALAR

YATAY SANAYİ POLİTİKA ALANLARI
ENERJİ

LOJİKTİK
ULAŞTIRMA

SANAYİİ
ARASINA ERİŞİM

FİNANSMANA
ERİŞİM

AR-GE

TASARIM

FİKRİ
MÜLKİYET

ÖLÇME, STAND,
TEST VE KALİTE
ALTYAPISI

BECERİLER VE
İNSAN KAYNAĞI

İMALAT SANAYİİNDE
DÖNÜŞÜMÜN BÖLGESEL
BOYUTU

İmalat Sanayisinde Dönüşüm İhtisas Komisyonu’nun bugüne kadar yaptığı çalışmalarında bazı başlıklar öne çıktı. Bu
başlıklar arasında büyük sermaye gruplarının yeni yatırım kararlarında imalat dışı sektörlere bir yönelim olduğu dikkat
çekiyor.

Kaynak: Rekabet Kurulu kararları ve TEPAV hesaplamaları

TÜRKİYE, 2023 HEDEFLERİNİN NERESİNDE?
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Ekonomi Bakanlığı’ndan üst düzey
heyetler Petkim’i ziyaret etti
Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
ve İthalat Genel Müdürlüğü’nden heyetler Petkim’i ziyaret ederek şirketin yatırım
projeksiyonları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

E

konomi Bakanlığı’na bağlı Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü ve İthalat Genel
Müdürlüğü’nden heyetler Petkim’i
ziyaret ederek şirketin yatırım projeksiyonları hakkında kapsamlı bilgi aldı.
İthalat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ayşegül Atay’ın başkanlığındaki
on kişilik heyete bilgi veren Bütçe
Planlama ve Kontrol Müdürü Dr. İsmail Hakkı Metecan, Petkim’in ve SOCAR
Türkiye’nin yatırımları ve bu yatırım-

ların Türk ekonomisine katkıları konusunda kapsamlı bir sunum yaptı. Yapılan
sunumda petrokimya sektöründeki küresel gelişmeler ve bu gelişmelerin Türk
imalat sanayisine etkileri masaya yatırıldı.
8-9 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleşen ziyaret sırasında sektörün mevcut
durumu ve beklentiler de dile getirilirken, Petkim’in Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde yapılan faaliyetler hakkında da heyete bilgi verildi.
Heyet daha sonra saha gezisi yaparak Etilen, AYPE, PTA, PVC Fabrikalarını ziyaret etti. Fabrika yöneticileri tarafından kapsamlı şekilde bilgilendirilen heyet
üyeleri üretim proseslerini de yerinde inceleme imkânına kavuştu.
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ayşegül Atay, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirterek, Petkim’i ve petrokimya sektörünü
daha ayrıntılı tanıma fırsatı bulduklarını ve kendileri için oldukça faydalı bilgi
paylaşımı olduğunu dile getirdi.

İthalat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ayşegül Atay’ın başkanlığındaki heyet, Petkim ziyaretlerini Etilen Fabrikası’nda çekilen bu fotoğraf ile ölümsüzleştirdi.

Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü heyetine bilgi verdi.

Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü Dr. İsmail Hakkı Metecan (sağda), İthalat Genel Müdürlüğü heyetine şirketin yatırım projeleri hakkında bilgi verdi.

// TEŞVİK UYGULAMA
BÜROKRASİSİ
PETKİM’DE İNCELEMELERDE
BULUNDU
Öte yandan Petkim’e ait süresi dolan
iki teşvik belgesinin kapatma işlemleri için; Ekonomi Bakanlığı Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yurdal Şahin, Daire
Başkanı Özlem Karaduman ve Uzman
Yardımcısı Mehmet Güven Aksu’nun
aralarında bulunduğu heyet 29
Eylül 2012 tarihinde Petkim’i ziyaret
ederek, Yönetim Kurulu Üyesi Hayati

Öztürk’ten şirketin yatırımları hakkında bilgi aldı.
Heyete kapsamlı bir sunum yapan Öztürk; petrokimya sektöründeki
küresel eğilimler ve bu sürecin Petkim’e etkileri hakkında bilgi verdi.
Petrokimya sektörünün dünyada en kızgın rekabet şartlarının yaşandığı
sektör olduğuna dikkat çeken Hayati Öztürk, Petkim’in yaşanan tüm
olumsuzluklara karşın küresel piyasalarda rekabetçi üretim yapısını
korumaya çalıştığını vurguladı.
SOCAR Türkiye’nin Petkim Yarımadası içinde gerçekleştirmeyi planladığı
ve “Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonu”nu hedefleyen yatırım projeleri hakkında da bilgi veren Öztürk; STAR Rafinerisi başta olmak
üzere gerçekleştirilecek tüm yatırımların Türkiye’nin cari açığına önemli
ölçüde olumlu yansıyacak sonuçlar yaratacağını kaydetti.
Ekonomi Bakanlığı heyeti, sunumun ardından Petkim Aliağa
Kompleksi’nde saha gezisi yaparak, yatırım projelerini yerinde görme
imkânına kavuştu.
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SEDEFED, kimya sektörünün
geleceğini masaya yatırdı
TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) ve Sektörel Dernekler Federasyonu
(SEDEFED) tarafından düzenlenen 8. Rekabet Kongresi 15 Kasım 2012 tarihinde The
Marmara Oteli’nde gerçekleştirildi.

T

ÜSİAD-Sabancı Üniversitesi
Rekabet Forumu (REF)
ve Sektörel Dernekler
Federasyonu (SEDEFED)
tarafından düzenlenen 8. Rekabet
Kongresi 15 Kasım 2012 tarihinde The
Marmara Oteli’nde gerçekleştirildi.
Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) desteği
ve katılımı ile gerçekleştirilen
kongrenin bu yılki ana teması
“Sektörel Politikalar ile Rekabet
Gücünü Artırmak” olarak belirlendi.
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Hayati Öztürk, kongre kapsamında
düzenlenen panelde katılımcılara
petrokimya sektöründe yaşanan
gelişmeler ve rekabet koşulları
hakkında bilgi verdi.
ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’in
moderatörlüğünde gerçekleştirilen
panele Hayati Öztürk’ün yanı sıra İKMİB
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz,
SEDEFED ve Türkiye Kimya Sanayicileri
Derneği Başkanı Timur Erk, TÜSİAD
Kimya Sanayi Görev Gücü Başkanı
Simone Kaslowski ve AK-KİM Genel
Müdürü Fatih Tanverdi katıldı.
Sektörde yaşanan temel sorunun
rekabet gücü olduğuna dikkat
çeken Hayati Öztürk, “Rekabet
gücünüz olmadığında daha doğrusu
sürdürülebilir bir şekilde varlığınızı
devam ettiremediğinizde hayat çok
zor. Şu anki dünya yüksek petrol ve
enerji fiyatlarının hakim olduğu yeni
bir dünya. 80’li yıllarda başlayan
süper cycle dediğimiz hemen hemen
her bölgenin büyüdüğü, 2007 yılına
kadar büyümenin devam ettiği, ancak
2007’den sonra dünyanın özellikle
finans sektörünün dünyaya armağan
ettiği krizlerin yaşandığı bir döneme
giriyoruz” dedi.
Bu yeni dönemin, fiyatlardaki
oynaklığın yüksek olduğu, belirsizliğin
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egemen olduğu, karmaşıklığın her
geçen gün daha yoğunlaştığı yeni bir
dünya düzeni olduğunun altını çizen
Öztürk, şu değerlendirmeyi yaptı:
// “REKABET GÜCÜ, 4 AYAK
ÜZERİNE OTURUYOR”
“Burada rekabet gücü kazanmanız
şart. Rekabet gücü deyince de temel
dört ayak var, hammadde, enerji,
teknoloji, insan kaynakları. Öbür
tarafta yetkinlikleriniz, birikimleriniz,
inovasyon kabiliyetiniz, Ar-Ge
kabiliyetiniz, yetişmiş işgücünüz. Bütün
bunları destekleyen devlet politikaları,
hükümet politikaları, ticaret politikaları,
vergi politikaları, eğitim politikaları,
altyapı politikaları. Bütün bunları bazı
ülkeler ciddi bir biçimde planlıyor
ve imalat sanayini, özellikle kimya
sanayinin gelişmesi için destekler
veriyor. Görüyoruz ki ülkemizde de
somut ciddi adımlar atılıyor.”
Panelde ayrıca Türkiye’nin, Küresel
Rekabetçilik Endeksi’nde 16 basamak
birden atlayarak 144 ülke içinde

43.sıraya nasıl yükseldiği ve rekabet
gücündeki artışın sürdürülebilmesi için
ne gibi sektörel politikalar uygulanması
gerektiği tartışıldı. SEDEFED Yönetim
Kurulu Başkanı ve Türkiye Kimya
Sanayicileri Derneği Başkanı Timur
Erk Türkiye’nin rapora konu olan
144 ülke içinde, kişi başına düşen
GSYH açısından 53. sırada, yani “orta
gelirli ülkeler” içinde bulunduğunu,
rekabetçilikte ise kişi başına düşen
gelir düzeyimizin üzerinde bir
performans göstermiş olmamızın, orta
gelir tuzağına yakalanmadan daha
üst gelir seviyelerine çıkmak adına bir
fırsat penceresi açtığını belirtti.
Erk konuşmasına şöyle devam
etti: “Artık bu fırsat penceresini
değerlendirmek ve başta 500 Milyar
dolarlık ihracat olmak üzere, 2023
hedeflerimize ulaşmak için Rekabet
Gücü’ne odaklanmaya ihtiyacımız var.
Rekabet Gücü temelinde de hedefler
ortaya koymalı ve önce 30’lu sıralara
yükselmeli ve 2023 yılı için de ilk 20’yi
hedeflemeliyiz.”

Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen
Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Petkim’in katkılarıyla Tepekule Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Petkim Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü
Yöneticisi Dr. Ayhan Ezdeşir

K

imya Mühendisleri Odası Ege
Bölge Şubesi tarafından bu
yıl üçüncüsü düzenlenen
Uluslararası Polimerik
Kompozitler Sempozyumu, Petkim’in
katkılarıyla Tepekule Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Petkim Genel Müdür Bilim
Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli Nasirov’un Bilim
ve Teknik Danışma Kurulu’nda yer aldığı
sempozyumun Düzenleme Kurulu’nda ise
şirketi temsilen Ar-Ge Uzman Mühendisi
Füsun Güner yer aldı.
“Dünyada ve Ülkemizde Polimerik
Kompozit Sektörünün Bugünkü
Durumu ile Geleceğe Yönelik Öneriler
ve Sürdürülebilirlik” ana teması ile 9-11
Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen
sempozyumda, Türkiye’de ve dünyadaki
önemi gittikçe artan polimerik kompozit
malzemelerin gelişim süreci masaya
yatırıldı.
Sempozyumda, 20. yüzyılda insanlığın
kullanımına giren kompozitlerin üretimi
ve kullanımı dahil olmak üzere her
türlü sanayi kollarında geniş uygulama
alanı bulması nedeniyle, geleceği de
şekillendiren teknolojik malzemeler
arasında başı çektiği vurgulandı.
Petkim Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü
Yöneticisi Dr. Ayhan Ezdeşir “Petkim ve
Kompozitler” başlığı ile yaptığı sunumda,
Petkim’in ürettiği ürünlerden yola
çıkarak Ar-Ge ve Teknoloji Müdürlüğü
bünyesinde kompozitler ve kompozit
malzeme üretiminde kullanılan yardımcı
malzemelerle ilgili çalışmalar hakkında
bilgi verdi. Bu alanda üniversiteler
ve diğer sanayi kuruluşları ile yakın
işbirliği yaptıklarını kaydeden Ezdeşir,
Petkim ürünlerini kullanarak kompozit
malzeme araştırmaları yapan üniversiteler
ve ürünlerin kompozit malzeme
üretimindeki payı hakkında bilgi verdi.
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3. Uluslararası Polimerik
Kompozitler Sempozyumu’na
Petkim damgası

HABER

Atık Yönetimi Derneği
‘yeşil üretim’i hedefliyor
Aralarında Petkim’in de bulunduğu, Türkiye’nin önde gelen atık yönetimi firmaları,
sektördeki sorunları çözmek ve yeşil üretimin vazgeçilmezlerinden olan bu alanda standart
belirlemek için derneklerini kurdu.

DERNEĞE NEDEN İHTİYAÇ
DUYULDU?

TAYÇED Başkanı Muhammet Saraç,
derneğe neden ihtiyaç duyduklarını şu
şekilde açıkladı: "Atık sektörü adına
kaçınılmaz hale gelen dernekleşme
aşamasının, en az sancı ile atlatılarak,
diğer sektörler arasındaki onurlu
yerimizi alma zamanı gelmiştir. Sesimizi
güçlü olarak duyurabileceğimiz ortak
bir zemin bulmakta zorlanmaktayız.
Sektörün bugünü ve geleceğine dönük
aramızdaki paylaşım arzu edilen düzeyde
değildir. Atık yönetimi sektörü, kendi
içindeki alt sektörler bazında kapasite
sorunları yaşamaktadır. Kayıt dışı olup
yönetilemeyen atıkları, atık yönetimi
sistemi içine yeterince çekilememektedir.
Sektöre danışmanlık yapma iddiasındaki
kişi ve kurumların verdiği bilgiler standart
olmadığı gibi sorunları da çözememektedir.
Büyük miktarlarda çıkan atıkların
ekonomiye kazandırılması konusunda
yeterli mesafe alınamamıştır."
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A

ralarında Petkim’in de
bulunduğu, Türkiye’nin önde
gelen atık yönetimi firmaları,
sektördeki sorunları çözmek
ve yeşil üretimin vazgeçilmezlerinden
olan bu alanda standart belirlemek için
derneklerini kurdu. Petkim’in dışında
İZAYDAŞ, İSTAÇ, Recydia, Anel Doğa,
Chimirec Avrasya, Remondis, MSG Enerji
ve Kiplasma gibi firmalarının kurucu üyesi
olduğu Türkiye Atık Yönetimi Derneği’nin
(TAYÇED) Yönetim Kurulu Başkanı
Muhammet Saraç Crowne Plaza Oteli’nde
düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada,
Türkiye’de 15-20 yıllık geçmişi olan atık
sektörünün mutlaka kurumsallaşmaya
gitmesi gerektiğini vurguladı. Saraç, atık
yönetiminin pozitif ekonominin bir parçası
haline geldiğini kaydederek, “Atık sektörü
bugün itibariyle onlarca şirket, binlerce
istihdam oluşturmaktadır. AB normları
çerçevesinde artık boşluk kaldırmayan
yönetmeliklerimiz, duyarlı kamu yönetimi,
çevre sorunlarını profesyonel çözümlerle

destekleyen sanayicilerimiz ve elbette
sektöre yön veren güç veren çözüm üreten
biz atık sektör temsilcilerinin payı büyüktür.”
dedi. Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati
Öztürk de, derneğin kurucusu
olan sekiz firma arasında Petkim’de
bulunmasının büyük önem taşıdığını
belirterek, Türkiye’deki tehlikeli atıkları iyi
yönetebilmek ve bununla ilgili yaşanan
çevre sorunlarını Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm
kurum ve kuruluşlarla paylaşma noktasında
derneğin çok önemli bir işlev yükleneceğini
söyledi. TAYÇED’in yapılanması ile atık
üreticilerinin bilinçlenme sürecinin daha
da hızlanacağına inandığını kaydeden
Öztürk, “Usulsuz yolla tehlikeli atık
bertarafını engellemek büyük önem
taşıyor. Derneğimizin kamu kurum ve
kuruluşları ile el ele vererek, atık bertarafı ile
ilgili çevre kanunların düzenlenmesinde
etkin rol oynayacağına inanıyorum. Biz de
Petkim olarak bu noktada elimizden katkıyı
vermeye hazırız.”

Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçiliği ve Azerbaycan Basın Konseyi işbirliği ile
düzenlenen yarışmada ilk 10’a giren Azeri gazeteciler bir hafta süren İzmir gezisi ile
ödüllendirildi.

Petkim’i ziyaret eden Azerbaycanlı gazeteciler toplu halde

T

ürkiye’nin Azerbaycan
Büyükelçiliği ve Azerbaycan Basın
Konseyi işbirliği ile düzenlenen
yarışmada ilk 10’a giren Azeri
gazeteciler bir hafta süren İzmir gezisi ile
ödüllendirildi. İzmir Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde İzmir’in
tarihi ve turistik yerlerini gezen gazeteciler,
Petkim’i de ziyaret ederek, SOCAR Türkiye
ve Petkim’in yatırım projeleri hakkında
ayrıntılı bilgi aldı.
“Azerbaycan-Türkiye Tarafdaşlığından
Doğan Emekdaşlık” başlıklı yarışmada
dereceye giren gazetecilere bilgi veren
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati
Öztürk, Azerbaycan Devlet Petrol
Şirketi’nin (SOCAR), “Bir Millet, İki Devlet”
ülküsünü iki ülkenin milli çıkarlarına
hizmet eden yatırımlarla kökleştirdiğini
vurguladı. İzmir ve Bakü’nün 1994 yılından
bugüne kardeş şehir olduğunu anımsatan
Öztürk, “SOCAR’ın Petkim Yarımadası’nda
yapacağı yatırımlar ve Trans Anadolu
Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi ile

BİZ’DEN HABERLER

Azerbaycanlı gazeteciler Petkim’de

Azerbaycanlı gazeteciler, Petkim saha gezisi kapsamında Etilen Fabrikası panel
odasında üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

birlikte ülkemize yapacağı yatırımların tutarı 17 milyar
doları buluyor. Bu yönüyle SOCAR, Türkiye’nin en büyük
doğrudan yatırımcı şirketi oluyor. Bakü’de katıldığımız
fuarlarda Azeri gazetecilerin bize olan yakın ilgisine pek
çok kez tanık olduk. Şimdi onlara ev sahipliği yapmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.
// “EVİMİZDE GİBİYİZ”
Azerbaycan Halk Gazetesi Muhabiri Namık Ahmedov
da, İzmir seyahatleri kapsamında Petkim’i ziyaret etmeyi
özellikle arzu ettiklerini belirterek, SOCAR’ın yaptığı
yatırımların taşıdığı önemi bizzat yerinde görerek
mutlu olduklarını söyledi. Ahmedov, “Azerbaycan’dan
çok uzaklardayız ama burada kendimizi bir an için bile
yabancı hissetmedik. Evimizde gibiyiz. İzmir ve Bakü
zaten birbirine çok benzeyen iki şehir. Ülkelerimizin
bayraklarının dalgalandığı Petkim’i ziyaret ederken çok
duygulandık. SOCAR’ın yapacağı yatırımların ülkemizde
daha iyi tanınması için biz de elimizden çabayı
göstereceğiz.” dedi.
Petkim’de çalışan Azeri yöneticilerle de sohbet
etme imkânı bulan gazeteciler, daha sonra şirketin
fabrikalarını gezerek, üretim proseslerini yakından
inceledi.
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KENAN YAVUZ, ULUSAL BASININ
TEMSİLCİLERİNİ PETKİM’DE AĞIRLADI

“Rekabet gücümüzü artırmak için
enerjimizi kömürden üretmek
zorundayız”
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, 15-16 Ekim
tarihleri arasında yapılan ERRA Konferansı’nı izlemek üzere İzmir’e gelen ulusal basın
kuruluşlarının temsilcilerine SOCAR’ın Petkim Yarımadası’ndaki yatırımları hakkında bilgi
verdi.

Petkim Aliağa Kompleksi’ni ziyaret eden basın kuruluşlarının temsilcileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

1

5-16 Ekim 2012 tarihleri
arasında İzmir Swissotel Büyük
Efes Oteli’nde düzenlenen
ve SOCAR’ın Platin Sponsoru
olduğu ERRA (Energy Investment and
Regulation Conference) Konferansı
başarıyla gerçekleştirildi. Konferans
kapsamında İzmir’e gelen ulusal
basın kuruluşlarının temsilcileri
Petkim Aliağa Kompleksi’ni gezerek,
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SOCAR Türkiye’nin yatırım projeleri
hakkında ayrıntılı bilgi aldı. SOCAR’ın
Petkim Yarımadası için belirlediği
‘Value-Site’ vizyonu kapsamında 2023
yılına kadar sürecek yatırım projeleri
hakkında bilgi veren SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve Petkim yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Türk
sanayicisinin enerji maliyetlerinin
rekabetçi olmaktan çok uzak olduğuna

vurgu yaparak, “Türkiye’nin en önemli
doğalgaz tedarikçisi firmasıyız ama
ben sanayici şapkamla maliyet ve
kesintiler nedeniyle sanayide doğalgaz
kullanmak istemiyorum. “ diye konuştu.
Petkim sahası içinde 612 MW Kurulu
gücünde temiz kömür teknolojisi ve
petrokoka dayalı bir termik santral
kurma çalışmalarının devam ettiğini
hatırlatan Yavuz, Petkim’in ihtiyacını

GAZETECİLER STAR’IN
HAFRİYAT SAHASINDA
COĞRAFYANIN DEĞİŞİMİNE
TANIKLIK ETTİ

Kenan Yavuz, ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerine SOCAR Türkiye ve Petkim’in yatırımları
hakkında bilgiler verdi.

karşılayan ve doğalgazla çalışan
226 MW gücündeki enerji santralini
de kömüre geçirmek için proje
hazırladıklarını söyledi. Böylelikle
yarımadada yapılacak yatırımların enerji
ihtiyacını karşılamada doğalgaza olan
bağımlılığı azaltacaklarını sözlerine
ekleyen Kenan Yavuz, Petkim’in ihtiyacı
olan enerjinin de kömürle üretilmesi
sonrasında enerji maliyetlerinin %30 ila
40 arasında azalacağı bilgisini verdi.
// ENERJİ ÜRETİMİNE TOPLAM
1.2 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Petkim ‘ in yüzde 69 civarındaki
hissesini SOCAR olarak kontrol
ettiklerini vurgulayan Yavuz,
Azerbaycan’dan 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren yıllık 1,2 milyar metreküp
doğalgaz ithal edileceğini, bu miktarın
455 milyon metreküpünü Petkim’de

kullanacaklarını, kalan bölümünü
ise piyasaya satacaklarını ifade
etti. Türkiye’nin enerji kaynaklarını
mutlaka çeşitlendirmesi gerektiğinin
altını çizen Kenan Yavuz, şöyle
devam etti: “Elektrik ve Buhar Üretim
fabrikalarımızda kömürden buhar
üretmek için çalışmalara başladık.
Ancak rafinerinin de tamamlanmasıyla
birlikte enerji ihtiyacımız 350 MW’a
çıkacak. Türkiye’nin enerji kaynağını
çeşitlendirmesi gibi bizim de
kullandığımız enerji kaynaklarını
çeşitlendirme zorunluluğumuz var. Bu
kapsamda özellikle buhar ihtiyacımızı
karşılamak için 150-200 MW’a
eşdeğer yeni bir enerji tesisi kurmayı
hedefliyoruz. 612 MW gücündeki STEP
Enerji Santrali’nin, STAR Rafinerisi ile
eşzamanlı olarak devreye girmesini
planlıyoruz.” dedi.

İstanbul ve Ankara’dan gelen gazeteciler,
bilgilendirme sunumunun ardından
STAR Rafinerisi hafriyat sahasını gezerek
incelemelerde bulundu. Pek çoğu,
rafinerinin temel atma törenine gelen
gazeteciler, aradan geçen bir yıllık
süre içinde hafriyat sahasında yapılan
çalışmaları görünce şaşkınlıklarını
gizleyemedi. Gazetecilere bilgi veren
Kenan Yavuz, yaklaşık 10 ayı geride
bırakan çalışmaların yüzde 50’sinin
tamamlandığını belirtirken; 5 milyon
metreküpün üzerinde toprağın yer
değiştirdiğini söyledi. Toplamda 10
milyon 500 bin metreküp hafriyat
yapılacağını ve bölgede coğrafyanın
yavaş yavaş değişmeye başladığını
belirten SOCAR Türkiye Başkanı Kenan
Yavuz, yılda 10 milyon ton ham petrol
işleyecek rafinerinin, üretime geçmesinin
ardından cari açığı yılda en az 5 milyar
dolar azaltacağını sözlerine ekledi. Yavuz,
‘Value-Site’ vizyonunun en kritik adımı
olan rafineri ile birlikte Petkim’in temel
hammaddesi olan naftada bugün yüzde
90’ın üzerindeki dışa bağımlılığının sıfır
noktasına ineceğini da kaydetti.
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HEYDAR ALİYEV EML, GAZETECİLERE
İLK KEZ KAPILARINI AÇTI
Gazeteciler, STAR Rafinerisi hafriyat sahasının ardından Aliağa ilçe merkezinde 270
gün gibi rekor bir sürede tamamlanan Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
kompleksini ziyaret etti. Okulda toplam 720 öğrencinin eğitim göreceğini belirten SOCAR
Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, merhum Heydar
Aliyev’in adını taşıyan okulun Türk sanayisinin ara işgücü ihtiyacını karşılamada örnek
bir modeli hayata geçireceğini belirterek, “5 yıldızlı meslek lisesi inşa ettik. Aliağa’yı
bilmeyenler liseyi üniversite kampüsü sanıyor. Sadece Aliağa’nın değil, Türkiye’nin en
güzel okulu olan bu lise, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin eğitim alanındaki en önemli
simgesi olacak. ” dedi.

DÜNYA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN BULUŞMA
NOKTASI: ERRA

ERRA Enerji Yatırım & Düzenleme Konferansı, dünyada enerji
başlığındaki son gelişmelerin takip edildiği en önemli platformlardan birini
oluşturuyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun da üyeleri arasında
yer aldığı ERRA, 100’den fazla enerji düzenleyicisiyle aktif paylaşımların
yapılabildiği bir platform konumunda. Enerji piyasasının gelişimi, elektrik,
gaz ve enerji endüstrisinin sürdürülebilir gelişimi için gerekli iyileştirmeler
hakkındaki tartışmaların yapıldığı konferans, uluslararası enerji endüstrisindeki
büyük şirketler tarafından dünyanın en prestijli buluşma noktalarından birini
oluşturuyor. Bu yıl 11’inci kez düzenlenen konferansa Azerbaycan Devlet
Petrol Şirketi (SOCAR) platin sponsor olarak destek verdi. 30’u aşkın ülkeden
gelen delegeler ve 100’ün üzerinde yüksek düzeyli bürokrat ve düzenleme
kurumu yetkililerinin katıldığı konferans kapsamında düzenlenen paneller,
konuşmacılar ve konukların interaktif katılımına da sahne oldu. Konferansın
ikinci gününde “Enerji Endüstrisinin Sürdürülebilir Olarak Kalkınması için
Düzenleme Araçları” konulu oturumunda konuşan ve anılan tarihte Petkim
Genel Müdürü olan Hayati Öztürk, Türkiye’nin enerji üretiminde doğalgaza
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olan bağımlılığını azaltması için kaynak
çeşitliliğine gitmesinin önemine
değindi. Bu durumun üretici firmaların
maliyetlerine büyük yük bindirdiğine
dikkat çeken Öztürk, Petkim’in üretim
maliyetlerinin yüzde 90-95 oranında
enerjiye bağlı olduğunu vurguladı.
Öztürk, “Bizim için öncelik güvenilir,
ucuz ve kesintisiz enerjinin üretimidir.
Enerji tedariğinde en küçük bir sorun
operasyonlarımızı durdurur. Türkiye’nin
doğalgazın dışında yenilenebilir enerji ve
kömür kaynaklarını daha fazla devreye
sokması ve nükleer enerji üretimine
zaman kaybetmeden geçmesi gerekiyor.”
dedi.

GÜNCEL

Aliağa limanları 2012 yılında
yeni bir rekora daha imza attı
Sanayi bölgesi olmasının yanında, Türkiye’nin çok önemli bir lojistik üssü olan
Aliağa’daki limanlara 2012 yılında 5 bin 221 gemi yanaşırken, bu rakam bugüne kadar
ulaşılan en büyük kapasiteye karşılık geldi.

1

2 limana yanaşan ticari gemi sayısı ile
Aliağa; Kocaeli ve İstanbul-Ambarlı’nın
ardından en fazla ticaret gemisi çeken
merkez oldu. Aliağa Liman Başkanlığı
verilerine göre 2011 yılında 4 bin 888 ticari
geminin yanaştığı Aliağa limanlarına geçen yıl
323 artışla 5 bin 221 gemi yanaştı. Gemilerden
40 milyon 320 bin ton yük elleçlendiği bilgisini
veren Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube
Başkanı Geza Dologh, Aliağa’nın Türkiye’nin
yıldızı olmaya aday olduğunu, bölgedeki
limanlarda görülen ticari hareketliliğin Aliağa
ve İzmir bölgesindeki ticari faaliyet artısının en
güzel göstergesi olduğunu ifade etti.
Aliağa Ticaret Odası ( ALTO ) Başkanı Adnan

Saka ise İzmir Limanı’nda derinliğin büyük
gemiler için yetersiz olması nedeniyle çok
sayıda geminin Aliağa limanlarını tercih ettiğini
de dile getirerek, Petkim Konteyner Limanı ile
birlikte bölgenin Türkiye’nin en önemli liman
merkezi olacağını vurguladı. Aliağa’nın büyük
bir potansiyele sahip olmasına karşın alt yapı
eksikliklerinin bulunduğu ifade eden Saka,
şöyle konuştu: “Aliağa liman bölgelerinde
yaşanan yol, depolama gibi sıkıntıların sosyal
yaşam alanlarındaki eksiklikler gibi bazı
sorunların ortadan kaldırılması için çalışmalar
sürüyor. Yerel yönetimler ve merkezi yönetimin
birlikte hareketi ile bu çalışmaların olumlu
şekilde sonuçlandırılacağı kanısındayım.”
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Petkim ve Uzmar’ın
ortak tatbikatı nefesleri kesti
Tatbikat, Genel Müdür Yardımcısı Kaptan Murat Yılmazel’in Genel Koordinatörlüğü ve
Baş Kılavuz Kaptan Mehmet Togay ile Petkim Liman ve Gümrük Hizmetleri Yöneticisi Murat
İbrahim Ilgaz’ın operasyonel liderliğinde icra edildi.

Tatbikata katılan Petkim ve Uzmar yetkilileri toplu halde...

U

zmar Acil Müdahale Teşkilatı
Koordinatörlüğünde, Aliağa’da
faaliyet gösteren şirketler kış
dönemi tatbikatlarını gerçekleştirmeye başladı. Uzmar’ın son tatbikatı
Nemrut Körfezi’ndeki Petkim ile birlikte
yapıldı. 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
gerçekleşen tatbikatın masa başı Planlama
ve Koordinasyon safhası Petkim Limanı
toplantı salonunda Uzmar ve Petkim
yetkililerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi.
Tatbikat, Genel Müdür Yardımcısı Kaptan
Murat Yılmazel’in Genel Koordinatörlüğü
ve Baş Kılavuz Kaptan Mehmet Togay ile
Petkim Liman ve Gümrük Hizmetleri Yöneticisi Murat İbrahim Ilgaz’ın operasyonel
liderliğinde icra edildi. Tatbikat senaryosu
gereği, Petkim iskelesine yanaşmış olan
‘AKVARYUM’ isimli kuru yük gemisine
denizden yakıt ikmali yapıldığı sırada
bağlantı hattında hasar meydana gelmesi
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sonucu yaklaşık 20 ton marine dizel yakıt denize döküldü. Kirliliğin oluştuğunu gören Petkim yetkilileri tarafından vakit kaybedilmeden petrol
kirliliğine acil müdahale kapsamında sözleşmesi bulunan Uzmar Acil
Müdahale Teşkilatı’na (UAMT) haber verildi. Ekipler kısa sürede kirliliğe
müdahale bakımından gerekli koordinasyonu sağlayarak müdahale
stratejisini belirledi ve öncelikli olarak Uzmar Ekipleri tarafından 250
metre şişirilebilir bariyer ‘LİMAŞ 1’ adlı palamar botu ve ‘UAMT 1’ adlı
zodyak botu vasıtasıyla kirliliğin kaynağına doğru U ve J konfigürasyonları uygulanarak bariyer serme işlemi gerçekleştirildi. Akabinde Petkim
Ekipleri tarafından kirliliğin Nemrut Körfezine çıkmasını engelleme
amaçlı limanın iç havuzu olarak nitelendirilen kısmının giriş-çıkış hattı
‘BARKIN’ adlı palamar botu yardımıyla ayrı bir 250 metrelik şişirilebilir bariyer ile kapatılarak kirlilik liman içerisinde tamamen kontrol altına alındı.
Senaryo kirlilik; Uzmar’a ait ‘B.YUNUS 4’ adlı römorkörü üzerinde bulunan
sıyırıcı (skimmer) ve yüzer depolama tankı denize indirilerek temizleme
ve toplama işlemleri yapıldı. Yüzer depolama tankında toplanan atıklar
Petkim Tehlikeli Atık Yakma Tesisinde bertaraf ettirilmek üzere vidanjöre
aktarılmasıyla tatbikata son verildi.
Petkim ve Uzmar’ın birlikteliği sayesinde Aliağa Nemrut Bölgesinde acil
durumlara hazırlıklı olma ve müdahale bakımından kabiliyetlerin her
geçen yıl daha da üst seviyelere yükseldiği bölgedeki sivil toplum ve
diğer sosyal paydaşlar tarafından da memnuniyetle izleniyor ve destek
görüyor.
Tatbikata; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Aliağa Liman Başkanlığı, Aliağa Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve bölgede bulunan komşu kıyı tesisi yetkililerince gözlemci olarak katılımlar gerçekleşti.
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Sadettin Korkut’tan
Vali Kıraç ve Başkan Kocaoğlu’na
nezaket ziyareti
Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut, İzmir Valisi
Mustafa Cahit Kıraç ile
birlikte…

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile makamında…

P

etkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’na makamlarında nezaket
ziyareti gerçekleştirdi.
Petkim Yarımadası’nda devam eden yatırımlar
hakkında Genel Müdür Korkut’tan bilgi alan Vali
Kıraç, 2012-2013 eğitim döneminde öğrenci
kabul eden Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri
Lisesi yatırımı nedeniyle teşekkür etti. Okulun,
Aliağa ilçesinin mesleki eğitim ihtiyacına çok
önemli katkı sağlayacağını kaydeden Vali Kıraç,
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Petkim’in bu eğitim yatırımının diğer şirketlere
de örnek olmasını diledi. İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, Petkim’in
İzmir ve ülke sanayisi için çok önemli bir kuruluş
olduğuna dikkat çekerek, şirketin ve SOCAR
Türkiye’nin yatırım planlarını dikkatle ve beğeni
ile izlediğini söyledi. Aliağa-Menderes banliyö
hattının tamamlanması ile Aliağa ve Menemen’in
İzmir’e ulaşımının çok daha rahat ve kolay hale
geldiğini hatırlatan Kocaoğlu, Genel Müdür
Sadettin Korkut’a atandığı yeni görevi nedeniyle
başarılar diledi.

ZİYARET

Plastik sektörünün
çatı kuruluşlarından
Sadettin Korkut’a tebrik ziyareti
Selçuk Aksoy başkanlığındaki PLASFED Yönetim Kurulu ve Hüseyin Semerci
başkanlığındaki PAGDER Yönetim kurulu, Petkim Genel Müdürlüğü’ne atanan Sadettin
Korkut’a tebrik ziyaretinde bulundu.

PLASFED Başkanı Selçuk Aksoy (sağda) Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut’a ziyaret anısına bir plaket armağan etti.

P

lastik Sanayicileri Federasyonu
(PLASFED) Başkanı Selçuk Aksoy
ve Yönetim Kurulu ile Plastik
Sanayicileri Derneği (PAGDER)
Başkanı Hüseyin Semerci ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Petkim’in Genel Müdürlüğü görevine
atanması nedeniyle Sadettin Korkut’a
tebrik ziyaretinde bulundu. PLASFED
Başkanı Aksoy, Türkiye’nin önde gelen 5
plastik sanayicileri derneği ve bine yakın
üye olan PLASFED’in, Türkiye’nin en önemli
petrokimya tesisi olan Petkim ile sektörün
gelişimine fayda sağlayacak işbirliklerine
hazır olduğunu söyledi. Sektörün aktörleri
olarak sorunları devlete birlikte anlatmanın
önemine dikkat çeken Aksoy, “Türkiye
plastik sektörünün şemsiye kurumu olarak,
Petkim’in nafta ithalatından ve yüksek enerji
kullanımından kaynaklanan maliyet artışlarını
sübvanse etmesini devletten talep etmeye
hazırız” dedi. Aksoy, sivil toplum örgütlerinde
de görev almış, Ambalaj Sanayicileri
Derneği Başkanı Sadettin Korkut’un, Genel
Müdürlüğe atanmasından büyük mutluluk
duyduklarını sözlerine ekledi.

PAGDER Başkanı Hüseyin Semerci (soldan üçüncü), Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut’a yaptığı ziyarette derneğin bir plaketini takdim etti.

PLASFED Başkanı
Aksoy, Türkiye’nin
önde gelen 5
plastik sanayicileri
derneği ve bine
yakın üye olan
PLASFED’in,
Türkiye’nin en
önemli petrokimya
tesisi olan Petkim
ile sektörün
gelişimine fayda
sağlayacak
işbirliklerine hazır
olduğunu söyledi.

// “MÜŞTERİLERİMİZE FAYDA SAĞLAYACAK
HER TÜRLÜ ÇABANIN İÇİNDE OLACAĞIZ”
PAGDER Başkanı Hüseyin Semerci de, Yönetim
Kurulu olarak Sadettin Korkut’a nezaket ziyaretinde
bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını
belirterek, yeni görevinde başarılar diledi. Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut ise, yeni teşvik sistemi
kapsamında ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’nin
Petkim Yarımadası içinde inşa edilen STAR Rafinerisi’ne
verildiğini hatırlatarak, bu yatırımın tamamlanması ile
birlikte Petkim’in çehresinin değişeceğini, maliyetlerin
düşeceğini ve üretimden müşteriye ulaşmaya kadar bir
dizi iyileşmenin görüleceğini kaydetti. Korkut, masanın
her iki tarafını bilen bir kişi olarak Genel Müdürlüğe
getirilmesinin, Petkim’in yeni vizyonunun ne olacağı
konusunda sektöre bir mesaj niteliği taşıdığını belirterek,
müşterilere ve Petkim’e fayda sağlayacak her türlü
çabanın içinde olacağını vurguladı.
PLASFED Yönetim Kurulu Üyeleri, Petkim’in imalatçı
kimliğinin satıcı kimliğinden daha önemli olduğunu
vurgulayarak, sektörün en önemli ihtiyacı olan yüksek
katma değerli hammadde üretimini talep ettiklerini,
ayrıca gümrüklerde haksız rekabete yol açan kalitesiz
mamul ithalatının ve piyasa denetimlerinin sağlanması
gereğini vurguladılar.
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Petkim, Atatürk OSB’de
sanayiciler ile buluştu
Türk petrokimya sektörünün tek yerli üreticisi olan Petkim’in üst düzey yöneticileri, İzmir
Atatürk OSB’de düzenlenen Ege Bölge Toplantısı’nda müşterileri ve bölge sanayicileri ile
bir araya geldi.

Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk

(Soldan) Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk, Satış ve Pazarlama Müdürü
Dr. Mevlüt Çetinkaya, Genel Müdür Yardımcısı M. Fatih Karakaya, Satış Lojistik Müdürü
Celalettin Timuçin, Kalite Kontrol ve Teknik Servis Müdürü Dr. Rahim İşler ve
EGEPLASDER Başkan Yardımcısı Şener Gençer

P

lastik, kimya, ambalaj, boya sektöründen yaklaşık 150
sanayicinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Ege Plastik
Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Şener Gençer, yerli
üretici olarak Petkim’in yaşadığı sıkıntıları bildiklerini belirterek,
aynı sıkıntıları kendilerinin de yaşadığını söyledi. “Hepimiz aynı
gemideyiz, bizler Petkim’in küçük kardeşleriyiz” diyen Gençer, dernek
olarak Petkim yöneticileri ile sıklıkla bir araya geldiklerini hatırlattı.
// BU MALİYETLERLE NASIL
REKABET EDECEĞİZ?
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk, 1 Ekim 2012’den itibaren
yürürlüğe giren doğalgaz ve elektrik zammının, sanayicinin maliyet
yükünü daha da ağırlaştırdığına dikkat çekerek, “Doğalgaza Nisan
ayında %20, Ekim ayında %10 zam yapıldı. Türk sanayicisi doğalgazı
12 Dolar’a kullanırken, bu rakam ABD’de 3 Dolar, İran’da 2 Dolar. Peki,
bu maliyet yapısıyla Türk sanayicisi ve Petkim, rakipleri ile nasıl rekabet
edecek?” diye sordu. “Rekabete her zaman varız, ama haksız rekabet
olmasın.” diyen Öztürk, hiçbir zaman korumacılık gibi bir isteklerinin
olmadığını da anımsattı. Sanayicinin en önemli maliyet kaleminin
enerji girdisi olduğunu vurgulayan Öztürk, Çin’de her hafta ortalama
1200 MW kurulu gücünde bir santralin devreye alındığını sözlerine
ekledi.
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// 78 ÜLKEDEN İTHALAT YAPILIYOR
Petkim Satış ve Pazarlama Müdürü
Dr. Mevlüt Çetinkaya ise, kendilerini
rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerin;
tedarik güvenliği ve müşterilerine
sundukları teknik destek olduğunu
vurguladı. Petkim laboratuvarlarından
en fazla yararlanan müşterilerinin Ege
Bölgesi’nde olduğunu belirten Çetinkaya,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimizi
en önemli paydaşımız olarak görüyoruz.
Sektörümüz dünyada en acımasız ve
haksız rekabet şartlarını barındırıyor.
Verimlilik alanlarımız giderek daralıyor.
Ancak teknolojik atılım yapabilen şirketler
öne çıkabiliyor. Bu sektörde Türkiye’ye
78 ülkeden ithalat yapılıyor. Rekabete
sonuna kadar evet, ama oyunun kuralları
belli olmalı. Bu noktada müşterilerimizden
gelen her türlü talebe ve teknik destek
ihtiyacına açık olduğumuzu bir kez daha
söylemek istiyoruz.”

Azerikimya Üretim Birliği (Azerikimya) ile Petkim arasında çalışanların modern bilgi ve
tecrübelerinden ortak istifade etmek ve bu deneyimin öğrenilmesine olanak sağlamak
amacıyla işbirliği yapıldı.

A

zerikimya Üretim Birliği
(Azerikimya) ile Petkim
arasında çalışanların modern
bilgi ve tecrübelerinden
ortak istifade etmek ve bu deneyimin
öğrenilmesine olanak sağlamak amacıyla
işbirliği yapıldı. Anlaşma gereğince farklı
dönemlerde Azerikimya’dan gruplar
halinde çalışanlar Petkim’e gelerek
işbaşında uygulamalı eğitimlere katıldı.
Azerikimya’dan 2011 yılında Mayıs
ayından başlamak üzere yıl sonuna
kadar 2 ayrı grupta toplam 14 personel
uygulamalı eğitimlerini tamamladı. 2012
yılında ise; 16 Ocak-16 Şubat arasında 5,
20 Şubat-19 Mart arasında 5, 04 Mart10 Mart arasında 2, 11 Nisan-10 Mayıs
arasında 5, 15 Nisan-21 Nisan arasında

3, 12 Haziran-10 Temmuz arasında 5, 01
Ekim-28 Ekim arasında 5 , 24-28 Aralık
tarihleri arasında da 4 olmak üzere
toplam 34 Azerikimya çalışanı eğitim
amacıyla Petkim’de bulundu.
2011 ve 2012 yıllarında ise toplam 48
Azerikimya çalışanıAzerikimya’da görev
yapmakta oldukları bölümlere paralel
olarak Petkim’de; Etilen Fabrikası, Alçak
Yoğunluk Polietilen Fabrikası, Elektrik
Üretim Ünitesi (EÜ), Su Ön Arıtma (SÖA)
Ünitesi, Buhar Üretim (BÜ) Ünitesi, Ortak
Boru Transfer Ünitesi; YYPE, AYPE-T, PVC
Fabrikaları Paketleme Üniteleri, Plastik
İşleme Fabrikası Torba Üretim Ünitesi’nde,
Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü, Kalite
Kontrol ve Teknik Servis Müdürlüğü,
Çevre ve Teknik Emniyet Müdürlüğü,

Elektrik Elektronik Destek Müdürlüğü ile
Mekanik İnşaat Destek Müdürlüklerinde
yetkin eğitimcilerin işleri ile ilgili
yaptıklarını işbaşında gözlemleyerek,
anlatımlarını dinleyerek eğitimlerini
başarılı şekilde tamamladılar.
Diğer gruplarda olduğu gibi Ekim’de
ve Aralık’ta gelen toplam 9 Azerikimya
çalışanı da Petkim üst yönetiminin de
katıldığı sertifika töreni ile sertifikalarını
alarak ülkelerine döndüler.
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BİZ’DEN HABERLER

Petkim ile Azerikimya arasında
eğitim ile gelişen sinerji

GÜNCEL

Petkim yönetimi Kayserili
sanayicilerle buluştu
Kayseri Sanayi Odası ile Petkim’in işbirliğinde düzenlenen “Petrokimya Sektöründeki
Gelişmeler, Petkim’in Satış Stratejisi” konulu toplantı Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası’ndaki toplantıya plastik ve
ambalaj sektörlerinden çok sayıda sanayici katıldı.

K

ayseri Sanayi Odası ile Petkim’in
işbirliğinde düzenlenen
“Petrokimya Sektöründeki
Gelişmeler, Petkim’in Satış
Stratejisi” konulu toplantı Kayseri Sanayi
Odası’nda düzenlendi.
Toplantıya Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut, Satış ve Pazarlamadan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih
Karakaya, Satış ve Pazarlama Müdürü Dr.
Mevlüt Çetinkaya katıldı.
Sanayicilere seslenen Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut, Petkim’in müşteri
odaklı bir strateji izlediğini, müşterilerini
memnun etmek ve beklentilerini
karşılamak için azami gayret gösterdiğini

74 -

MART’13

söyledi. Petkim’in ana hissedarı olan SOCAR’ın Petkim Yarımadası’nda
5 Milyar Dolarlık STAR Rafinerisi yatırımını sürdürdüğünü açıklayan
Korkut, bu proje ile Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’nin
aldığını belirterek, 2016 yılı itibarıyla rafinerinin devreye gireceğini
ve sektörün gelişimine yönelik çok önemli katkılar sağlayacağını
söyledi. Petkim’in verimli çalışmasının herkese faydası olacağını ifade
eden Genel Müdür Korkut, müşterileri ile el ele, kol kola bir çalışma
yürüteceklerini, kendilerinin bu konuda çok gayretli olacaklarını
belirterek, sanayicilerin de şimdiye kadar verdikleri desteği vermeye
devam etmelerini istedi.
// BOYDAK: “PETKİM VE SOCAR’IN
YATIRIMLARINI KIVANÇLA İZLİYORUZ”
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Boydak, Petkim yönetimini Kayseri’de misafir etmekten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, petrokimya sektörünün gelişmiş

KAYSO Başkanı Mustafa Boydak (sağda), Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut’a günün anısına gümüş bir tabak takdim etti.

(Soldan) Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Selçuk Aksoy, Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, Kayseri Plastik Sanayicileri Derneği
Başkanı Yusuf Özkan, Petkim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Karakaya, Petktim Satış ve Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya

olduğu ülkelerde sanayi ve ticaretin
gelişen bir trend içerisinde olduğunu
söyledi. Petkim’in ve SOCAR’ın son yıllarda
yapmakta oldukları yatırımları gururla
izlediklerini ifade eden Boydak, “Daha
önce kamu kurumu olan Petkim, belki
de Türkiye’nin en başarılı özelleştirmesi
yapılmak sureti ile devletimize büyük bir
katkı sağlarken, kardeş ülke Azerbaycan’ın
devlet şirketi SOCAR’ın yönetiminde de
müthiş bir ivme kazandı. Sanayicilerin
kafasında oluşan bir takım soru işaretlerini
giderdikleri gibi bugün yeni bir politika
üreterek tamamen müşteri odaklı bir
sisteme geçtiler. Bende Petkim’le ticaret
yapan bir kardeşiniz olduğum için bu

Kayseri Sanayi Odası
(KAYSO) Yönetim
Kurulu Başkanı
Mustafa Boydak,
Petkim yönetimini
Kayseri’de misafir
etmekten duyduğu
memnuniyeti dile
getirerek, petrokimya
sektörünün gelişmiş
olduğu ülkelerde
sanayi ve ticaretin
gelişen bir trend
içerisinde olduğunu
söyledi.

anlayışın iş dünyasına neler kazandırdığını
çok iyi bilenlerden birisiyim. Müşteri odaklı
politikalarını kıvançla izliyoruz.” dedi.
Kayseri’nin Petkim’in önemli pazarlarından bir
tanesi olduğunu ifade eden Boydak, “Her ne
kadar devletimiz bu sektörle ilgili Kayseri’ye
teşvik vermemiş olsa bile bize lazım değil. Biz
kendi işimizi daha iyi şekilde yaparız diyoruz.
Onun için Petkim’in desteğinin artarak devam
etmesini arzu ediyoruz. Arkadaşlarımız
Kayseri’ye bir depolama hizmeti istediler,
Pektim bunu yerine getirdi. Biz de inşallah
bu sektörde daha fazla katma değerli ürünler
üreterek ülkemizin kalkınmasına hizmet vermiş
olacağız.” şeklinde konuştu.
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Petkim, İstanbul’un 3 dev
fuarında müşterileri ile buluştu
PLAST EURASIA 2012

D

ünyanın en büyük plastik sektör fuarları arasında yer alan 22.
Plast Eurasia Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı, 86
ülkeden sektör profesyonellerini 29 Kasım2Aralık 2012 tarihleri arasında TÜYAP
Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir
araya getirdi.
43 ülkeden 1085 firmanın katılımıyla
düzenlenen fuarda Petkim, her yıl olduğu
gibi sektörün en büyük yerli hammadde
üreticisi olarak müşterileri ile buluştu.
Fuarda ayrıca Tüyap’ın organize ettiği
“Uluslararası Plastik Endüstrisi Yayınları
Editörler Buluşması” ve PAGEV’in düzenlediği “Plastik Teknolojisi ve Tasarım Yarışması
Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Türkiye’nin en
dinamik ve istikrarlı büyüyen sektörlerinden biri olan plastik sektörünün yurtdışına
yönelik tanıtımını pekiştirme amacıyla
düzenlenen buluşmaya 12 sektörel yayının
editörleri katıldı.
Petkim Satış ve Pazarlama Müdürü Dr.
Mevlüt Çetinkaya, Plast Eurasia’nın sektör
firmalarının rekabet güçlerini arttırmala-

rına, yeni pazarlara ulaşmalarına büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, önemli yatırımlara yön veren Plast Eurasia İstanbul 2012’nin aynı
zamanda plastik endüstrisi profesyonellerinin buluşma noktası olduğunu hatırlattı. Petkim olarak bu fuara büyük önem verdiklerini hatırlatan
Çetinkaya, mevcut ve potansiyel müşterilerle yüz yüze iletişim kurmada
fuarın çok önemli bir işlev yüklendiğini sözlerine ekledi.
Öte yandan 23. Plast Eurasia Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi
Fuarı, 5–8 Aralık 2013 tarihleri arasında yine TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında Kompozit İstanbul,
Kompozit Ürünler ve Üretim Teknolojileri ve Kimya Avrasya, Kimyasallar,
Boya, Hammadde ve Üretim Teknolojileri Özel Bölümleri de yer alacak.

TURKCHEM 2012

İ

lki 2006 yılında düzenlenen ve kimyasallar ve üretim
teknolojilerinin bir arada olduğu, 5. Turkchem Chem
Show Eurasia, 11-14 Ekim 2012 tarihleri arasında,
İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluştu.
Turkchem Fuarı; boya, mürekkep, ilaç, gıda, deterjan,
kozmetik, yapıştırıcı, yapı kimyasalları, plastik, kauçuk,
kablo, kompozit, petrokimya, tekstil, deri, su şartlandırma
sektörüne hammadde, yardımcı madde üreten / satan
firmalar ile nihai ürün üreten firmaları bir araya getirdi.
Fuarda aynı zamanda, ambalaj, geri dönüşüm, kimya
sanayi makine ekipmanları, pompalar, iş güvenliği ve
sağlığı, lojistik, depolama firmalarının yetkilileri ile bu
hizmetleri almak isteyen sektör profesyonelleri dört gün
boyunca aynı çatı altında görüşmeler gerçekleştirdi.
Petkim yöneticileri de de iki yılda bir düzenlenen
Turkchem fuarındaki şirket standında müşterileri ile
buluşarak, beklenti ve önerilerini dinleme olanağı buldu.
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PAINT İSTANBUL 2012

K

ısa adı BOSAD olan Boya Sanayicileri
Derneği tarafından; ulusal ve uluslararası sektörel kurum ve kuruluşların
katkılarıyla düzenlenen , “Paint İstanbul
Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresi” 13-15 Eylül 2012 tarihleri
arasında CNR Expo Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kıtaları birleştiren, önemli bir ekonomik ve
ticari cazibe merkezi olan İstanbul’da, boya üreticileri, hammadde tedarikçileri, ekipman üreticileri, servis sağlayıcıları, üniversite ve akademik
kurumların önde gelen temsilcileri bir araya
getiren fuar, sektör içi diyalogun geliştirilmesi
ve ticari hedeflere ulaşılmasını hedefliyor. Boya
sektörünün temel hammadde üreticileri arasında yer alan Petkim, Paint İstanbul Fuarı’ndaki
standında sektörün önde gelen firma temsilcileri
ile bir araya geldi. Yenilikçi ve alternatif ürün ve
hizmetlerin geniş kitlelere tanıtılması ve sektörün yeni bir vizyon kazanmasını da hedefleyen
fuar, çeşitli atölye çalışmaları ile sosyal ve ticari
etkinlikleri da içinde barındırmasıyla dikkat
çekiyor.

PLASTECH 2013 için start verildi

İ

ZFAŞ tarafından 11–14 Nisan 2013
tarihlerinde 2’ncisi gerçekleştirilecek PLASTECH–Plastik, Ambalaj ve
Teknolojileri Fuarı’nın ilk Danışma
Kurulu gerçekleştirildi. İZFAŞ Genel Müdürü Mehmet Şakir Örs, “Plastech Fuarı
bizim gözbebeğimiz. Üzerinde en çok
konuştuğumuz, kafa yorduğumuz, daha
iyi nasıl yapabiliriz diye araştırdığımız bir
fuar. Plastech’i fuarcılık politikalarımız
açısından örnek bir proje olarak düşünüyor ve diğer fuarlara da örnek bir model
olmasını istiyoruz.” dedi.
Plastech’in yeni doğduğunu ama önünün çok açık bir fuar olduğunu söyleyen
Örs; fuarı İzmir’e kazandırırken, kent ve
bölge ekonomisine önemli kazanımlar
getireceğini düşündüklerini belirterek,
ilki 2012 yılında düzenlenen fuarın beklentilerin üzerinde bir başarıya ulaştığını
kaydetti. Örs, “İlk fuarımızın olumlu olması bize güç ve moral verdi. Fuarımızı
daha iyiye ve daha güzele götürmek için
yoğun çaba harcayacağız. EGEPLASDER,
İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi
Odası’nın katkılarını çok önemsiyoruz”

dedi. İzmir Uluslararası Fuar Alanı 2 ve 3
nolu hollerde düzenlenmesi planlanan
PLASTECH Fuarı’nda, 2 No’lu holde plastik ürünleri ve makinaları, 3 No’lu holde
ise hammadde sektörü yer alacak.
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ALİAĞA’YA KAZANDIRDIĞIMIZ EN MUHTEŞEM ESER

Heydar Aliyev Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
SOCAR Türkiye ve Petkim, sadece Aliağa’nın değil, Türkiye’nin en güzel okulunu ilçeye
kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor.

2

5 Ekim 2011 tarihinde İzmir’in
Aliağa ilçesinde STAR Rafinerisi ile eşanlı olarak temelleri
atılan Heydar Aliyev Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi, Türkiye’nin
geleceğinde söz sahibi olacak gençleri
yetiştirmeye başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ve Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından temeline ilk harcı konan lisenin
inşaatı 270 gün gibi rekor sayılabilecek
bir sürede tamamlandı. Okulun iç donanımına ait çalışmalar sürerken, 20122013 eğitim-öğretim yılında toplam 180
öğrencinin kaydı yapıldı.
Yaklaşık 16 milyon TL’ye mal olan okulda
toplam 720 öğrencinin eğitim göreceğini belirten SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, merhum Heydar Aliyev’in
adını taşıyan okulun Türk sanayisinin
ara işgücü ihtiyacını karşılamada örnek
bir modeli hayata geçireceğini belirte-
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rek, “5 yıldızlı meslek lisesi inşa ettik. Aliağa’yı bilmeyenler liseyi üniversite
kampüsü sanıyor. Sadece Aliağa’nın değil, Türkiye’nin en güzel okulu olan bu
lise, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin eğitim alanındaki en önemli simgesi
olacak.” dedi. Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu merhum Heydar Aliyev’in
adını yaşatacak olan okul, 22 dönüm arazide kampüs sistemi ile kuruldu. 216
kişilik pansiyon ve 300 kişilik konferans salonuna sahip olan lisenin sınıfları ve
ortak kullanım alanları her türlü teknolojik yeniliği barındırıyor. Yüksek tavanlı
ve ferah bir ortamda eğitim görecek öğrenciler, mezun olduklarında başarılı
oldukları takdirde, Petkim’in ve bölgedeki diğer sanayi kuruluşlarının ara
işgücü gereksinimini karşılayacak.

// “PETKİM BUGÜNE KADAR 5 OKUL
YAPARAK MİLLİ EĞİTİME
BAĞIŞLADI”
Petkim’in bugüne kadar KocaeliYarımca’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 çekerek şu
bilgileri verdi:
“Aliağa’ya ilk kez gelip okulumuzu
görenler, üniversite kampüsü sanıyor.
Sadece Aliağa’nın değil, Türkiye’nin en
güzel ve modern okulunu yaptık. 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, 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.”

Petkim Genel Müdür Bilim Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli Nasirov

HEYDAR ALİYEV EML’DEN SATIR BAŞLARI
n

n

n

n

n

Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Projesi yaklaşık
25.000 m 2 alana sahip.
Proje; binaları, konferans salonu, yemekhanesi, elektrik ve
kimya atölyeleri, spor salonu, konferans salonu gibi 		
kısımlardan oluşan bir kampüs niteliğini taşıyor.
Okulda 15.000 m2’lik kapalı alanda derslik binaları, 		
konferans salonu ve pansiyon binası bulunuyor. Proje 		
klasik okul standartlarının dışında, mimari ve inşaat 		
kalitesiyle Türkiye’nin bugüne kadar görmediği bir kompleks
olma proje özelliğini taşıyor.
Yüksek tavanlı ve ferah bir eğitim için tasarlanan ve 30 		
derslikten oluşan lise, toplam 720 öğrenci kapasitesine sahip
olacak.
Ayrıca her birinde dört öğrencinin kalabileceği 54
odadan oluşan modern yatakhanesi de 216 öğrenciye hizmet
verebilecek.

HEYDAR ALİYEV, ÖLÜMÜNÜN 9.
YILINDA ADINI TAŞIYAN OKULDA ANILDI
Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu Heydar Aliyev, ölümünün 9.
yılında adını taşıyan Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle anıldı. Petkim
Genel Müdür Bilim Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli Nasirov’un
konuşmacı olduğu anma töreninde, Aliyev’in Azerbaycan’ın
ekonomik ve siyasi gelişimine yaptığı katkı ve bir dünya lideri
olmasının altında yatan stratejik zekâsı anlatıldı. Nasirov,
Aliyev’in ülkesinin gelişimini ve yeraltı zenginliklerinin halkının
mutluluğu ve refahına hizmet etmesini çok önemsediğine dikkat
çekerek, “İkinci vatanı saydığı Türkiye’nin de bu zenginliklerinden
mümkün olduğunca yüksek oranda pay almasına da büyük
önem verirdi. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile
ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hatlarının hayata
geçmesinde büyük rol oynadı. Azerbaycan’ın bu büyük önderi,
dost ve kardeş ülke Türkiye ile tarihimizin derinliklerinden gelen
bağların güçlendirilmesine, iki ülkenin refahı paylaşmasında
kader ortaklığı yapmasına büyük değer atfetti. Tarihe geçen ve
Türk-Azeri kardeşliğinin anayasası olarak her daim anımsanan
‘Biz bir Millet, İki Devletiz’ ülküsü Haydar Aliyev’e aittir.” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK

“Konuşan Kitaplar” şenliğine
muhteşem başlangıç
SOCAR Türkiye’nin ana sponsorları arasında yer aldığı Konuşan Kitaplar Şenliği’nin
beşincisi, İzmir’de muhteşem bir törenle başladı. Törene kampanyayı himaye eden
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül de katıldı.

Şenliği himaye eden
Hayrünnisa Gül ise açılış töreninde
Halid Ziya Uşaklıgil’in İzmir
Hikâyeleri adlı kitabından
bir bölüm okudu.

B

aşta çocuklar ve gençler
olmak üzere Türk halkında
kitap okuma bilincini artırmak
amacıyla düzenlenen
Konuşan Kitaplar Şenliği’nin beşinci
durağı İzmir’de yapıldı. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün liderliğinde, eşi
Hayrünnisa Gül’ün himayesinde
gerçekleşen şenliğin İzmir’deki açılışı,
12 Ekim tarihinde Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen
muhteşem bir törenle gerçekleştirildi.
İstanbul, Şanlıurfa, Kayseri ve Ordu’nun
ardından İzmir’de gerçekleştirilen
şenliğe Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Prof. Dr. Mustafa İsen, İzmir Valisi M.
Cahit Kıraç ve eşi Berrin Kıraç, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
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Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu
ve çok sayıda İzmirli katıldı.
Şenliğin açılışında konuşan İzmir
Valisi M. Cahit Kıraç, bilginin dünya
üzerindeki uygarlıkların binlerce yıldır
yarattığı kültür ve medeniyetin temelini
oluşturduğunu dile getirdi. Bilginin
önemini fark eden ülkelerin büyük bir
hızla ilerleme kaydettiğini anlatan Vali
Kıraç, “ Bilgi kitap gibi kaynaklardan
sağlanır, kitaplar bilginin kuşaktan
kuşağa aktarılmasını sağlamaktadır.
Maalesef bugünkü verilere
baktığımızda kitap okuma alışkanlığımız
okunan kitap sayısına baktığımızda
halen çok mesafe almamız gerektiğini
görüyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde
biz de medeni dünyada olduğu gibi kişi
başına okunan kitap sayısını arttırmaya
çalışacağız. Millet olarak bu konuyu

Şenliğin ana sponsorları arasında yer alan
SOCAR Türkiye’nin plaketini, SOCAR Türkiye
Başkan Teknik Danışmanı Nilüfer Yalçın
(sağda), Hayrünnisa Gül’ün elinden aldı.

(Soldan) Tüpraş İzmir Rafineri Müdürü Şahin Çalbıyık, Türk Telekom Ege Bölge Müdürü Yücel Yaşar, Hayrünnisa Gül, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Turizm Derneği
Başkanı Önder Kayın, SOCAR Türkiye Başkan Teknik Danışmanı Nilüfer Yalçın

ciddi olarak ele alıp değerlendiriyoruz.
Bugünkü etkinlik alınması gereken
mesafelerin hangi boyutta olduğunu açık
bir şekilde gösterecektir.” dedi.
Şenliği himaye eden Hayrünnisa Gül ise
açılış töreninde Halid Ziya Uşaklıgil’in
İzmir Hikayeleri adlı kitabından bir bölüm
okudu. İzmir’in Victor Hugo’dan, Thomas
Tranströmer’e ve Yorgo Seferis’e kadar
pek çok şair ve yazara ilham kaynağı
olduğunu vurgulayan Gül, İzmir’de
kendini misafir değil, ev sahibi gibi
hissettiğini de sözlerine ekledi.
Proje ile gençleri okumaya olan ilgilisi
arttırmayı amaçladıklarını, projenin
başından bu güne kadar iyi yol kat
edildiğini, toplu okuma etkinlikleriyle
okul önceki kurumlara ve evlere
girdiklerini belirten Hayrünnisa Gül
şunları söyledi:

“Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli
göstergelerinden biri kitap okuma
oranıdır ve ülkemizde istenilen seviyede
değil. Bu gerçekten hareketle insanımızın
kitapla olan ilişkisini güçlendirmek,
özellikle de gençlerimize okuma
alışkanlığını kazandırmak amacıyla biz de
4 yıl önce Türkiye Okuyor Kampanyası’nı
ve Konuşan Kitap Şenliği’ni başlattık.
Gençlerimizin hayran olduğu, örnek
aldıkları yazar sanatçı ve sporcularla
kitap gündemiyle buluşturmanın onları
okumaya özendirmek adına etkili bir
yöntem olduğunu düşündük. Yolumuza
Şanlıurfa, Kayseri ve Ordu ile devam
ettik, güzel neticeler aldık. Bize gelen
mektuplar bunun en güzel kanıtıdır.”
Hayrünnisa Gül, Türkiye’deki okuma
alışkanlığının umut verdiğini dile
getirerek, “Türkiye son yıllarda her

konuda hızla gelişiyor. Buna kültür
dünyamızda dahildir. Ülkemizde 2000’li
yıllarda basılan kitap sayısı 10 bin
civarındayken bu rakam geçtiğimiz yıl
40 bine ulaştı. Bunun 4’te birinin çeviri
olması ülkemizin modern dünyayı ne
kadar yakından takip ettiğini gösteriyor.
Elbetteki istenilen hedeflenen noktadan
henüz uzağız ama kaydedilen ilerlemeleri
bizi ümitlendiriyor.” diye konuştu.
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Petkim Akademi bünyesinde
açılan İlk Yardım Eğitim Merkezi
tüm sanayi kuruluşlarının emrinde
Uluslararası standartlara göre dizayn edilen ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uygunluk
Belgesi verilen Merkezde, 18 yaşını bitirmiş ve okuma-yazma bilen tüm vatandaşlara da
eğitim verilebilecek.

Petkim İlk Yardım Merkezi’nin ilk kursiyerleri eğitimlerinin sonrasında sertifikalarını aldılar.

P
Petkim Sağlık Servisi Başhekimi
ve İlk Yardım Merkezi Mesul
Müdürü Dr. Çağrı Ekmekçi
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etkim Akademi bünyesinde kuruluş çalışmaları
tamamlanan “İlk Yardım Eğitim Merkezi” Aliağa
Kompleksi’nde faaliyetlerine başladı. Merkezde,
Petkim çalışanlarının yanında, çevredeki kurumlar
ve sanayi kuruluşlarının da eğitim talepleri karşılanabilecek.
Uluslararası standartlara göre dizayn edilen ve İzmir İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından Uygunluk Belgesi verilen Merkezde,
18 yaşını bitirmiş ve okuma-yazma bilen tüm vatandaşlara da
eğitim verilebilecek.
Petkim Sağlık Servisi Başhekimi ve İlk Yardım Merkezi Mesul
Müdürü Dr. Çağrı Ekmekçi, üç doktor ve iki hemşireden oluşan profesyonel eğitimci kadrosu ile hizmet veren merkezin,
sadece Petkim’in değil, Aliağa ve İzmir’deki tüm kurum ve
kuruluşların eğitim taleplerini karşılayabilecek kapasiteye
sahip olduğunu belirtti. Ekmekçi, 18 Mart 2004’te yürürlüğe

giren İlk Yardım Yönetmeliği’nin tüm
kurum ve kuruluşlarda çalışma koluna
göre istihdam edilen işletme personelinin %5’ine, Ağır ve Tehlikeli İşler
kapsamında bulunan işyerlerinde ise
%10’una, yetkilendirilmiş merkezden
İlk Yardım Sertifikası almasını zorunlu
kıldığını hatırlattı.
Söz konusu yönetmeliğe göre
Petkim’de en az 250 çalışanının İlk
Yardımcı Sertifikası’na sahip olması
gerektiğini kaydeden Dr. Ekmekçi,
“Petkim olarak şimdiye kadar bu
sertifikasyon eğitimlerini dışarıdan
hizmet alımı şeklinde gerçekleştiriyorduk. 2012 yılı aralık ayında
kuruluş çalışmaları tamamlanan
Petkim Akademi bünyesinde açılan
İlk Yardım Eğitim Merkezi ile bu
eğitimi hem kendi çalışanlarımıza
hem de talep eden tüm kurum ve
kuruluşlara verebileceğiz. Bunun
için her türlü donanıma ve Uygunluk Belgesi’ne sahibiz” dedi.
// AYNI ZAMANDA BİR SOSYAL
SORUMLULUK ÇALIŞMASI…
Türkiye’de iş kazaları, trafik kazaları,
deprem ve doğal afetler nedeni ile her
yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği-

Petkim Sağlık Servisi
Başhekimi ve İlk
Yardım Merkezi Mesul
Müdürü Dr. Çağrı
Ekmekçi, üç doktor ve
iki hemşireden oluşan
profesyonel eğitimci
kadrosu ile hizmet
veren merkezin, sadece
Petkim’in değil, Aliağa
ve İzmir’deki tüm
kurum ve kuruluşların
eğitim taleplerini
karşılayabilecek
kapasiteye sahip
olduğunu belirtti.

ni ya da sakat kaldığını anımsatan Dr. Çağrı Ekmekçi, şöyle
devam etti:
“Ne kadar çok kişi temel ilk yardım eğitimi alırsa, ölü
ve yaralı sayısı o kadar azalacaktır. Ancak ilk yardım
eğitimi almamış kişilerin, ilk yardım uygulamalarında
bulunmaları çok sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu
nedenle ilk yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka eğitim almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere
zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike
oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son
derece önemlidir.
Toplum olarak böylesine kötü olaylarla karşılaşmadan, ilk yardım eğitiminin önemini ve gerekliliğini
anlamalıyız. İlk yardım eğitiminin ciddiyetini hekim
ağırlıklı tecrübeli kadrosu ve kurumsal kimliği ile
birleştiren Petkim, bu merkezi yasal zorunluluklardan
ötede bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyor.
Bu amaçla Aliağa’nın her köy ve mahalle muhtarlarının belirleyeceği bir ya da iki kişiye ilk yardım eğitimi
ücretsiz olarak verilecek. Böylelikle ilçemize bağlı
köy ve mahallelerde İlk Yardımcı Sertifikası’na sahip
kişiler kazandırmayı hedefliyoruz.” Petkim İlk Yardım
Eğitim Merkezi’nde; “Zorunlu Temel İlk Yardım Eğitimi”,
“Standart İlk Yardım Eğitimi” ve “İlk Yardım Güncelleme
Eğitimi” başlıklarında eğitim taleplerini karşılanabiliyor.
Petkim’in çalışanlarının yanında, Aliağa ve İzmir’deki sanayi
kuruluşları ile kamu kurumlarının eğitim taleplerine de
yanıt verebilecek şekilde dizayn edilen merkeze, www.
petkim.com.tr web sayfasından ve 0232. 616 12 40 (Dahili:
3214/2163) numaralı telefondan ulaşılabiliyor.
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Aliağa Kent Konseyi’nden Petkim’e
“Gülümseyen Kapaklar” teşekkürü
Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Münir Nurettin Bayrav ve Aliağa
Kent Konseyi Başkanı Yakup Öztürk’ün başkanlık ettiği heyet, projeye
desteklerini esirgemeyen Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut ve
SOCAR Türkiye Başkan Teknik Danışmanı Nilüfer Yalçın’a teşekkür
ziyareti gerçekleştirerek birer plaket verdi.

Aliağa Kent Konseyi üyeleri, Petkim yöneticileri birlikte…

A

liağa Kent Konseyi’nin eşgüdümünde ve Petkim’in ana
sponsorluğunda sürdürülen “Gülümseyen kapaklar, Gülümseyen
Yüzler Projesi” iki yılı geride bıraktı.
Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Münir
Nurettin Bayrav ve Aliağa Kent Konseyi
Başkanı Yakup Öztürk’ün başkanlık ettiği
heyet, projeye desteklerini esirgemeyen
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut ve
SOCAR Türkiye Başkan Teknik Danışmanı
Nilüfer Yalçın’a teşekkür ziyareti gerçekleştirerek birer plaket verdi. Hürriyet Gazetesi
ve TRT’nin medya sponsorluğunu üstlendi-
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ği proje kapsamında pet şişe kapaklarının toplandığı kumbaralar Aliağa’nın
farklı noktalarına konularak, başta çocuklar olmak üzere kamuoyunun plastiklerin geri dönüşümü konusunda bilgilendirilmesi; toplanan kapakların geri
dönüştürülerek değerlendirilmesi ile engelli vatandaşların mesleki eğitimden geçirilerek sosyal hayata aktif olarak katılımlarının sağlanması amaçlandı.
Bu proje çerçevesinde Petkim’de de on altı noktaya kapak toplama bidonları
konuldu. Aliağa’da 22, Menemen’de 18 engelli vatandaşın mesleki eğitime
tabi tutulduğu proje kapsamında, kursiyer eğitimlerini tamamlayan engelliler çağrı merkezleri başta olmak üzere farklı meslek kollarında çalışma şansını
yakalayacak.
İlerleyen süreçte, Petkim projeyi çevreci bir eylem planı ile desteklemeye
devam edecek. SOCAR Türkiye’nin ‘Value-Site’ vizyonu çerçevesinde planlanan yatırım alanlarında yer alan Petkim arazisindeki zeytin ağaçları, Aliağa
Cezaevi yanında tahsis edilen 60 dönümlük araziye transfer edilecek. Taşınan

Aliağa Kent Konseyi Başkanı Yakup Öztürk (solda) ve Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Münir Nurettin Bayrav (sağda), projeye destekleri nedeniyle
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut’a bir teşekkür plaketi verdi.

Aliağa Kent Konseyi Başkanı Yakup Öztürk (solda) ve Aliağa Belediyesi Meclis Üyesi Selma Orhan (sağda), projeye destekleri nedeniyle SOCAR Türkiye
Başkan Teknik Danışmanı Nilüfer Yalçın’a teşekkür plaketi verdi.

zeytin ağaçlarının bakımı Aliağa Cezaevi
tarafından gerçekleştirilecek. Ağaçların bakımları ve hasatlarının yapılması sonrasında
toplanacak ürünlerin satışıyla, engelli bireylerin rehabilitasyonuna katkı sağlanacak.
Ziyarette konuşan Genel Müdür Korkut,
Petkim’in engelli istihdamına büyük önem
verdiğini belirterek, halen şirket bünyesinde 45 engelli personel çalıştığını, bu sayının
yasal yükümlülüklerin üzerinde olduğunu
söyledi. Kent Konseyi başta olmak üzere
ilçedeki yerel dinamiklerin projeyi sahiplenmesinden mutluluk duyduğunu kaydeden
Korkut, Petkim’in dışında ilçede faaliyet

gösteren diğer sanayi kuruluşlarının da projeye destek vermesi gerektiğini
kaydetti.
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun engelli olduğunu anımsatan Aliağa Kent Konseyi Başkanı Yakup Öztürk “İş ve toplum hayatlarında gerektiği
gibi temsil edilemeyen engelli vatandaşlarımızın hayata tutunmalarında
bu ve benzer projeler son derece önem arzetmektedir. Projemizi İzmir’den
başlamak üzere Türkiye çapında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede,
Hürriyet Gazetesi ‘Haberin önündeki engelleri kaldıralım’ başlığı ile engelli
bireylerin evlerine kadar gazetenin ulaştırılmasını sağlayarak projemizi destekleyecek. Yeni dönemde okullarda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına
devam edeceğiz.” dedi.
Yakup Öztürk, proje çerçevesinde vermiş olduğu maddi desteğin yanısıra
teknik desteğini esirgemeyen başta Petkim olmak üzere, projeye destek
veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
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Türkiye Kent Konseyleri Platformu
Petkim Kültür Merkezi’nde toplandı

Türkiye Kent Konseyleri Platformu, iki günlük program çerçevesinde Petkim Kültür
Merkezi’nde toplandı. Platformum yürütme kurulu üyeleri program öncesinde Aliağa
Belediye Başkanı Turgut Oğuz’u ziyaret ederken, heyete Türkiye Kent Konseyleri Platformu 9.
Dönem Başkanı ve Aliağa Kent Konseyi Başkanı Yakup Öztürk ev sahipliği yaptı

Türkiye Kent Konseyleri Platformu toplantısı ile eşanlı olarak açılan resim sergisini, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da gezdi.

T

ürkiye Kent Konseyleri Platformu,
iki günlük program çerçevesinde
Petkim Kültür Merkezi’nde
toplandı. Platformum yürütme
kurulu üyeleri program öncesinde Aliağa
Belediye Başkanı Turgut Oğuz’u ziyaret
ederken, heyete Türkiye Kent Konseyleri
Platformu 9. Dönem Başkanı ve Aliağa
Kent Konseyi Başkanı Yakup Öztürk
ev sahipliği yaptı. Aliağa’nın yapısıyla,
limanlarıyla, sanayisiyle farklı bir kent
olduğunu ve kentte görev yapmaktan
mutlu olduğunu belirten Aliağa Belediye
Başkanı Turgut Oğuz; “Aliağa nüfusu her
yıl 3-5 bin kişi artan, gece ile gündüz
nüfusu arasında 10-12 bin kişi fark eden
Türkiye’nin her bölgesinden insanları
barındıran, farklı örf, adet ve kültürlere
karşın insanların huzur ve barış içinde
yaşadığı emekçi kenti. Bu kent için hizmet
etmekten, görev yapmaktan son derece
mutluyum.” dedi. Başkan Oğuz kent
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konseylerini ilçelerinde misafir etmekten de ayrıca mutlu olduğunu
ifade etti. Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun bir sonraki dönem
sözcülüğünü üstlenecek olan Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Necmi
Şengider de kentte kendilerini misafir ettiği için Aliağa Belediye Başkanı
Turgut Oğuz’a teşekkür etti ve plaket takdim etti.
// DÜNYA NÜFUSUNA KATKIMIZ %1
ÜRETİMİNE KATKIMIZ İSE %0.4
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk de platform üyelerine
seslendi. Türkiye’nin dünya nüfusuna katkı oranının yüzde bir, üretime
oranı ise binde dört olduğunu, ülke olarak daha çok üretim yapılması
gerektiğine vurgu yapan Öztürk, “Dünya nüfusu yakın gelecekte 9
milyara çıkacak.
Bu kadar yoğun nüfusun ihtiyacını sadece doğal ürünlerle karşılamak
mümkün değil. Yıllık 65 milyar dolarlık enerji ithal ediyoruz. Dolayısı ile
fosil, katı yakıt, rüzgâr, güneş, yenilenebilir hangisi olursa olsun hepsini
kullanmak durumundayız.
Bilgi ve teknolojiyi doğru kullanarak ve çevreyi gözeterek daha çok
üretim yapmalıyız.” dedi. Katılımcılara Aliağa’yı ve Aliağa Belediyesi’nin
yapmış olduğu çalışmaları sunum eşliğinde anlatan Aliağa Belediye
Başkan Yardımcısı Uğur Eren de; Aliağa’nın sanayi kenti olmasına karşın
çok güzel bir sahil bandı ve tertemiz denizi olduğunu kaydetti.

SOSYAL SORUMLULUK

Sanayiciler futbol oynadı,

kazanan burslu öğrenciler oldu

E

ge Bölgesi Sanayi Odası Vakfı’nın (EBSOV)
lise ve üniversitede okuyan öğrencilere
verdiği burslara katkı sağlamak amacıyla
düzenlediği “EBSO Vakfı 1. Geleneksel
Petkim Halı Saha Turnuvası”, Vizyon Spor
Tesisleri’nde yapılan ödül töreni ile sona erdi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası’na üye 15 firmanın
katıldığı turnuvanın birincisi İmbat Madencilik
ikincisi Torbalı Organize Sanayi Bölgesi, üçüncüsü
Den-Tek A.Ş. olurken turnuvanın gol kralı ise DENTEK firmasından 12 gol ile Ferhat Akman oldu.
EBSO Vakfı Yönetim Kurulu adına açılış konuşmasını
yapan Başkan Yardımcısı İlhan Kuloğlu, 20122013 öğretim yılında 441 öğrenciye burs desteği
verildiğini, burs desteğinin yanı sıra yardıma
muhtaç köy ve okullara da gidilerek gıda ve
kırtasiye yardımı yapıldığını belirtti.

Daha çok gencimizin ve insanımızın yüzünü
güldürebilmenin Vakfın gelirlerinin artmasıyla
mümkün olabileceğine değinen Kuloğlu,
bu doğrultuda düzenlenen halı saha futbol
turnuvasının sponsorları olan PETKİM ve EBSO Vakfı
Bayanlar Birliği ile turnuvaya katılan tüm firmalara
teşekkür etti.
Bayanlar Birliği’nin teşekkür plaketini alan
Başkan Hülya Kuloğlu, Bayanlar Birliği olarak
burs çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla
düzenledikleri kültürel ve sanatsal etkinliklerin
yanında bu spor projesinde de Vakfa katkı
sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından turnuvaya katılan tüm
firmalara plaketleri takdim edildi. İlk üçe giren firma
temsilcilerine ve gol kralına kupaları teslim edildi.

www.petkim.com.tr - 87

SOSYAL SORUMLULUK

Petkim çalışanları Kızılay’ın
en önemli bağışçıları arasında

P

etkim’in her yıl belli aralıklarla Kızılay Ege Bölge
Kan Merkezi ile birlikte organize ettiği kan
bağışı kampanyasına, şirket çalışanları büyük ilgi
gösteriyor. Başta İzmir ve Ege Bölgesi’nin kan ve
kan ürünleri ihtiyacına katkıda bulunmayı amaçlayan ve
geleneksel hâle getirilen kampanya, bu yıl 18-19 ve 25-26
Şubat tarihleri arasında 4 gün süreyle düzenlendi.
Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi uzmanlarının katıldığı
kampanyada kan verme işlemi Petkim Sağlık Servisi’nde
yapıldı. Türk halkından aldığı güç ve destekle başarılı
çalışmalara imza atan ve en zor günlerimizde hep
yanımızda olan Türk Kızılayı’na, Petkimliler her yıl olduğu
gibi bu yıl da tam destek vardı.
Kan bağışının insan yaşamı ve kan verenlerin sağlığı
açısından taşıdığı önemin bilincine sahip Petkim’de, geçen
yıl Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ve Kasım aylarında “Kan
Bağışı Kampanyası” düzenlenmişti.
Ülkemizin en büyük sosyal sorunlarından biri olan kan
arama sıkıntısına bir nebze olsun çare olmak amacıyla
düzenlenen kan bağışı kampanyalarına Petkim’in vereceği
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destek 2013 yılında da sürecek. Kızılay İzmir Bölge Kan Merkezi
Müdürü Dr. Burak Yurdakul, Petkim yönetici ve çalışanlarına
Kızılay ve hayatları kurtulan yüz binlerce kişi adına teşekkür
ettiklerini belirterek, gerçekleştirdikleri çalışmalarda toplumun
tüm kesimlerinin gönüllü katkı ve katılımları ile başarıya
ulaşabildiklerini vurguladı.

Çanakkale, Türk tarihinin değil, dünya savaş tarihinin de
en büyük zaferlerinden biri olan ve yaklaşık 253 bin Türk
askerinin şehit olduğu topraklarda yapılan gezi, duygusal
anlara da sahne oldu.

STAR Rafinerisi’nde görev alacak teknisyenler Çanakkale Şehitliği’nde…

S

OCAR Türkiye’nin Petkim
Yarımadası’ndaki en büyük
yatırımı olan STAR Rafinerisi’nde
çalışmak üzere Petkim’de
eğitimlerini sürdüren yaklaşık 80
teknisyen, Çanakkale’ye yaptıkları
ziyarette Gelibolu Tarihi Milli Parkı ve
şehitlikleri ziyaret etme fırsatı buldu.
Sadece Türk tarihinin değil, dünya savaş
tarihinin de en büyük zaferlerinden biri
olan ve yaklaşık 253 bin Türk askerinin
şehit olduğu topraklarda yapılan gezi,
duygusal anlara da sahne oldu.
Yüzlerce Azerbaycanlı askerin de
şehit olduğu ve hatıralarına bir anıt
yaptırılan Çanakkale şehitliklerindeki
gezi sonrasında düzenlenen akşam
yemeğine SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) Kenan Yavuz ve Çanakkale Valisi
Güngör Azim Tuna da katıldı. Yemekte

genç teknisyenlere seslenen Vali Tuna,
SOCAR’ın Türkiye’de yaptığı yatırımları
yakından takip ettiğini belirterek, Türk
ekonomisine ve istihdam kabiliyetine
büyük katkılar sağlayacak projelerin
gerçekleştirilmesinde görev alanlara
teşekkür ederek, başarılar diledi. SOCAR
Türkiye Başkanı Kenan Yavuz’a Çanakkale
kenti ve Şehitliği sembolize eden bir
plaket hediye eden Tuna, çalışanları için
böylesine anlamlı bir gezi tertipleyen
Yavuz’un bu davranışının örnek olmasını
diledi.
Kenan Yavuz da Vali Tuna’ya teşekkür
ederken, STAR Rafinerisi lisansının
alınması için, ilk müracaatı Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu’nda (EPDK) görev
yaptığı sırada Güngör Azim Tuna’ya
yaptıklarını ifade ederek, yapacakları
yatırımlara verdiği desteklerden ötürü

Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna (sağda), SOCAR
Türkiye Başkanı Kenan Yavuz’a Çanakkale kenti ve
Şehitliği sembolize eden bir plaket hediye etti.

teşekkürlerini sundu ve yöresel bir kravat
hediye etti. Geziye katılan teknisyenler,
SOCAR Türkiye’nin “Rafineri-PetrokimyaEnerji-Lojistik Entegrasyonu”nu
hedefleyen Petkim ‘Value-Site’ 2023
vizyonu kapsamındaki yatırımların en
önemli halkası olan STAR Rafinerisi’nde
görev alacak. Hafriyat çalışmaları büyük
bir hızla süren STAR Rafinerisi’nde, gerek
montaj gerekse üretim aşamalarında
görev alacak insan kaynağını
şimdiden yetiştirdiklerini belirten
SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz,
bu amaçla istihdam edilen ve
Petkim bünyesindeki fabrikalarda
eğitimleri devam eden teknisyenlere,
yaşadıkları ülkenin tarihini ve milli
değerlerinin önemini öğretmenin de
görevleri arasında olduğunu sözlerine
ekledi.
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STAR Rafinerisi teknisyenlerinden
Çanakkale Şehitliği’ne
anlamlı ziyaret

SOSYAL SORUMLULUK

Aliağalı muhtarlardan
teşekkür ziyareti
SOCAR Türkiye ve Petkim’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir’in Aliağa ilçesinde
bulunan 29 köy ve mahalle muhtarlığının ofis ihtiyaçları karşılandı. Aliağa Kent Konseyi
ve Aliağa Muhtarlar Derneği ile ortak gerçekleştirilen proje kapsamında ihtiyaç olarak
belirlenen ofis malzemeleri muhtarlara teslim edildi.

(Soldan) Çaltılıdere Köyü Muhtarı Selattin Yıldız, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz, SOCAR Türkiye Başkan Teknik
Danışmanı Nilüfer Yalçın, Aliağa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hacı Ömerli Köyü Muhtarı Ali Dündar, Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Hayati Öztürk, Horozgediği Köyü Muhtarı İsmail Mete ve Şehit Kemal Köyü Muhtarı Mustafa İş

A

liağa Muhtarlar Derneği
Başkanı ve Hacı Ömerli Köyü
Muhtarı Ali Dündar, Çaltılıdere
Köyü Muhtarı Selattin Yıldız,
Horozgediği Köyü Muhtarı İsmail Mete
ve Şehit Kemal Köyü Muhtarı Mustafa
İş’ten oluşan heyet Petkim’i ziyaret ederek;
SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz,
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati
Öztürk ve SOCAR Türkiye Başkan Teknik
Danışmanı Nilüfer Yalçın’a birer teşekkür
plaketi verdi.
// MUHTARLARIN OFİS İHTİYAÇLARINI
SOCAR TÜRKİYE KARŞILADI
SOCAR Türkiye ve Petkim’in sosyal
sorumluluk projesi kapsamında İzmir’in
Aliağa ilçesinde bulunan 29 köy ve
mahalle muhtarlığının ofis ihtiyaçları
karşılandı. Aliağa Kent Konseyi ve
Aliağa Muhtarlar Derneği ile ortak
gerçekleştirilen proje kapsamında
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SOCAR Türkiye,
Petkim’de yapacağı
yatırımların
yanında STAR
Rafinerisi ve
STEP Enerji
Santrali’ni de inşa
ederek Aliağa’ya
yeni yatırımlar
kazandırıyor.

ihtiyaç olarak belirlenen ofis malzemeleri muhtarlara teslim
edildi. Aliağa Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Dündar; ofis
mobilya takımı, dizüstü bilgisayar, çok fonksiyonlu yazıcı,
klima, buzdolabı gibi eşyalardan oluşan malzemeler ile
muhtarların vatandaşlara çok daha hızlı ve kaliteli hizmet
verebileceklerini söyledi. Dernek olarak tespit ettikleri
malzemelerin SOCAR Türkiye tarafından karşılanmasından
mutlu olduklarını belirten Dündar, “SOCAR Türkiye, Petkim’de
yapacağı yatırımların yanında STAR Rafinerisi ve STEP Enerji
Santrali’ni de inşa ederek Aliağa’ya yeni yatırımlar kazandırıyor.
Bu yatırımların çevre ve doğamızla barışık, bizlerin ve
çocuklarımızın geleceklerini ipotek altına almayan teknolojide
olmasını istiyoruz.” dedi.
// “ÇEVRE DOSTU YATIRIM İSTİYORUZ”
SOCAR Türkiye’nin daveti ile Haziran ayında Almanya’daki
termik santralleri yerinde inceleme imkânı bulduklarını
hatırlatan Ali Dündar, Aliağa halkının, termik santraller
konusunda çok ciddi hassasiyet gösterdiğini söyledi. Bu
santrallerin Almanya’da çevreye zarar vermeden, tarım
ürünlerinin ekili olduğu tarlaların ortasında çalıştığını
gözlemlediklerini belirten Dündar, şu değerlendirmeyi yaptı:

Aliağa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hacı Ömerli Köyü Muhtarı Ali
Dündar (sağda), Kenan Yavuz’a teşekkür plaketi verdi.

“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. Bizler sanayiye
karşı insanlar değiliz. Ancak yapılan
yatırımların çevreye zarar vermemesi için
Avrupa’daki örneklerde gördüğümüz gibi
çok sıkı şekilde denetlenmesi gerekiyor.
Ancak Avrupa’daki gibi yapılacaksa,
denetlenecekse ve çevre dostu olacaksa
karşı çıkmayız ve yanında yer alırız.”
// “INSAN VE ÇEVRE BİZİM OLMAZSA
OLMAZ ÖNCELİĞİMİZDİR”
Muhtarlardan oluşan heyeti kabul
eden SOCAR Türkiye Başkanı ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz da,

Bizler sanayiye
karşı insanlar
değiliz. Ancak
yapılan yatırımların
çevreye zarar
vermemesi için
Avrupa’daki
örneklerde
gördüğümüz gibi
çok sıkı şekilde
denetlenmesi
gerekiyor.

Petkim Yarımadası’nda projelendirilen yeni yatırımların
enerji ihtiyacını karşılamak için bu yatırımı yapmaya
mecbur olduklarına dikkat çekti. Sadece STAR Rafinerisi
için 100 MW enerji ihtiyacı duyulacağını kaydeden Yavuz,
STEP Enerji Santrali’ni, Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu’nun “olmazsa olmaz bir parçası” olarak niteledi.
Santralde, STAR Rafinerisi’nin yan ürününü hammadde olarak
kullanarak Enerji Entegrasyonu sağlayacaklarını, 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,
“Ülkemize muhteşem bir yatırımı daha kazandırırken, en
çevreci teknolojileri de insanımızla tanıştıracağız. Herkesin içi
rahat olsun” yorumunu dile getirdi.
Yavuz, Petkim Yarımadası’ndaki çalışanların büyük
çoğunluğu 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.
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Sadece çalışanların değil,
7’den 70’e herkesin sorunu:
BEL AĞRISI
Hipokrat’ın dediği gibi, hastalığın en güzel ilacı, o hastalıktan
korunmanın çarelerini öğrenmektir.

H

emen her insan, yaşamının
bir bölümünde bel ağrısından
yakınır. 45 yaş altı çalışanlarda
fiziksel fonksiyonları kısıtlayan,
sakat bırakan en sık görülen neden bel
ağrısıdır. Bel bölgesi yaralanmaya en yatkın
bölgedir. Ağrılı atakların tedavisi kolay,
yerleşmiş ağrının tedavisi oldukça zordur.
Bu nedenle kişilerin yüzde 75’i eğitim
programı ile korunabilir. Hipokrat’ın dediği
gibi, hastalığın en güzel ilacı, o hastalıktan
korunmanın çarelerini öğrenmektir. Bel
ağrısının en sık nedeni belin ve vücudun
yanlış kullanımına ve kötü duruşa bağlı
yumuşak doku zorlanması’dır. Beli en
zorlayan hareket; dizleri bükmeden öne
eğilmek, ağır kaldırmak, kalçalar sabitken
beli, kalçayı gövdeyi döndürmektir. Belin
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ana yapısını omurga kemikleri oluşturur.
Omurların arasında 23 tane disk yer
almaktadır.
Bel kasları belin yapısında önemli bir yer
tutar. Omurganın işlevini ve görevlerini ise
üç ana başlıkta toplamak mümkündür
DESTEK: Baş, gövde, göğüs ve karın
boşluğundaki iç organlarımızın ağırlığını
taşımak ve bunlara sağlam bir destek
oluşturmak.
HAREKET: Vücudun herhangi bir yönde
hareketini sağlamak.
KORUMA: Omurganın arka kısmındaki
kanal, hayati bir fonksiyonu olan omuriliği
korur.

Dr. Çağrı Ekmekçi
Petkim Petrokimya
Holding A.Ş
Sağlık servisi Başhekimi
cekmekci@petkim.com.tr

BEL AĞRISI VE BEL FITIĞI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ
İŞ İLE İLGİLİ
* Ağır fiziksel aktivite ile çalışmak
* Uzun süreli aynı pozisyonda çalışmak
* Öne eğilerek çalışmak
* Kalçalar sabitken beli, gövdeyi
döndürmek
* Ağır kaldırmak ve taşımak
* Ayaklar sabit dönmek
* Tekrarlamalı iş
* Titreşime maruz kalmak

KİŞİSEL
* Kondisyon eksikliği (hareket azlığı)
* Sırt-bel kaslarının güçsüzlüğü
* Şişmanlık
* Sigara içmek
PSİKOLOJİK
* İş memnuniyetsizliği
* Yetersiz psikolojik destek
* Monoton iş
* Aile ve iş hayatındaki sorunlar

BEL AĞRISINDA TEDAVİ SÜREÇLERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?
* Koruma ve eğitim (Bel okulu)
* İstirahat
* İlaçlar
* Fizik tedavi
* Korse
* Egzersizler
* Diğer
EVDE NE TÜR TEDAVİ YAPABİLİRİZ?
Ağır kaldırma ve zorlanmaya bağlı basit bir bel
ağrısında;
1-2 gün istirahat
* Basit ağrı kesici ilaçların kullanımı
* Yüzeysel sıcak/soğuk uygulamaları
Önerilir. Bu tedaviye rağmen birkaç günde
iyileşme yoksa doktora başvurun.

NE ZAMAN HEMEN DOKTORA
BAŞVURALIM?
*Bacağa yayılan ağrı ve uyuşmada ani artış
varsa
* İdrar ya da dışkı kaçırma olayı varsa
* Ayak ya da bacakta güçsüzlük başlamışsa
CERRAHİ TEDAVİ
Bel ağrılı hastaların sadece % 2-5 ‘inde
ameliyat uygulanır

BEL AĞRISINDAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
* Günlük yaşam ve iş ortamında belinizi
doğru kullanın.
* Ayakta ve otururken duruşunuza dikkat edin.
* Ağır eşyaları doğru bir şekilde kaldırın ve
taşıyın.
* Doğru uzanın, doğru dönün, doğru öne
eğilin
* Yatağınızı iyi seçin, doğru uyuma
pozisyonunda uyuyun. Yatağa doğru şekilde
girip çıkın.
* Düzenli egzersiz yapın.
* Kondisyonunuzu iyi tutun.
* Risk faktörlerinden mümkün olduğunca uzak
durun.
* Belinizi tanıyın.
* Belinizi ve vücudunuzu doğru kullanarak
belinize sahip çıkın.

BEL AĞRISININ
TEMEL NEDENLERİ
İYİ HUYLU
* Duruş bozuklukları ve yumuşak
dokuda zorlanma
* Bel fıtıkları * Kireçlenmeler
* Bel kaymaları * Diğer
KÖTÜ HUYLU
* Tümörler * İltihabi ve mikrobik
hastalıklar * Kemik hastalıkları
* Kırıklar
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SEMİNER

ÜNLÜ PSİKOLOG PROF. DR ACAR BALTAŞ,
PETKİMLİLER’E SEMİNER VERDİ

“Enerjinizi nereye koyarsanız
hayatınız orada gelişiyor”
Prof. Dr. Acar Baltaş

T

ürkiye’de geniş kitlelere, psikoloji biliminin
insan gereksinimleri ve iş hayatının sorunları için bir çözüm olduğunu gösteren
Prof. Dr. Acar Baltaş, Petkim’e konuk olarak
yönetici ve çalışanlarına “Değişimde Değer Yaratmak”
ana temalı bir seminer verdi.
Soleil Sirki’nden görüntülerle seminerine renkli bir
başlangıç yapan Prof. Dr. Acar Baltaş, bu gösteride
dansçıların birbirlerine gerçek olamayacak fazlalıkta
konsantre olmaları ve sıfır hata ile şovlarını gerçekleştirmelerinin “Yürekten adanma”ya bağlı olduğunu belirtti.
Katılımcılara “Hangi davranışları görürseniz, insanların kendilerini yürekten adadıklarına inanırsınız?”
sorusunu yönelten Acar Baltaş, dinleyicilerden “fazladan çaba göstermeye istekli olmak, kendi çıkarlarını
birimin çıkarlarından üstte tutmamak” yanıtlarını
aldı. Kişinin kendi varlık sebebi ile kurumu arasında
bağlantının çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Baltaş, çalışanın, şirket hedeflerinden heyecan
duymasının, şirket değerlerini benimsemesinin ve
bulunduğu kurumda çalışmaktan gurur duymasının, adanmışlık ilkesinin vazgeçilmezleri olduğunu
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söyledi. Dünyanın değişim hızının çok yüksek
olduğundan ve bu değişime ayak uydurmanın
büyük önem taşıdığına vurgu yapan Prof. Dr. Acar
Baltaş, değişimden kaçılmaması aksine değişimin
tetiklenmesi ve değişimin yolunun açılmasının başarıya giden yolda büyük önem taşıdığını vurguladı.
“Kriz=Tehlike+Fırsat” denklemi ile krizin başarıya
ulaşmak için bir fırsat olduğunu özetledi. Baltaş, işe
yeni başlayan bir gencin, kendisinden yaşça büyük,
deneyimli bir kişinin yanında çalışmaya başlaması
durumunda, o gencin gözünde tabii ki tecrübe
ve iş yapış yollarının aktarılmasının büyük önemi
olduğu ancak gençler için potansiyelinin, yöneticisi
tarafından farkedilerek bunu hayata yansıtmasına
aracı olmasının daha öncelikli olduğunu söyledi.
Sosyal medyanın bilgi erişimi ve paylaşımındaki
etkin rolüne de değinen Baltaş, değişimin uyum
gerektirdiğini, değişimin geçiş sürecinde elbette
ki zorlukları da beraber getireceğini ancak sonuça
uyum ve başarının geleceğinin bilinmesi gerektiğini
de sözlerine ekledi. Acar Baltaş, bu süreçte tükenmeyi önlemek için ilişkide bağlanma, işte adanma
ve olumlu ve yapıcı tutum gerektiğini açıkladı.

SOSYAL SORUMLULUK

Çocuklar ambalaj konusunda
küçük yaşta bilinçleniyor…

A

mbalaj Sanayicileri Derneği (ASD)
tarafından yayınlanan ve özellikle çocukların ambalaj malzemeleri, ayrıştırılması ve geri dönüşümü konularında
bilinçlenmesini sağlamayı amaçlayan “Ambalaj ve
Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler” kitapçığının
dağıtımı, Aliağa’daki ilk ve ortaokullarda yapılıyor.
Kitapta, ambalajın tanımı, insan sağlığı ve ürünlere
sağladığı yararlar, ayrıştırılması ve geri dönüşümünün önemi çizgi resimlerle ve çocukların anlayabileceği yalın bir dille anlatılıyor.
Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı ve Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut, ilk olarak Petkim
lojmanlar bölgesindeki Petkim İlkokulu, Petkim
Ortaokulu, Gazi İlkokulu, Gazi Ortaokulu, TED
Aliağa Koleji, Petrokimya İlkokulu ile Heydar Aliyev
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde dağıtımı

yapılan kitapçığı isteyen tüm okullara ücretsiz
gönderebileceklerini belirtti.
Kitapçığın çocukların ve gençlerin küçük yaşlarda
bilinçlenmesini sağlamayı amaçladığını kaydeden
Korkut, “Kampanyamızı Aliağa’daki diğer okullarla
sürdüreceğiz. Daha sonra ise İzmir’deki okullarla
benzer bir çalışmayı yapmayı istiyoruz.
Ürünlerin ambalajlarının kullanımı sonrasında
yeniden hammaddeye dönüştürülmesi veya
ambalajın diğer yollarla geri kazanabilmesi için
ambalaj atıklarımızı diğer atıklarımızdan ayırmalıyız. Onlara çöp muamelesi yapmamalıyız. Su ve
süt gibi ihtiyaç duyduğumuz içecekler ve ekmek
başta olmak üzere tüm gıdalar doğru ambalaj
sayesinde bizleri hastalıklardan korur. Bu nedenle
açıkta ve ambalajsız satılan gıdaları tüketmekten
sakınmalıyız” dedi.
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STAR Rafinerisi’nin hafriyat
çalışmaları artık daha güvenli
19 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen, STAR Rafineri A.Ş, Yenigün & Cesaş
ve Özdenizcilik firmalarının sponsor olduğu ödül töreninde trafik kurallarına
uyan 100 şoför çeyrek altın ile ödüllendirilirken iş sağlığı ve güvenliği
kurallarına uyan 26 saha çalışanına da çeyrek altın dağıtıldı.

S

TAR Rafineri A.Ş, Petkim
Yarımadası’nda devam eden STAR
Rafinerisi hafriyat çalışmalarında
görev alan sürücüler arasında, iş
güvenliği kurallarını konusunda yaptığı
değerlendirmede dereceye girenleri ödüllendirdi.
19 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen,
STAR Rafineri A.Ş, Yenigün & Cesaş ve Özdenizcilik firmalarının sponsor olduğu ödül
töreninde trafik kurallarına uyan 100 şoför
çeyrek altın ile ödüllendirilirken iş sağlığı ve
güvenliği kurallarına uyan 26 saha çalışanına da çeyrek altın dağıtıldı. Ayın şoförü
seçilen Halil Tekgündüz’e tam altın ödülünü STAR Şantiye Müdürü Okan Gökçenlik
takdim ederken, iş güvenliği kurallarına
uyan başarılı çalışanlara her ay 126 çeyrek
ve 1 tam altın dağıtımına devam edileceği
ifade edildi.
Öte yandan hafriyat çalışmalarında görev
alan 219 sürücüye “Defansif Sürüş Teknikleri Eğitimi” verildi. HED Akademi firması
tarafından verilen teorik ve uygulamalı
eğitimler iki gün sürdü. STAR Rafinerisi
Sağlık-Emniyet-Çevre Müdürü Ali Rıza Saklıca amaçlarının rafineri hafriyat çalışmalarını
çevreye zarar vermeden daha emniyetli
yapmak olduğunu belirterek, “Araçlarımız
GPS cihazları ve gezici trafik ekipleri tarafından gece-gündüz izlenmektedir. Verilen
eğitimler ve dağıtılan altın ödülleri çalışanlarımıza moral ve motivasyon sağlarken iş
sağlığı ve güvenliği ile trafik kurallarına uyan
personele de sahip çıkmış oluyoruz.” dedi.
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SAĞLIK

Medical Park ile Petkim arasında
sağlıkta işbirliği

M

edical Park Hastaneler Grubu ile Petkim
arasında sağlık protokolü imzalandı. 2500
Petkim çalışanı ve birinci derece yakınları,
Medical Park’tan özel avantajlarla sağlık
hizmeti alacak. İmzalanan Protokol ile Petkim’de çalışan
personel ve onların birinci dereceden yakınları, sağlıkla
ilgili tüm tıbbi uygulamaları Medical Park Hastanelerinden indirimli olarak alabilecek. Medical Park İzmir
Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba imzalanan bu
anlaşma ile 2500 Petkim çalışanı ve onların birinci derece akrabalarına hizmet vereceklerini belirterek, “Medical
Park Hastaneler Grubu olarak 10 binin üzerinde kişiye
üst düzey imkanlarımız ile hizmet vereceğiz. Uzmanlaştığımız tüm sağlık hizmetleriyle daha büyük kitlelere
yayılmayı hedefliyoruz. Görüşme halinde olduğumuz bir
çok kurum ve kuruluş ile yakında yeni anlaşmalar içine
girmeyi planlıyoruz” dedi.

Dr. Cüneyt Tuğrul’dan Petkim
çalışanlarına seminer

K

linik ve Uygulamalı Hipofiz Derneği
(KUHD) Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Başkanı, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Tuğrul, Petkim çalışanları için “Stres,
Stresle Başa Çıkma, Olumlu Düşüncenin Gücü”
konulu seminer düzenlendi. Selman Koç Konferans
Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Petkim çalışanları
yoğun ilgi gösterirken, stres kontrolünün yapılamadığı durumlarda hem kanser hücre üretiminin
arttığı hem de vücut tarafından öldürülen kanser
hücresi sayısının azaldığına dikkat çekildi. İnsan
bedeninin günde 750 bin kanser hücresi ürettiğini,
buna karşılık 2.5 milyon kanser hücresi öldürdüğünü vurgulayan Dr. Tuğrul, stresi yenebilmek için
hareketli hayatın ve sporun büyük önem taşıdığını
belirtti. Cüneyt Tuğrul, stresin iletişimin olduğu her
yerde olduğunu ve kontrol altına alınamayan stresin
de kişiyi iletişimden uzaklaştırdığı ve yalnızlaştırdığını belirtti.
Seminerde insanın ne kadar sağlıklı ve ne kadar
uzun yaşayacağını kendisinin belirlediği gerçeği, çeşitli örneklerle anlatıldı ve stres yönetiminin önemi
vurgulandı. Kişinin kendisini telkin etmesi, kendine

inanmak önemlidir, bu sebeple kendinizi yönlendirin diye sözlerine devam eden Tuğrul, dinleyicilere
kendilerini yalnızlaştırmamalarını ve bir karar alırken
sadece kendi kayıp ve kazançlarını değil de sizinle
birlikte olanlara da etkilerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini konusunda öneride bulundu.
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Kütüphaneler zincirinin
32. halkası Hacıömerli Köyü’nde

B

ugüne kadar İzmir, Manisa, Balıkesir
ve Tokat’ın köylerinde annesinin
adını yaşatmak amacıyla kurduğu
kütüphaneler zinciriyle tanınan
eğitimci yazar Recai Şeyhoğlu “Rasime-Recai
Şeyhoğlu Kütüphaneler Zinciri”nin 32. halkasını Aliağa’nın Hacıömerli Köyü’nde açtı. Açılışa
Aliağa Belediye Başkanı Turgut Oğuz, yazarlar,
gazeteciler, köy muhtarları ve çok sayıda
davetli katıldı.
Petkim’in de kurumsal yayınları ile destek
olduğu kütüphanenin açılışında konuşan
Eğitimci-Yazar Recai Şeyhoğlu, “Biz köy çocuklarının kitapları okuyarak dünyaya açılmasını
ve de edebiyatı, bilimi, sanatı sevmelerini
özellikle felsefeye ilgi duymalarını sağlamak
amacıyla raflarımıza özellikle dünya ve Türk
klasiklerini koyarak zenginleştirdik. Bunları
okuyan çocuklarımız, gençlerimiz ileride birer
Orhan Kemal, birer Fazıl Say, birer Cahit Arf
olacakları inancıyla bu kütüphaneleri açıyoruz. Nerede bitecek bu heyecanımız onu

da bildiğimiz yok” dedi. Recai Şeyhoğlu’nun
annesi Resime Şeyhoğlu da, 32. kütüphanenin açılmasının mutluğu içerisinde olduklarını belirterek, törene katılanlara bir dörtlük
okuyarak, mutluğunu dile getirdi.

TED Aliağa Koleji
eskrimde İzmir Şampiyonu

2

020 EXPO Okul Sporlar
Tertip Komitesi, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Gençlik Spor
İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Ortaokul Eskrim İl Birinciliği
müsabakaları İzmir Halkapınar Eskrim
Salonu’nda gerçekleştirildi.
TED Aliağa Koleji 7. Sınıf öğrencisi Berkin Köse, Eskrim Epe Kategorisi’nde
İzmir şampiyonu oldu. Turnuvaya TED
Aliağa Koleji’ni temsilen katılan ve
aynı zamanda milli sporcu olan Berkin
Köse, Epe kategorisinde elde ettiği
birinciliğin ardından, önümüzdeki
günlerde yapılacak Türkiye Eskrim
Şampiyonası’nda da İzmir’i ve TED
Aliağa Koleji’ni temsil edecek.
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BAŞ SAĞLIĞI

Aliağa’nın sevilen muhtarı
İsmail Mete’yi kaybettik

A

liağa ilçesine bağlı Horozgediği Köyü Muhtarı İsmail Mete (46), 26 Ocak 2013
günü akşam saatlerinde Yenifoça yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını
kaybetti. İsmail Mete, Aliağa’dan kendi kullandığı araçla köyüne dönerken, yol
kenarında park halinde bulunan bir tıra arkadan çarptı. Aliağa Köylere Hizmet
Götürme Birliği Encümen Üyesi de olan Mete, sevk edildiği Ege Üniversitesi’nde tüm
müdahalelere kurtarılamadı. Mete’nin naaşı, Horozgediği Köyü’nde binlerce seveninin
katıldığı cenaze töreni sonrasında defnedildi.
Genç yaşında hayata veda eden İsmail Mete, sadece köyünün sorunlarıyla değil, Aliağa
ve çevresinde çevresel kirlilik başta olmak üzere yaşanan tüm sorunlara duyarlı yapısıyla
dikkat çekmişti.
Bizde SOCAR Türkiye ve Petkim olarak, İsmail Mete’ye Allah’tan rahmet, ailesi ve
sevenlerine başsağlığı diliyoruz…
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