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EDİTÖR’DEN

Çevre projelerimizle örnek olmayı istiyoruz
Petkim Yaşam’ın dikkatli okurları anımsayacaktır. Çevre duyarlılığımızı hiçbir zaman maliyet unsuru olarak
görmediğimizi, bu samimi duyarlılığın rekabetçi yapımızın onsuz olmaz bir parçası olduğunu hep söyledik.
Gerçekleştirdiğimiz projeleri şeffaflıkla okurlarımız ve kamuoyumuzla paylaşıyoruz. Bu sayımızda da başta
ağaçlandırma faaliyetlerimiz olmak üzere, çevre duyarlılığımızın temel göstergesi olan kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerimizi bulacaksınız.
Son üç yılda kurduğumuz 3 adet Heydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı’nda, 227 dönüm alanda toplam 34 bin
300 fidanı toprakla buluşturduk. İkisi Yenifoça’da, biri Yenişakran’da yeşeren bu orman alanlarının yanında toplam 1060
yetişkin zeytin ağacımızı da Yenişakran’a taşıdık. Son olarak Çayağzı bölgesinde bulunan 540 ağaç Yenişakran Cezaevi
yakınında belirlenen arazide hayata yeniden merhaba dedi. Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları Müdürlüğü ve Aliağa Kent
Konseyi ile ortak yürütülen çalışma sonucunda, ağaçlardan elde edilen ürünler, “Gülümseyen Kapaklar, Gülümseyen
Yüzler” projesi çerçevesinde, engellilerin rehabilitasyonunda kullanılacak. Ağaçların bakımları ve budama işlemleri ise
Açık Cezaevi’ndeki mahkûmlar tarafından yapılacak.
40 yıla yaklaşık süredir bakım ve hasatlarını yaptığımız zeytin ağaçlarımızı taşımaktan çok, onları yaşatmak için büyük
özen ve direnç gösteriyoruz. Biz aslında bir zeytin ağacını değil, bir canlıyı hayata döndürüyoruz. Onun bereketini daha
uzun yıllar bizlere sunmasının yolunu açıyoruz.
Bu cennet topraklarda sanayiye de, konuta da, turizm tesisine de, yazlık eve de, meyve ağacına da, tarım alanlarına
da yetecek kadar yer var. Maharet, bunları doğru planlayarak ortak geleceğimiz inşa etmekte ve artan refahımızı
paylaşmakta.
Saygılarımızla.
Serkan Aksüyek
Kurumsal İletişim Yöneticisi
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr
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Dergimiz 3 ayda bir yayımlanır.
Petkim Yaşam dergisinde yayınlanan
her türlü reklam, yazı ve fotoğrafların telif
hakkı, Petkim Petrokimya Holding A.Ş’ye
aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
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Keşke ülkemizde birkaç
tane daha Petkim olsa
Merhaba,
Türkiyemiz’in son 10 yıldaki ihracat başarısı, sadece biz sanayicileri sevindirmekle kalmıyor, tüm dünyanın dikkatini çekiyor.
10 yıl önce sadece 36 Milyar Dolar ihracat yapabilen Türkiye, 2012 yılı sonu itibarıyla 152 Milyar Dolarlık ihracat başarısına
ulaşmış durumda. Bu başarıyı daha anlamlı kılan iki etken bulunuyor. Birkaç yıl öncesine kadar ihracatımızın yaklaşık yüzde 60’ını
gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ülkelerinin ihracatımızdaki payı yüzde 40’lar seviyesine düşerken, özellikle Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki firmalarımızın yoğun şekilde ihracat yaptığı Suriye pazarı, yaşanan iç savaş nedeniyle sıfır noktasına inmiş durumda.
Biz Türk sanayicileri ve ihracatçıları olarak böylesine iki kritik olumsuzluğun etkisine rağmen, ihracatımızı artırmayı başarıyoruz.
Ekonomimizin en önemli risk unsuru olan cari açıkta yaşanan düşüşe rağmen ihracatımızın artıyor olması, yerli üretimimizin arttığını
ve ihracatımızın ithalata olan bağımlılığını azalttığını gösteriyor bizlere.
***
Türk sanayisinin yüz akı kuruluşlarının başında gelen Petkim ise, SOCAR Türkiye’nin çizdiği vizyon ve hedeflere doğru ilerleyişini
kararlı adımlarla sürdürüyor. İçinde bulunduğumuz yarımada, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’de, Avrupa’nın
en önemli üretim üslerinden biri hâline gelecek. Türkiye’nin ihracatında ikinci sırada olan kimya sanayisi, böylelikle, ülkemizin ilk
ve en kapsamlı kümelenme örneğine kavuşacak. Kamuoyumuza yaptığımız her açıklamada, ülkemiz ekonomisinin üretmeye,
daha fazla üretmeye ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Bu üretimin rekabetçi olması, üretilen malların dünyada alıcı bulabilmesi ve
şirketlerimizin yeni yatırımlar için güç kazanabilmeleri için zorunluğu olduğunu biliyoruz. Bu süreçte sihirli sözcük “katma değer”
oluyor kuşkusuz. “Katma değer” demek, şirketlerimizin para kazanması anlamına geliyor. Petrokimya sektörünün tek yerli üreticisi
olarak yaşadığımız sorunların bize özgü olmadığını görüyoruz. Kimya sektörümüz, ihracat başarısı bir yana, Türk ekonomisinin
en çok dış ticaret açığı veren sektörlerinin de başında geliyor. Petrokimya ve kimya sektörlerindeki yatırımlar ve yapılan üretimler,
ülkelerin yaşadığı katma değer sorununu aşmada çok önemli bir işlev yükleniyor.
***
İşte size bu “sorun”u resmeden birkaç çarpıcı örnek. Bugün yaklaşık 25 gramlık bir kalp pilinin değeri 3400 dolar. Türkiye her yıl
50 milyon dolarlık kalp pili ithal ediyor. Kalp pilinin kilogram fiyatı yaklaşık 170 bin dolara karşılık geliyor. Rakamsal bir kıyaslama
yaparsak 1 kilogram kalp pili, ürettiğimiz bir otobüsün değerine eşit. 1 TIR ilaç almak için 582 TIR ekmeklik un satmak zorunda
kalıyoruz. 1 adet tomografi cihazı alabilmemiz için 27 TIR mermer satmamız, 1 ipad alabilmemiz için 1800 kilogram domates
satmamız gerekiyor. Türkiye’nin 2012 yılında gerçekleştirdiği 152 Milyar Dolar ihracat içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde
7’yi ancak buluyor. Ülke olarak katma değer zincirinde artık yüksek teknolojili ürünlere geçmemiz gerekiyor.
Şunu çok iyi biliyoruz: Sağlıklı, sürdürülebilir cari açığı körükleyici olmayan bir büyümenin tek yolu üretmektir, yerli üretimdir.
Ülkemizde hem teşvik sisteminde, hem de devletin diğer desteklerinde yerli üretime dönük yatırımları çok farklı şekilde
desteklemek gerekiyor. Son bir yıl içinde hükümetimizin bu konuda yaptığı ciddi çalışmaları büyük mutlulukla izliyoruz. Ülke
olarak buna çok ihtiyacımız var. Bir yerde üretim arttığı zaman, orada istihdam ve katma değer yaratılıyor. Sözgelimi petrokimya
sektöründe bir kişiye istihdam sağladığınızda, bunun etkisi diğer sektörlerde çarpan etkisiyle 5 kişiye ulaşıyor. Petkim’de artış
gösteren her 1 kilogramlık üretim, 1 kilogramlık ithâlatın azalması anlamına geliyor.
Bu noktada “Keşke ülkemizde birkaç tane daha Petkim olsa” demekten de kendimizi alamıyoruz. Eğer tek üretici olmasaydık,
yaşadığımız sorunların bize özgü olmadığını daha rahat anlatabilirdik. Biz Petkim olarak ne devletten ne de başka bir kurumdan
koruma ya da koruma anlamına gelecek uygulamalar talep etmiyoruz. Rekabetin her zaman sağlıklı bir durum olduğunu
düşünüyoruz. İstediğimiz, rekabette adalet olması.
Değerli çalışma arkadaşlarım ve Petkim Yaşam’ın değerli okurları.
Gelecek özür kabul etmez. Günümüzde; sektörümüzdeki, çevremizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ve çok
çalışarak; değişim ve dönüşümlere hızla adapte olmalıyız.
Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlar, ailelerinizle birlikte sağlık ve esenlikler dilerim.
Sadettin Korkut
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
Genel Müdürü
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STAR Rafinerisi
için 51 aylık
dev maraton
başladı

Türkiye’nin tek noktaya yapılan en büyük
yatırımı olan STAR Rafinerisi’nde
alt yapı çalışmaları
%70 oranında tamamlandı. Yatırımın en kritik
aşaması olan EPC (Mühendislik, Tedarik,
İnşaat) sürecini üstlenen konsorsiyum
ile anlaşma imzalandı ve 51 aylık büyük
maraton başladı.

KAPAK KONUSU
SOCAR Uluslararası Yatırımlar Sorumlusu ve
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev
(önde sağda) ve EPC konsorsiyumunun lideri
İspanyol Tecnicas Reunidas’ın Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve CEO’su Juan Lladó
tarihi anlaşmayı bu fotoğraf karesi ile
ölümsüzleştirdi.

Temeli 25 Ekim 2011 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan SOCAR Türkiye Ege
Rafinerisi’nin (STAR) altyapı
ve hafriyat çalışmalarında sona
yaklaşılırken, Türkiye’nin bu
en büyük yatırımının inşaat
sürecinde çok önemli bir eşik
daha aşıldı. Rafinerinin İnşaat,
Mühendislik ve Tedarik süreçlerini içeren anlaşmalar dünya
devi dört firmayla 20 Mayıs
2013 tarihinde imzalandı.
İstanbul Çırağan Oteli’nde düzenlenen törende anlaşmaya
SOCAR Uluslararası Yatırımlar
Sorumlusu ve Petkim Yönetim
Kurulu Başkanı Vagif Aliyev,
SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) Kenan Yavuz ve EPC
konsorsiyumunun lideri olan
İspanyol Tecnicas Reunidas
şirketinin Genel Sekreteri Jose
Pedro Sebastian De Erice ve İş
Geliştirmeden Sorumlu Genel
Direktörü Enrique Alsina Massana ile birlikte Saipem, GS
Engineering ve Itochu firmalarının temsilcileri imza koydu.
// “2018 YILINA KADAR
TÜRKİYE’YE
17 MİLYAR DOLAR YATIRIM
YAPACAĞIZ”
Türkiye’de çok büyük projelere imza attıklarını vurgulayan
SOCAR Uluslararası Yatırımlar
Sorumlusu ve Petkim Yönetim
Kurulu Başkanı Vagif Aliyev;
Petkim özelleştirilmesi ile ivme
kazanan Azerbaycan-Türkiye
arasındaki stratejik ortaklığın
SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi,
petrokimya, enerji, lojistik pro8
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jeleri ve TANAP ile daha büyük
güç kazanacağının altını çizdi.
Aliyev, SOCAR’ın 2018 yılına
kadar Türkiye’ye 17 milyar
dolar yatırım yapacağını hatırlatarak, “Bunun yaklaşık 7-8
milyar dolarını ‘Value-Site’
vizyonumuz çerçevesinde
Türkiye’nin ilk kimya endüstri
parkı olacak olan Petkim
Yarımadası’na yapacağız.
STAR Rafinerisi ‘RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu’nun en temel
basamağı ve olmazsa olmazı. 25 Ekim 2011’de görkemli
bir törenle temelini attığımız
STAR Rafinerisi’nde bugün
çok önemli bir aşamaya geldik. Rafinerimiz başta olmak
üzere yeni yatırımlarımızın
artan enerji gereksinimini
karşılayabilmek için çalış-

İstanbul Çırağan
Oteli’nde görkemli
bir törenle
imzalanan anlaşma
hakkında bilgi
veren SOCAR
Türkiye Başkanı
Kenan Yavuz,
son derece güçlü
bir konsorsiyum
çalışacaklarına
dikkat çekti. STAR
Rafinerisi’nin EPC
sürecini İspanya’nın
Tecnicas Reunidas
şirketinin
liderliğinde,
Saipem (İtalya)-GS
Engineering (Güney
Kore) ve Itochu
(Japonya) firmaları
üstlendi.

malarımız devam ediyor.
Lojistik tarafta APM Terminals ile uzun süreli işletme
anlaşması imzalayarak çok
önemli bir adım attık. Petkim
bünyesinde kapasite artış ve
yeni ürün yatırımlarımız devam ediyor. ‘Value-Site’ vizyonumuz çerçevesinde 2023
yılında, söz verdiğimiz dikey
entegrasyonu büyük ölçüde
tamamlamış olacağız. Bu
vesile ile TR-SAIPEM-GSITOCHU konsorsiyumunun
geniş tecrübelerine hoşgeldiniz diyor, bu işbirliğinin
hayırlı olmasını diliyorum.”
dedi.
// “BU YATIRIMIN ÖZEL
BİR KONUMU VAR”
Törende konuşan EPC konsorsiyumunun lideri İspanyol

KAPAK KONUSU

SOCAR Uluslararası Yatırımlar
Sorumlusu ve Petkim Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev

Tecnicas Reunidas’ın Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve
CEO’su Juan Lladó, “Dünyanın son 5 yıldır ekonomik
krizin etkileri ile karşı karşıya
kaldığına, küresel piyasalarda
yaşanan talep düşüşünün
rafineri gibi dev yatırımlar için
erteleme nedeni olduğuna,
bütün bu olumsuz gelişmelere
rağmen STAR Rafinerisi yatırımının devam ettiğine” dikkat
çekti. Ancak, STAR Rafinerisi
yatırımının, Türkiye’deki özel
konumu nedeniyle her zaman
verimli bir yatırım olma özelliğini
koruduğunu kaydeden Lladó,
çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanması için söz
verdiklerinin altını çizdi. Lladó
dört farklı ülkeden oluşan
konsorsiyumun, bu yatırımın
en önemli sürecinde SOCAR’la

işbirliği yapmaktan büyük onur
duyduklarını sözlerine ekledi.
// “TÜRK SANAYİSİNİ
GELECEĞE TAŞIYACAK”
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
Kenan Yavuz ise, SOCAR
Türkiye’nin Petkim Yarımadası için belirlediği RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu’nun en önemli
adımı olan STAR Rafinerisi’nin,
atılan imzalardan sonra 51 ay
içinde faaliyetine başlamasını
öngördüklerini söyledi. Toplam
sabit yatırım tutarı yaklaşık
4 milyar dolar olan yatırımın,
geçtiğimiz yılın aralık ayında
Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım
Teşvik Belgesi’ni aldığını da
anımsatan Yavuz, bu dev projenin Türkiye’yi pek çok ilk ile
tanıştıracağını da vurguladı.

Rafineri tam
kapasite ile üretime
geçtiği zaman yılda
4 milyon 900 bin
ton Ultra Düşük
Kükürtlü Motorin, 1
milyon 300 bin ton
Nafta, 457 bin ton
Karışık Ksilen, 1
milyon 630 bin ton
Jet Yakıtı, 260 bin
ton LPG, 525 bin
ton Reformat, 692
bin ton Petrokok ve
159 bin ton Kükürt
üretecek.

Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rafinerimizin çevresel
anlamda sürdürülebilir olması için yapılan harcamaları
bir yük değil, aksine projenin
vazgeçilmez bir parçası
olarak kabul ettik. Bugüne
kadar tamamı özkaynaklarımızdan olmak üzere 185
Milyon Dolar harcama yaptık. Daha önce yaptığımız
açıklamalarda ‘Türkiye’nin
en kapsamlı yerlileştirme
projesi’ olarak adlandırdığımız projemizin, dünyanın
en yüksek teknolojisine
sahip ve en çevreci rafinerilerinden biri olacağını da
gururla söylemek istiyorum.
Ülkemizin cari açığını net 2.5
milyar dolar aşağı çekecek.
STAR Rafinerisi, ülkemizde
Rafineri-Petrokimya enwww.petkim.com.tr
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Kenan Yavuz ve Vagif Aliyev tarihi
anlaşmaya imza atarlarken.

tegrasyonunu başlatan ilk
yatırım olarak, Türkiye’nin
tek petrokimyasal üreticisi
olan Petkim’e hammadde
güvenilirliği sağlayacak, katma değeri yüksek ürünlerin
üretilmesinin önünü açacak
ve Türkiye kimya sanayisini geleceğe taşıyacak en
önemli yatırım projelerinden
biri olacak. Ayrıca ‘İki Devlet,
Bir Millet’ ülküsü üzerinde
yükselişini sürdüren TürkiyeAzerbaycan stratejik ortaklığı, bu muhteşem yatırımla
yepyeni bir ivme kazanacak.”
İhale süreçlerinde çok titiz
bir çalışma sürdürerek, son
derece güçlü bir konsorsiyum
ile imza aşamasına geldiklerine
dikkat çeken Kenan Yavuz,
İspanya’nın Tecnicas Reunidas
şirketinin liderliğinde, Saipem
(İtalya)-GS Engineering (Güney
Kore) ve Itochu (Japonya)
firmalarının bu süreci üstleneceğini sözlerine ekledi.
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// “DIŞA BAĞIMLILIK
SONA ERECEK”
Yılda 10 Milyon Ton ham petrol
işleme kapasitesine sahip
olacak STAR Rafinerisi’nin
petrokimya sektörünü hammaddede dışa bağımlılıktan
kurtaracağını açıklayan SOCAR
Türkiye Başkanı Kenan Yavuz,
şöyle devam etti:
“Yaklaşık 1.3 milyon ton/yıl
nafta ve ülkemizdeki cari açığın
önemli bileşenlerinden olan dizel, jet yakıtı ve yine petrokimyasal ürünlerin hammaddesi
olan LPG gibi petrol ürünlerinin
üretimini gerçekleştireceğiz.
Bu yatırım ülkemizin en büyük
yerlileştirme projesidir. Rafinerinin üretime başlaması ile
ülkemizin ithalatla karşıladığı
ürünlerde milyarlarca dolarlık
döviz tasarrufu sağlanacak.
Rafinerimiz Ural, Azerbaycan
ve Kerkük gibi çeşitli ham
petrolleri işleyebilecek esnek
üretim proseslerine sahip ola-

SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO)
Kenan Yavuz ise,
SOCAR Türkiye’nin
Petkim Yarımadası
için belirlediği
Rafineri-PetrokimyaEnerji-Lojistik
Entegrasyonu’nun
en önemli adımı olan
STAR Rafinerisi’nin,
atılan imzalardan
sonra 51 ay
içinde faaliyetine
başlamasını
öngördüklerini
söyledi.

cak. STAR Rafinerisi bir taraftan Petkim’in hammadde
ikmal güvenliğini sağlarken,
diğer taraftan gerek mevcut
altyapının ortaklaşa kullanımı,
gerekse üretilen yan ürünlerin
karşılıklı gönderilerek daha
yüksek artı değer sağlandığı
rafineri-petrokimya entegrasyonuyla ilave sinerji yaratılmasına imkân sağlayacak.
Rafineride üretilecek yıllık 10
milyon ton rafinaj ürününün
yaklaşık 2 milyon tonu bizzat
Petkim tarafından tüketilecek.
Yani daha üretime geçmeden
ürünümüzün alıcısının hazır
olduğunu biliyoruz. Bu durum
Petkim’in bilançosuna da
olumlu yansıyacak; taşıma,
stoklama ve kalite maliyetlerinden çok önemli miktarda
tasarruf sağlanacak.”

KAPAK KONUSU

10 milyon ton /
yıl kapasiteli STAR
Rafinerisi; Ural, Azeri
Light ve Kerkük gibi
çeşitli ham petrol türlerini
işleyebilecek kabiliyete
sahip olarak dizayn
edilecek.

Rafineri Petkim
Yarımadası’nda yaklaşık
2.300 dönüm alanda
kurulacak.

Projede en üst
seviyedeki AB
normları ve
çevresel standartlar
uygulanacak.

Toplam 63 tankın
bulunacağı STAR
Rafinerisi, yaklaşık 1
milyon 640 bin metreküp
depolama kapasitesine
sahip olacak.

Rafineri tam kapasite ile üretime
geçtiği zaman yılda 4 milyon
900 bin ton Ultra Düşük Kükürtlü
Motorin, 1 milyon 300 bin ton
Nafta, 457 bin ton Karışık Ksilen,
1 milyon 630 bin ton Jet Yakıtı,
260 bin ton LPG, 525 bin ton
Reformat, 692 bin ton Petrokok
ve 159 bin ton Kükürt üretecek.

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
Kenan Yavuz

YAZILI VE GÖRSEL BASIN TÖRENE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

İstanbul Çırağan Oteli’nde gerçekleştirilen imza törenine yerli ve yabancı basın kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi
gösterdi. Pek çok TV kanalı töreni canlı yayınlarken, tören sonrasında SOCAR Uluslararası Yatırımlar Sorumlusu ve
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev ile SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz, özel mülakatlar verdiler.

DEV KONSORSİYUMUN ÜYELERİNİ
DAHA YAKINDAN TANIYALIM
TECNİCAS REUNİDAS S.A. (TR)
İspanya kökenli Técnicas Reunidas (TR) dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren geniş yelpazedeki müşterileri için petrol ve gaz üretimi,
rafinaj ve petrokimya, elektrik üretim projeleri gerçekleştiren lider uluslararası mühendislik ve inşaat firmalarından biri. 21 şubeye sahip olan
TR, ENR-Top 200 Uluslararası Projelendirme Firmaları arasında 6. sırada. TR grup şirketleri 1960 yılından bu yana 50 ülkede 1000’in
üzerinde sanayi tesisinin projelendirme ve inşaatını gerçekleştirdi. TR, Türkiye’de Tüpraş, İPRAŞ ve BOTAŞ için 6 proje, TUGSA ve TOROS
GÜBRE için Nitrik Asit ve gübre alanında iki proje tamamladı. Halihazırda: Saudi Aramco, SATORP, SABIC, ADCO, ExxonMobil, Dow
Chemical, Total, GDF Suez, Lukoil, OC Alliance, REPSOL, GALP, CNRL, Petroperu, YPFB, British Gas, Pan American Energy, Yara, Incitec
Pivot, Water Corp (Western Australia), Orica, Tüpras, Cuvenpetrol, CNOOC, Horsehead firmaları için proje çalışmaları yürütüyor. 1980’lerden
beri uluslararası projeler Técnicas Reunidas’ın yıllık cirosunun %99’unu oluşturuyor ve anahtar teslimi projelerini yürütmedeki başarısı,
TR’ın ilerleyişinin temelini oluşturuyor. Mühendislik ve EPC çalışmalarının yanında TR, müşterilerine farklı hizmetler de sunuyor. TR’ın EPC
kontratlarındaki başarısının anahtarı olan 7000 kişilik kalifiye çalışanı bulunuyor.

SAİPEM, S. P. A.
İtalya kökenli bir firma olan Saipem, büyük çaplı kıyı ötesi ve kıyı projelerinin tasarım ve uygulamasındaki kendine özgü kabiliyetleriyle küresel
mühendislik hizmetlerinin verilmesi, tedarik, proje yönetimi, inşaat ve sondaj hizmetlerinde bir dünya lideri. Şirket, günümüz pazarında
aranılan kompleks “mega projeler” başta olmak üzere, kıyı ötesi ve kıyıda; fizibilite ve konsept çalışmalarından dizayn, mühendislik, tedarik,
saha yapımı, imalat ve kıyı ötesi tesislerini içeren kompleks bütünleşik çözümlere kadar proje kapsam tanımı ve uygulama hizmetlerinin her
çeşidini ve ayrıca modernizasyon, yükseltme, bakım, işletmeden çıkarma, iyileştirme ve zararlı maddeleri temizleme hizmetlerini sunuyor.
Şirket faaliyetlerine 50’li yıllarda başladı. 50’li ve 60’lı yıllarda kıyıda boruların döşenmesi, tesis inşaatı ve sondaj çalışmalarında yetkinlik
kazanırken; başlangıçta Eni’nin bir şubesi olarak faaliyet gösterdi. 1969 yılında tamamen özerk bir kuruluş haline geldi. Saipem faaliyet
göstermeye başladığı ilk zamanlardan bu yana; iç varlıkların, uzmanlık ve vasıflı kaynakların geliştirilmesi ile kendi varlık temellerine sahip
diğer kuruluşların iktisap edilmesine dayanarak, sistematik bir büyüme stratejisi takip etti. Saipem günümüzde dünyanın hemen hemen
bütün pazarlarında ve genellikle çevre koşulları zorlu ve lojistik olanakları kısıtlı olan uzak mesafelerde faaliyet gösteriyor. Kıyı ötesi, kıyı ve
derin sularda petrol ve gaz üretimi, kıyı ötesi ve kıyı boru hattı sistemleriyle gaz ve petrol taşımacılığı, rafinaj, kimyasal maddeler, fosillerden
ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, çevre endüstrileri, denizcilik işleri ve altyapı gibi en önemli sektörlerde kanıtlanmış deneyiminin
avantajlarını kullanıyor. 110’dan fazla ülke vatandaşından oluşan 40 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

GS ENGINEERING AND CONSTRUCTION CORP. (GS E&C)
GS E&C kurulduğu 1969 yılından bu yana çok çeşitli servisler sunan Güney Kore kökenli global bir EPC (Detay mühendislik, Tedarik,
İnşaat) müteahhidi firma. Şirket, planlama, tasarım, mühendislik, tedarik, inşaat, inşaat yönetimi ve devreye alma hizmetleri sunuyor. GS
E&C, müşterilerinin iş programları ve kalite konularındaki beklentilerine sürekli olarak cevap vermesiyle sektörde bir üne kavuştu. GS E&C,
Güney Kore’de mühendislik ve inşaat sektöründe 1 numaralı yüklenici şirket konumuna gelirken, petrol & gaz, rafineri, petrokimya, kimya
ve çeşitli endüstriyel tesis alanlarında başarılı projeler yöneterek dünyanın dört bir tarafındaki başarılı performansları ile güvenilir bir EPC
yüklenici şirketi oldu. Dünya çapındaki projeleri arasında, özellikle GS E&C’nin Türkiye’de başarı ile gerçekleştirdiği Kırıkkale DHP-CCR, İzmit
DHRP ve İzmir DHP projeleri gösterilebilir. Şirketin orta-uzun vadeli stratejilerine göre, GS E&C, pazardaki payını içinde bulunduğu mevcut iş
sektörlerindeki gelişmiş rekabetçiliği ile daha da güçlendirip, proje icra etmedeki gücüne güç katmaya önem verecek.

ITOCHU CORPORATION
ITOCHU Corporation Japonya’daki en büyük ticaret ve yatırım firmalarından biri. ITOCHU’nun geçmişi, şirket kurucusu Chubei Itoh’un keten
bezi ticaretine başladığı 1858 yılına dayanıyor. O tarihten günümüze kadar ITOCHU 150 yıldan uzun süredir gelişme ve büyümesini devam
ettirdi. Dünyanın 66 ülkesinde yaklaşık 130 şubesi bulunan ITOCHU; tekstil, makine, meta, maden, mineral, enerji, kimyasal maddeler,
gıda, bilişim ve haberleşme teknolojisi, emlak, genel mamuller, sigorta, lojistik hizmetleri, inşaat ve finans gibi çeşitli alanlarda yurtiçi ticaret,
ihracat/ithalat ve denizaşırı ticaret ile Japonya ve denizaşırı ülkelerde iş yatırımlarıyla faaliyet gösteriyor. ITOCHU hem Türkiye hem de
Azerbaycan’da büyük kapsamlı projelerde de rol alıyor. Azeri-Çırak-Güneşli saha ıslahı (Azerbaycan), Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru
hattı (Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye), İzmit körfezi geçiş köprüsü inşaatı (Türkiye), Tufanbeyli kömür yakıtlı elektrik santrali inşaatı (Türkiye)
bu projeler arasında.
www.petkim.com.tr

13

SOCAR Türkiye’nin standını eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte
ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’e, SOCAR Başkanı Rövnag
Abdullayev ve SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz
tarafından, şirketin Türkiye’deki faaliyetleri ve yatırım projeleri
ile ilgili kapsamlı brifing verildi.

14
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AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV
HEDEFİ KOYDU:

SOCAR Türkiye, 2023 yılında
Türkiye’nin en büyük grubu olmalı

Her yıl olduğu gibi SOCAR Türkiye’nin
Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı’ndaki standını
ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev, devam eden
ve projelendirilen yatırımlar hakkında kapsamlı
brifing aldı.

www.petkim.com.tr
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BİZ’DEN HABERLER

SOCAR standının ziyaretçileri arasında bulunan Türkiye’nin Bakü
Büyükelçisi Alper Coşkun (sağdan ikinci), SOCAR Türkiye 1. Başkan
Yardımcısı Samir Kerimli (solda) ve SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
Kenan Yavuz’dan (soldan ikinci) bilgi aldı

Dünyanın en önemli petrol ve
doğalgaz fuarları arasında yer
alan 20. Caspian Oil & Gas
Fuarı’nın açılışını Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev yaptı.
Bakü Expo Center’da 4-7
Haziran tarihleri arasında
düzenlenen fuar kapsamında
SOCAR Türkiye’nin standını
da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Aliyev’e, SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev ve SOCAR
Türkiye Başkanı Kenan Yavuz
tarafından, şirketin Türkiye’deki
faaliyetleri ve yatırım projeleri ile
ilgili kapsamlı brifing verildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Aliyev SOCAR’ın 2018 yılında
Türkiye’nin üç büyük grubundan biri olma hedefinden
büyük memnuniyet duyduğunu
ifade ederek, 2023 yılı için bu
hedefi revize ederek SOCAR’ı
16
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Türkiye’nin en büyük sanayi
şirketi olarak görmek istediğini
söyledi.
// PETKİM YARIMADASI’NA
10 YILDA 9 MİLYAR DOLAR
YATIRIM YAPILMIŞ OLACAK
Cumhurbaşkanına kapsamlı
bilgi veren Kenan Yavuz ise,
tüm projelerinde en büyük desteği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’dan
gördüklerinin altını çizdi. Petkim
özelleştirmesinin üzerinden 5
yıl geçtiğini anımsatan Yavuz,
“Bu süre içinde Petkim’e
327 Milyon Dolar yatırım
yaptık. Devam eden yatırımlarımızın tutarı ise 114
Milyon Dolar. STAR Rafinerisi, Petkim Konteyner Limanı
ve STEP Enerji Santrali ile
birlikte 2018 yılına kadar

Kenan Yavuz,
rafinerinin
mühendislik,
tedarik ve inşaat
(EPC) süreçlerini
içeren anlaşmaları
İspanyol Tecnicas
Reunidas
liderliğinde dünyada
konularında lider
dört firma ile
imzaladıklarını
ve bugüne
kadar tamamı
özkaynaklardan
yaklaşık 200 Milyon
Dolar harcama
yaptıklarını söyledi.

sadece Petkim Yarımadası’na
9 Milyar Dolar yatırım yapmış
olacağız. Hedefimiz 2018
yılında 15 ila 20 Milyar Dolar
cirosuyla Türkiye’nin en büyük üç grubundan biri olmak.
Sayın Cumhurbaşkanımız
2023 yılında bu hedefi birincilik olarak revize etmemizi
istedi. Daha çok çalışarak
bu hedefe ulaşacağımıza
yürekten inanıyoruz. Bugüne
kadar Petkim, STAR Rafinerisi, Petkim Konteyner Limanı,
STEP Enerji Santrali ve Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
(TANAP) projelerini başlatan
SOCAR, 2008-2018 yıllarını
kapsayan 10 yıllık dönemde
Türkiye’ye toplam 17 Milyar
Dolar yatırım yapacak. Bu
yatırım miktarı, Türkiye’ye
1923-2003 yılları arasında gelen doğrudan yabancı serma-

BİZ’DEN HABERLER

AZERBAYCAN BASININDAN
YOĞUN İLGİ
SOCAR Türkiye’nin 20. Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’ndaki standı, yerli ve
yabancı ziyaretçilerin yanında, Azerbaycan basın kuruluşlarının da yoğun
ilgisini topladı. Fuar standında yazılı ve görsel medya temsilcileri için bir
basın toplantısı düzenleyen SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz,
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Petkim’in ‘Value-Site’ 2023 vizyonuna
ulaşmada, çok önemli yol kat ettiklerini vurgulayan Yavuz, her sene olduğu
gibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, yatırımlarda gelinen son
noktayı anlatan bir ilerleme raporu sunduklarını kaydetti.

SOCAR Türkiye’nin standı, ziyaretçilerden
yoğun ilgi gördü.

yeden 3 Milyar Dolar daha
fazla. Petkim Yarımadası
ise, SOCAR’ın ‘Value-Site’
hedefi ile Türkiye’nin en
büyük yatırım ve yerlileştirme projelerine ev sahipliği
yapıyor.” dedi.
// RAFİNERİ HAFRİYATININ
%70’İ TAMAM; LİMANDA
TEST KAZIKLARI
ÇAKILMAYA BAŞLANDI
Petkim Yarımadası’nda hafriyat çalışmaları süren STAR
Rafinerisi’nde saha düzenleme
çalışmalarının yüzde 70’inin
tamamlandığını vurgulayan
Kenan Yavuz, rafinerinin
mühendislik, tedarik ve
inşaat (EPC) süreçlerini içeren
anlaşmaları İspanyol Tecnicas
Reunidas liderliğinde dünyada
konularında lider dört firma

ile imzaladıklarını ve bugüne
kadar tamamı özkaynaklardan yaklaşık 200 Milyon
Dolar harcama yaptıklarını
söyledi. STAR Rafinerisi’nin
51 ay sonra devreye alınacağı
bilgisini veren Yavuz, Petkim
Yarımadası’nda, aynı zamanda liman, enerji, lojistik ve
Türkiye’de dağıtım entegrasyonunu da sağlayacaklarını,
böylelikle Türkiye’nin rekabet
gücünü artıracaklarını dile
getirdi. Yavuz, rafineriden önce
devreye alınması planlanan
612 MW gücündeki STEP
enerji santrali ve kojenerasyon tesisi tamamlandığında
ise Petkim Yarımadası’ndaki
tüm yatırımların güvenli,
ucuz ve kesintisiz elektrik ve
buhar kaynağına kavuşacağını sözlerine ekledi. İlk etabı

2015 yılında tamamlanacak
Petkim Konteyner Limanı’nda
ise test kazıklarının çakılmaya
başlandığını kaydeden SOCAR Türkiye Başkanı Kenan
Yavuz, liman ve lojistik
yatırımları ile Türkiye’nin
en stratejik sanayi bölgelerinden biri olan Aliağa’yı
Türkiye’nin en büyük
entegre lojistik merkezi
olma noktasına taşımayı
hedeflediklerini belirtti. Bu
çerçevede Moller-Maersk
Grubu şirketlerinden APM
Terminals ile uzun süreli
işletme antlaşması imzaladıklarını ve bunu 20 Mart’ta
Kopenhag’da Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan
ve Danimarka Başbakanı
Helle Thorning Schmidt’in
katılımlarıyla gerçekleştiri-

len resmi imza seremonisi
ile taçlandırdıklarının altını
çizen Yavuz, limanda test
kazığı ve deniz tarama
işlemlerinin başladığını, 24
ay sonra liman inşaatının
birinci fazının tamamlanacağını hatırlattı.
Yavuz, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında modern
Azerbaycan’ın kurucusu Heydar Aliyev’in adını yaşatacak
projelere ise 50 Milyon Dolar
harcadıklarını kaydetti.
Kenan Yavuz daha sonra
Azerbaycan ulusal basını için
Petkim standında düzenlenen
basın toplantısında, medya
mensuplarına yatırım projeleri
ile ilgili bilgi verdi.

www.petkim.com.tr
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GÜNCEL

Bankacılık devleri
SOCAR’ın ev sahipliğinde
Bakü’de buluştu
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın’ın başkanlığındaki heyet,
SOCAR Başkanı Rövnag Abdüllayev’in ev sahipliğinde Bakü’yü ziyaret
etti. Abdullayev, yatırım projelerine Türk bankacılık sektörünün verdiği
desteğin süreceğine inandıklarını dile getirdi.

GÜNCEL

Türkiye Bankalar Birliği
Başkanı (TBB) ve Ziraat
Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın başkanlığında,
Türkiye’nin önde gelen bankalarının tepe yöneticilerinin bulunduğu heyet, Azerbaycan’ın
Başkenti Bakü’ye iş ve
inceleme gezisi gerçekleştirdi. Heyet, Azerbaycan
Devlet Petrol Şirketi (SOCAR)
Başkanı Rövnag Abdullayev
tarafından misafir edilirken,
bankacılara, SOCAR’ın başta
Türkiye olmak üzere, dünyanın

pek çok ülkesinde gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında
kapsamlı bilgi verildi.
Türk bankacılara SOCAR’ın
merkez binasında; rafineri,
enerji, doğalgaz, petrol ve petrokimya sektörlerindeki yatırımları hakkında sunum yapan
Rövnag Abdullayev, Petkim
Yarımadası’ndaki yatırımlar
ve Trans Anadolu Doğalgaz
Boru Hattı (TANAP) ile birlikte
17 Milyar Dolara ulaşacak
yatırımları ile “Türkiye’nin en
büyük doğrudan yabancı

‘Value-Site’ Projesi
çerçevesinde
Petkim’in satın
alınması ile birlikte
yaklaşık 9 Milyar
Dolar yatırım
yapıyoruz. 20082018 döneminde
TANAP projesi ile
birlikte Türkiye’ye
yapacağımız yatırımın
tutarı 17 Milyar Dolara
ulaşacak.

yatırımcı şirketi olacaklarına”
vurgu yaptı. Yatırım ajandalarını
Türkiye’nin en büyük bankalarının yöneticileri ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını
kaydeden Abdullayev, “Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu
merhum Cumhurbaşkanımız
Heydar Aliyev’in ‘Bir Millet
İki Devlet’ ülküsünün gereği
olarak Türkiye’ye yaptığımız
yatırımlarla gelişimini sürdüren
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin
giderek güçlenmesine katkı
sağlıyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan

GEZİYE KİMLER KATILDI?
n
n
n
n
n
n
n

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü
Hüseyin Aydın
Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş
Yapı Kredi Bankası CEO’su Faik Açıkalın
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası CEO’su Özcan Türkakın
Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Şahinbaş
Finansbank Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ömür Tan

n
n
n
n
n
n
n

Akbank Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Alper Hakan Yüksel
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce
Halkbank Kurumsal ve Ticari Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Atalay Tardus
Türk Ekonomi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Musa Erdem
Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bilgiç
Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcıları Ömer Baktır ve Osman Arslan
Unicredit Proje ve Emtia Eş Başkanı Christoph Fischer
Unicredit Finansal Danışmanlıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şule Kılıç           
www.petkim.com.tr
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Petrol Boru Hattı projesi ile
başlayan, Bakü-Tiflis-Erzurum
Doğalgaz Boru Hattı ve BaküTiflis-Kars Demiryolu projeleri
ile devam eden yatırımlar, iki
kardeş ülkeyi stratejik ortaklığa taşıyan bir boyuta taşıdı.
Petkim’in özelleştirilmesi
ile büyük bir ivme kazanan
stratejik ortaklığımız; Petkim
Yarımadası’nda gerçekleştirmekte olduğumuz SOCAR
Türkiye Rafinerisi, Petrokimya,
Enerji, Lojistik projeleri ve
TANAP projesi ile güç kazanacak, SOCAR olarak Türkiye’de
yapacağımız yatırımların tutarı
2018 yılında 17 Milyar Dolara
ulaşacak. Hayata geçirdiğimiz
ve geçireceğimiz projelerimizi
Türk finans sektörünün en
üst düzeydeki temsilcilerine
anlatmaktan gurur duyuyoruz.
Türkiye’de yürüttüğümüz projelerimiz Türkiye’nin geleceğine
inancımızın göstergesidir.
Türkiye Cumhuriyeti Başba-
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kanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
önderlikleri ve bizlere çizdikleri
vizyon ile yürüttüğümüz projelerimize, Türk finans sektörünün
bugüne kadar vermiş olduğu
desteği, bundan sonra da
artan bir ivme ile sürdüreceğine
inanıyoruz. Ortak refahımıza
hizmet edecek yatırımları hayata geçirmekten gurur duyuyoruz” dedi.
// “SOCAR’IN
YATIRIMLARININ
ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ”
Dost ve kardeş ülke
Azerbaycan’a yapılacak seyahatten de çok önemli beklentileri olduğunu söyleyen Türkiye
Bankalar Birliği Başkanı ve
Ziraat Bankası Genel Müdürü
Hüseyin Aydın da, SOCAR’ın
davetine katılmaktan çok memnun olduklarını belirterek, şu
değerlendirmeyi yaptı: “Burada

Kenan Yavuz:
“SOCAR, Türkiye’de
tarihsel olarak en
büyük yatırımcı
rolüne adaydır.
Yeni teşvik yasası
kapsamında
Rafineri ve
Petrokimya
yatırımları stratejik
yatırım kapsamına
alındı. Aralık ayında
STAR Rafinerimiz
için Ekonomi
Bakanımız Zafer
Çağlayan’ın elinden
Türkiye’nin ilk
Stratejik Yatırım
Teşvik Belgesi’ni
aldık.”

SOCAR’ın Azerbaycan’daki,
Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki faaliyetleri ve yatırımları ile
ilgili çok önemli bilgiler aldık.
Azerbaycan dışındaki yatırımlarını Türkiye’ye yapıyor olmaları
iki kardeş ülkenin ekonomik
ilişkilerinin gelişmesi açısından
memnuniyet verici. Türkiye’de
yaptığı yatırımların öneminin
farkındayız ve dikkatle takip
ediyoruz. Bakü’ye ziyaretimizde
ev sahipliği yapan başta SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev
olmak üzere, SOCAR’a, SOCAR
Türkiye’ye heyetim adına teşekkür ediyorum”.
// “EN BÜYÜK DOĞRUDAN
YATIRIMCI ROLÜNE ADAYIZ”
SOCAR Türkiye’nin Azerbaycan
ve Türkiye arasında giderek
sağlamlaşan ekonomik işbirliğinin en önemli temsilcisi olduğunun altını çizen SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) Kenan Yavuz
ise, “Yatırımlarımızla Türkiye

GÜNCEL

Türk bankacılardan oluşan heyet, Bakü’deki Türk Şehitliği’ni ziyaret
ederek çiçek bıraktı.

ile Azerbaycan kardeş ülke
olmanın ötesinde ilişkilerini
ekonomik olarak da perçinleme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz.” dedi. Petkim
Yarımadası üzerinde “RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu”nu sağlayarak,
kümelenme modeli çerçevesinde ham petrol ile başlayan ve
nihai ürünle biten katma değer
zincirini hayata geçireceklerini
sözlerine ekleyen Kenan Yavuz,
şu değerlendirmeyi yaptı:
“İthal ettiğimiz ürünlerin yurt
içinde üretilmesini sağlayarak,
ülkemizde üretimin ve ihracatın dışa bağımlılığını azaltmayı ve Petkim Yarımadası’nı
Avrupa’nın en büyük üretim
merkezlerinden biri haline
getirmeyi hedefliyoruz. STAR
Rafinerisi inşaatımıza 25 Ekim
2011’de gerçekleşen tören ile
başladık, rafineride alt yapı çalışmalarının neredeyse %70’ini
tamamladık. Petkim bünyesin-

de yeni ürün ve kapasite artışı
yatırımlarımız bir yandan devam
ediyor. Rafinerimiz başta olmak
üzere yeni yatırımlarımızın artan
enerji ihtiyacını karşılayabilmek
için çalışmalarımız aralıksız
sürüyor. Lojistik hedeflerimize
ilerlerken, konteyner limanı
işletmeciliğinde dünya lideri
APM Terminals ile uzun süreli
işletme anlaşması imzaladık.
‘Value-Site’ Projesi çerçevesinde Petkim’in satın alınması ile
birlikte yaklaşık 9 Milyar Dolar
yatırım yapıyoruz. 2008-2018
döneminde TANAP projesi ile
birlikte Türkiye’ye yapacağımız
yatırımın tutarı 17 Milyar Dolara
ulaşacak. SOCAR, Türkiye’de
tarihsel olarak en büyük yatırımcı rolüne adaydır. Yeni teşvik
yasası kapsamında Rafineri ve
Petrokimya yatırımları stratejik
yatırım kapsamına alındı. Aralık
ayında STAR Rafinerimiz için
Ekonomi Bakanımız Zafer
Çağlayan’ın elinden Türkiye’nin

Rövnag Abdullayev:
“SOCAR Türkiye
Rafinerisi, Petrokimya,
Enerji, Lojistik projeleri
ve TANAP projesi ile
güç kazanacak,
SOCAR olarak
Türkiye’de
yapacağımız
yatırımların tutarı
2018 yılında 17 Milyar
Dolara ulaşacak.
Hayata geçirdiğimiz
ve geçireceğimiz
projelerimizi Türk
finans sektörünün
en üst düzeydeki
temsilcilerine
anlatmaktan gurur
duyuyoruz.
Türkiye’de
yürüttüğümüz
projelerimiz Türkiye’nin
geleceğine inancımızın
göstergesidir.”

ilk Stratejik Yatırım Teşvik
Belgesi’ni aldık. Rafinerimizden
hemen sonra Petkim’de Etilen
ve PTA kapasite artış projelerimiz
de stratejik yatırım kapsamına
alındı. Projelerimiz hem Türkiye
hem de Azerbaycan hükümetleri
tarafından desteklenmektedir”
Türk bankacılardan oluşan heyet
18 Mart Şehitler Günü nedeniyle
Bakü’deki Türk Şehitliği’ni ziyaret
ederek çiçek bıraktı ve saygı
duruşunda bulundu.
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Petkim ile A.P Moller-Maersk Grubu şirketlerinden APM Terminals arasında
imzalanan anlaşmanın resmi seremonisi, Kopenhag’da Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt’in
katılımıyla yapıldı. İlk fazı 2015 yılında devreye girecek liman, Ege Bölgesi
limancılığında tüm ezberleri bozacak, dünyaya açılan en önemli entegre
lojistik merkezi olacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Danimarka
Başbakanı Helle Thorning-Schmidt’in katıldığı
törende, tarihi anlaşmaya SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz(önde sağda) ve APM Terminals
CEO’su Kim Fejfer imza koydu.

KAPAK KONUSU

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da
katıldığı imza töreninin ardından iki ülke başbakanı ve şirketlerin tepe yöneticileri bu tarihi anı
ölümsüzleştirdiler.

SOCAR Türkiye’nin Petkim
Yarımadası için belirlediği
‘Value-Site’ 2023 vizyonunun en önemli adımlarından biri olacak Petkim
Konteyner Limanı yatırımına Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve Danimarka
Başbakanı Helle ThorningSchmidt tam destek verdi.
Resmi ziyaret ve TürkiyeDanimarka İş Forumu
toplantısına katılmak üzere
Danimarka’ya giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
ve mevkîdaşı Helle ThorningSchmidt, Petkim Konteyner
Limanı için 22 Şubat tarihinde
Petkim ve Danimarka merkezli
A.P. Moller-Maersk Grubu
çatısı altındaki APM Terminals
arasında imzalanan yatırım
anlaşmasının resmi seremonisine katıldı. Erdoğan ve
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Schmidt’in, iki ülke şirketleri
arasındaki bu önemli yatırıma
güçlü destek mesajı vermesi,
Türkiye ve Danimarka ekonomik ilişkileri açısından da
dönüm noktasını oluşturuyor.
// “BAŞBAKANIMIZA
ŞÜKRAN BORÇLUYUZ”
SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın Petkim
Yarımadası’nda yapımı
süren ve projelendirilen yatırımlara her zaman destek
verdiğini vurguladı. Hükümet nezdinde verilen desteğin kendilerine büyük moral
verdiğini kaydeden Yavuz, bu
önemli yatırımla başta Ege ve
Akdeniz Bölgesi olmak üzere
Türkiye’nin liman kapasitesine,

% 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.

dolayısıyla dış ticaret hacmine
çok önemli bir ivme kazandıracaklarının altını çizdi.
Petkim Limanı’nın geliştirilmesi, daha ekonomik olarak işletilebilmesi ve Türkiye’nin en
büyük entegre limanı haline
getirilmesi amacıyla Petlim
Limancılık Ticaret A.Ş.’yi
kurduklarını anımsatan Yavuz,
şu değerlendirmeyi yaptı:
“Biz Petkim Yarımadası için
belirlediğimiz ‘Value-Site’
vizyonu çerçevesinde, bir
yandan yarımadamızın
bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
yatırımlar yaparken, APM
Terminals ile uzun süreli bir
işletme anlaşması imzalayarak limanımızda konteyner
operasyonlarını başlatmak
için ilk adımı attık. Bugün
Kopenhag’da Başbakanımız

KAPAK KONUSU

İŞTE LİMAN YATIRIMININ TÜRK VE DANİMARKALI ORTAKLARI
PETLİM LİMANCILIK TİCARET A.Ş.
Petlim Limancılık Ticaret A.Ş., Petkim Limanı’nı Türkiye’nin en büyük limanlarından biri haline getirmek amacıyla Kasım 2010 tarihinde Petkim’in % 100
iştiraki ile kuruldu. “Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik” Entegrasyonu’na dayanan ‘Value-Site’ projesinin en önemli halkalarından “Lojistik” adımı olan Petkim
Konteyner Limanı, elleçleme kapasitesini artırarak Petkim Yarımadası’nın bugünkü ve gelecekteki lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli yatırımları
yapıyor. Lojistik destek alanında büyümek ve limanda konteyner operasyonlarını başlatmak için de konteyner terminal işletmeciliğinde dünyanın lider kuruluşu
APM Terminals ile işbirliği yapıyor. 700 metrelik tek parça rıhtım yapısı ile ülkemizde 11.000 TEU kapasiteli gemilerin yanaşabileceği ilk liman olma özelliği
taşıyacak olan konteyner limanı, Aliağa ve Nemrut Körfezi’ni 1,5 Milyon TEU başlangıç kapasitesiyle bölgenin en büyük entegre lojistik merkezlerinden biri
olma noktasına taşıyacak. Petkim Konteyner Limanı, uluslararası standartlarda, son teknolojiye sahip zengin ekipman parkı ile müşterilerine kaliteli hizmet
sunacak.

A.P MOLLER-MAERSK GRUBU
Deniz taşımacılığı şirketi olarak 1904 yılında Danimarka’da kurulan A.P. Moller-Maersk Grubu, dünyanın 125 ülkesinde petrol çıkarma, liman işletmeciliği,
bankacılık; havayolu, denizyolu ve karayolu taşımacılığı, eğitim gibi sektörlerde 110 binin üzerinde çalışanla hizmet veriyor. Maersk Grubu, Maersk Line, APM
Terminals, Maersk Oil ve Maersk Drilling şirketlerini çatısı altında bulunduruyor. Yaklaşık 177.000 çalışanı bulunan grup 2012 yılında 60 Milyar Dolar kar
açıkladı. Maersk Group, Kopenhag borsasında yasal adı olan A.P. Moller ile listelerde yer alıyor. Kontrol A.P Moller ve Chastine Mc-Kinney Moller aile şirketinin
elinde olmakla birlikte Maersk Grup’ta 76.000 hissedar var. Merkezi Hollanda’da bulunan ve dünyanın en önemli liman işletmecisi firmalarının başında gelen
APM Terminals şirketini de çatısı altında barındıran A.P. Moller-Maersk Grubu, Türkiye operasyonlarını 1993 yılından bugüne sürdürüyor. Grubun Türkiye’de
faaliyet gösteren Maersk line, Safmarine ve Seago Line armatör markaları bulunuyor.

APM TERMINALS
Global terminal ağı işletmeciliği yapan APM Terminals, limanları ve iç karasal altyapı yatırımları ile % 90’lara ulaşan uluslararası deniz yolu ticaretinin büyümesine
önemli derecede katkı sağlıyor. Uluslararası ticaret, büyüyen ekonomik çarkı ile istihdamı sağlayarak ve ekonomileri kalkındırarak dünyanın her yerinde yaşayan
insanların yaşam standartlarını yükseltiyor. Global merkezi Hague Danimarka’da olan şirketin asıl uzmanlık alanı dizayn, inşaat, yönetim ve liman operasyonları,
terminal ve ülke içi servisleridir. dünya genelinde 68 ülkede 25 bin çalışanın olduğu bir ağ ile, terminal tesisleri ve 170 den fazla ülke içi servis operasyonları
ile lider bir firmadır. APM Terminals 2012 Lloyd Global ödülleri listesinde yılın liman operatörü, 2012 Containersation Internatıonal’da da uluslararası terminal
işletmecisi seçildi.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ve Danimarka Başbakanı Sayın Helle Thorning-Schmidt’in
huzurunda resmi seremonimizi
gerçekleştiriyoruz.
Başbakanımıza ve Danimarka Başbakanı Sayın Helle
Thorning-Schmidt’e bugün
burada oldukları için ve işbirliğimizi destekledikleri için şükranlarımı sunuyorum. Ben ve
çalışma arkadaşlarım, bizlere
duyulan bu büyük güveni boşa
çıkarmamak için gecemizi
gündüzümüze katarak yoğun
şekilde çalışıyoruz. Vizyonumuzun önemli bir parçasını
daha hayata geçirmenin ve
ülkemize verdiğimiz sözleri
yerine getirmenin gururu içindeyiz. Başlangıçta 1.5 Milyon
TEU konteyner elleçleme
kapasitesine sahip olacak
limanımızın işletmesini bu

alanda dünya devi olan APM
Terminals yapacak. Bu yatırım
ülkemizin dış ticaretine büyük
katkı sağlamasının yanında;
Türkiye, Azerbaycan, Danimarka ve Hollanda’yı ortak
paydada buluşturan müthiş bir
sinerji kaynağı olacak. Liman
ve lojistik yatırımlarımız ile ülkemizin en stratejik sanayi bölgelerinden biri olan Aliağa’yı
ülkemizin en büyük entegre
lojistik merkezi olma noktasına
taşımayı hedefliyoruz.
Limanımızı 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. Petkim Konteyner
Limanı Projesi’ni tanımlarken,

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.

‘Kaybedenin olmadığı bir proje’
cümlesini kullanmaktan büyük
mutluluk duyuyorum. Bu işbirliğinin ülkelerimize hayırlı olmasını
diliyorum”.
// “DENEYİMİMİZİ
TÜRKİYE’NİN
İLERLEMESİ İÇİN
KULLANACAĞIZ”
APM Terminals CEO’su
Kim Fejfer ise, “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın
Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye,
hızla büyüyen bir pazar olarak,
küresel ticaret için önemli bir
coğrafi kesişimde yeni fırsatlar
yaratıyor. Petkim ile yeni ortaklığımızla beraber deneyimimizi
Petkim Limanı’nın gelişimi, bu
değişimin heyecan verici bir
parçası olmak ve Türkiye’nin
ilerlemesi için kullanacağız.”
dedi.
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Petkim limanı yaklaşık 400 Milyon Dolarlık yatırımın ardından 1.5 milyon TEU başlangıç kapasitesine
ulaşacak ve Ege Bölgesi’nin en büyük entegre limanı olacak.

PETKİM AKADEMİ

Türk sanayisinin
ara işgücünü Petkim
Akademi eğitecek

Akademi

Sanayi kuruluşlarının eğitim taleplerini karşılamak üzere kurulan Petkim
Akademi bünyesinde üç okul ve 67 program bulunuyor. Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut, sanayicilerin mesleki eğitim ve gelişim
yönündeki taleplerini karşılamaya hazır olduklarını vurguladı.
28
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Teknolojinin hızla geliştiği bugünün yoğun rekabet ortamında, insan kaynağına yapılan
yatırım büyük önem taşıyor.
Çalışanların iş ortamında öğrenme ve gelişim olanaklarıyla
desteklenmesi ve bu noktada
süreklilik sağlanması kurumsal
başarıyı artırıyor. Bu bağlamda, günümüzde birçok şirket,
kurumsal vizyonu doğrultusunda yetiştirdiği iç eğitimcileri ile
çalışanlarının ve müşterilerinin
ihtiyaçlarına uygun eğitimleri
belirlemeye ve uygulamaya yönelik yapılanmaları oluşturuyor.
Petkim de, petrokimya sektöründe ilk ve tek yerli üretici olarak 48 yıllık birikimini, gücünü,
liderliğini ve deneyim zenginliğini akademik bir yapılanma
içinde çalışanlarının yanı sıra
müşterilerinin ve tüm sanayi

kuruluşlarının hizmetine sundu.
Bu amaçla hayata geçirilen
Petkim Akademi projesi çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Petkim Akademi okullarında
görev alan deneyimli ve yetkin
eğitimcilerin tümü etkin sunum
hazırlama ve eğitim programları
oluşturma konularında “Eğiticilerin Eğitimi” programlarına
katılarak sertifikalandırıldı. Bu
iç eğitimciler ve dış kurumlarla
yapılan eğitim işbirlikleri ile sanayi kuruluşlarının yönetimine,
pazar stratejilerine, teknikkalite-üretim-bakım yapılanmalarına uygun eğitimler hayata
geçirilecek. Sektörel eğitimler
ile çalışanların, müşterilerin,
sanayi kuruluşlarının formenteknisyen, mühendis, yönetici
gibi teknik ve yönetsel pozisyonlarının eğitim ve gelişim

Petkim Akademi
süreçlerini Eğitim
Yönetim Sistemleri,
Eğitim Pazarlama
ve E-Eğitim
bölümlerinin
yer aldığı Eğitim
Teknolojileri Okulu
ile yönetecek.
Akademi tarafından
düzenlenecek
eğitimlerin ihtiyaç
analizi, program
tasarımı, uygulama
ve değerlendirme
süreçleri;
çalışanlara,
müşterilere ve
sanayi kuruluşlarına
tanıtımı bu
okul tarafından
gerçekleştirilecek.

talepleri karşılanacak. Projeyle
Petkim’in kariyer yönetimi
sistemine güçlü bir destek
verilirken, böylelikle çok sayıda
eğitim ve gelişim ürünü çalışanlara, müşterilere ve sanayi
kuruluşlarına kazandırılacak.
Şirketin üniversitelere, meslek
yüksekokullarına sosyal sorumluluk kapsamında yarattığı
staj imkânları da Petkim Akademi tarafından yönetilecek.
// TEKNİK EĞİTİM OKULU
Petkim Akademi Teknik Eğitim
Okulu, sektörel eğitimleri ile
sanayi sektörünün üretim ve
bakım alanında ihtiyaç görülen
eğitimlerini hayata geçirecek.
Bu kapsamda Bakım Yönetimi
Sistemi, Borulama ve Vanalar,
Döner Ekipmanlar (Kompresör, Pompa vb.), Malzeme
www.petkim.com.tr
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Bilgisi, Rafineri ve Petrokimya
Sektöründe Kullanılan Malzemeler, Standartlar ve Muayene
Metotları, DCS’lerde Operatör
Kullanıcı Eğitimi, Gaz Alarm
Sistemi, Hazop, Motor Yatakları Yağlama, Nümerik Röleler,
Paketleme Ekipmanları Bakımı,
Proje, Saha Elektrifikasyon,
Saha Enstrümantasyon,
Topraklama, Vibrasyon, Atık
Giderme
Ekstruderler, Emniyet Vanaları,
Blow Down ve Bacalar, Enerji
Verimliliği, Eşanjörler, Fırınlar
İnspection (Korozyon, Erozyon), İşletmede Yaşanan
Olayların Bir Daha Yaşanmaması İçin Alınacak Dersler,
Kolonlar, Kompresörler, Polimer
Toz Kurutma, Polimer İşleme
Teknolojisi ve Katkı Maddeleri,
Polimerizasyon, Pompalar,
30
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Santrifüj, Su Teknolojisi ve Su
Hazırlama, Utiliteler eğitimleri
verilebilecek.
Akademi, üretim grupları ile
Ar-Ge ve Kalite Sağlama
Müdürlüğü iç eğitimcileri desteğinde; Ambalaj Malzemeleri
ve Gıda Güvenliği Bilgilendirme ve Deneyim Paylaşımı,
Gıda ile Temas Eden Madde
ve Malzemelere İlişkin Yasal
Düzenlemeler, Isı Entegrasyonu
ile Enerji Tasarrufu, Laboratuvar Güvenliği, Laboratuvar
Testleri, Ürün Özellikleri, Plastik
Malzeme ve İçerdikleri Katkı
Maddelerinin Tanımlanması,
Plastikler ve Çevre, Plastiklerin
Temel Özellikleri: Eriyik Akış
Hızı ve Yoğunluk, PP, PVC
Üretim Prosesleri ve Laboratuvar Testleri, Ürün Özellikleri,
Tehlikeli Atıkların Bertarafı,

Petkim Akademi
Kişisel Gelişim
Okulu’nda mesleki
ve kişisel gelişime
yönelik eğitimler
verilecek. Bireysel
gelişime ve
yetkinlik gelişimine
yönelik eğitimler,
çalışanların
yanı sıra sanayi
kuruluşları ve
Petkim müşterilere
yönelik olarak
tasarlandı.

Uygulamalı PVC Kompound
konulu eğitimleri uygulayacak.
Okulda ayrıca müşterilerden
ve kurumlardan gelen laboratuvar desteği, ürün tanıtımı ve
ürün geliştirme gibi talepler de
değerlendirilecek.
Kurumların İş Sağlığı ve
Güvenliği’ni etkin bir şekilde
sağlamalarına yönelik, Teknik
Emniyet ve Yangın Emniyet
Eğitimleri de hayata geçirilecek.
Petkim İlk Yardım Eğitim
Merkezi ise sadece sanayi
kuruluşlarına değil, tüm vatandaşların katılımına açık olarak
tasarlandı. Sağlık Bakanlığı’na
tescili gerçekleştirilen Eğitim Merkezi, ilgili mevzuatlar
kapsamında şirketlerin alması
gereken ilk Yardım eğitimlerini
veriyor. Merkezde; “Zorun-

PETKİM AKADEMİ

lu Temel İlk Yardım Eğitimi”,
“Standart İlk Yardım Eğitimi” ve
“İlk Yardım Güncelleme Eğitimi”
başlıklarında eğitim talepleri
karşılanabiliyor. 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
verilebiliyor.
// KİŞİSEL GELİŞİM OKULU
Petkim Akademi Kişisel Gelişim
Okulu’nda mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitimler
verilecek. Bireysel gelişime
ve yetkinlik gelişimine yönelik
eğitimler, çalışanların yanı sıra
sanayi kuruluşları ve Petkim
müşterilerine yönelik olarak
tasarlandı.

Satış ve Pazarlama Müdürlükleri bünyesinde görev yapan iç
eğitimciler tarafından; Petrokimya Piyasaları ve Fiyatlandırma, Kaynak Planlamasında
Modüler Yaklaşımlar, Akreditif,
Pazarlamada 4P’den 7P’ye
Yeni Yaklaşımlar, Endüstriyel
Ürün Pazarlaması, Pazarlamada Dağıtım Kanalları, Niş
Ürünlerde Pazarlama, Endüstriyel Ürünlerde E -Ticaret, Dış
Ticarette Teslim Şekilleri, Key
Account Müşteri Yönetimi eğitimleri hayata geçirilecek.
// EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
OKULU
Petkim Akademi süreçlerini
Eğitim Yönetim Sistemleri,
Eğitim Pazarlama ve E-Eğitim
bölümlerinin yer aldığı Eğitim
Teknolojileri Okulu ile yöne-

Petkim İlk Yardım
Eğitim Merkezi
sadece sanayi
kuruluşlarına değil,
tüm vatandaşların
katılımına
açık olarak
tasarlardı. Sağlık
Bakanlığı’na tescili
gerçekleştirilen
Eğitim Merkezi,
ilgili mevzuatlar
kapsamında
şirketlerin alması
gereken ilk Yardım
eğitimlerini veriyor.

tecek. Akademi tarafından
düzenlenecek eğitimlerin ihtiyaç analizi, program tasarımı,
uygulama ve değerlendirme
süreçleri; çalışanlara, müşterilere ve sanayi kuruluşlarına
tanıtımı bu okul tarafından
gerçekleştirilecek. E-learning
eğitimlerinde sunulan güçlü teknik altyapı sayesinde
eğitimleri alacak kullanıcıların
sayısı, aldıkları eğitimler, eğitimleri tamamlama durumları
ve başarı durumları ölçümlenerek, raporlanabilecek.

www.petkim.com.tr

31

ÖDÜL

Kimya sektörü ihracatında
Türkiye ikincisiyiz
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 1 Haziran 2013 tarihinde yapılan
20. genel kurulunda 2012’nin ihracat şampiyonları ödüllerini alırken,
Egeli ihracatçılar da başarılı sonuçlara imza attı. Petkim, 966 Milyon
Dolarlık ihracatla kimya sektöründe ikinci oldu.
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Petkim’in ödülünü Satış ve Pazarlama Müdürü
Dr. Mevlüt Çetinkaya, Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan ve TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi’nin elinden aldı.

Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin (TİM) 20. Olağan
Genel Kurulu kapsamında
2012 yılı performans sıralamasında ilk 10’da yer alan ihracatçı firmalar ile 26 farklı sektörde
en çok ihracat yapan 3’er
firmanın temsilcilerine ödülleri
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından verildi. Gerçekleştirdiği 966 Milyon Dolarlık
ihracatla kimya sektöründe
ikinci olan Petkim’in ödülünü
Satış ve Pazarlama Müdürü
Dr. Mevlüt Çetinkaya, Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan ve TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin
elinden aldı.
İstanbul Cevahir Oteli’nde
gerçekleştirilen ve çok sayıda
bürokrat, sivil toplum kuruluşu
başkanı ve işadamının katıldığı
törende konuşan Bakan Çağ-

layan, iç piyasanın da ihracata
destek vermesi gereken bir
dönemden geçildiğini belirterek, “Bu yıl 160 milyar dolar,
önümüzdeki yıl da 172 milyar
dolar ihracatı hep birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.
Çağlayan, Türk ihracatçılarının
dünya krizine meydan okurcasına gösterdikleri çaba sonucunda ihracatın Mayıs ayında,
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 8,6’lık bir artış gösterdiğini söyledi.
Çağlayan, Türkiye’nin ihracat
pazarlarında yaşanan gerek
siyasi gerek ekonomik sorunlara rağmen Avrupa’ya yapılan
ihracatta yüzde 7,4’lik bir artış
sağlandığına dikkati çekerek,
Avrupa’nın dünyadan ithalatı
gerilerken, Türkiye’den ithalatında artış olduğunu kaydetti.

Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin (TİM)
20. Olağan
Genel Kurulu
kapsamında 2012
yılı performans
sıralamasında ilk
10’da yer alan
ihracatçı firmalar ile
26 farklı sektörde
en çok ihracat
yapan 3’er firmanın
temsilcilerine
ödülleri Ekonomi
Bakanı Zafer
Çağlayan tarafından
verildi.

Bakan Çağlayan, 2008’de
başlayan küresel krizin dünya
ekonomisine çok şeyler kaybettirdiğini ve kaybettirmeye
devam etiğini vurgulayarak,
bazı ülkelerin eski günlerine
dönmesi için en az 5 yıla ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
(TİM) 1 Haziran 2013 tarihinde
yapılan 20. genel kurulunda
2012’nin ihracat şampiyonları
ödüllerini alırken, Egeli ihracatçılar da başarılı sonuçlara
imza attı. Sektörlerinde ilk 3’e
girmeyi başaran 8 Egeli firma,
ödüllerini aldı. İstanbul Cevahir
Otel’deki genel kurulda 2012
yılı performans sıralamasında
ilk 10’da yer alan ihracatçı firmalar ile 26 farklı sektörde en
çok ihracat yapan 3’er firmaya
ödülleri verildi.
www.petkim.com.tr
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Ege Bölgesi’nin ihracat
şampiyonuyuz
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından 2012 yılında en çok ihracat
gerçekleştiren firmalar, Hilton Oteli’nde düzenlenen muhteşem bir törenle
ödüllendirildi.

(Soldan) TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, EİB Başkanı Mustafa
Türkmenoğlu

Ege İhracatçı Birlikleri
(EİB) tarafından 2012 yılında
en çok ihracat gerçekleştiren firmalar, Hilton Oteli’nde
düzenlenen muhteşem bir
törenle ödüllendirildi. Petkim,
2012 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 41 milyon dolar
ihracatla Ege Bölgesi’nin
ihracat şampiyonu olurken,
şirketin ödülünü Genel Müdür
Sadettin Korkut; Ekonomi
Bakanı Zafer Çağlayan,
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Başkanı Mehmet Büyükekşi ve EİB Başkanı Mustafa
Türkmenoğlu’nun elinden aldı.
“İhracatın Yıldızları 2012 Ödül
Töreni”nde konuşan Bakan
Çağlayan, Ege Bölgesi ihracatçılarının 223 ülkeye toplam
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11.4 milyar dolar ihracat
gerçekleştirdiğini belirterek,
EİB’nin hedefinin Türkiye’nin
ilk üç ihracatçı birliği arasına
girmek olduğunu söyledi.
Ege Bölgesi’nin ihracat
performansının, AB’deki ekonomik kriz, yakın komşulardaki siyasi kriz ve çatışmalar
nedeniyle 2012 yılı başında
belirlenen hedefin uzağında
kaldığını belirten Mustafa
Türkmenoğlu ise, “Dünya
genelinde, gelişen ekonomilerdeki durgunluğa karşın,
gelişmekte olan ekonomilerde
daha canlı bir ekonomi beklentisi bulunuyor. Amacımız,
bu ülkelere yoğunlaşarak
2013 yılı hedefimiz olan 12,5
milyar doları aşmak” diye

Çağlayan,
Ege Bölgesi
ihracatçılarının 223
ülkeye toplam 11.4
milyar dolar ihracat
gerçekleştirdiğini
belirterek, EİB’nin
hedefinin Türkiye’nin
ilk üç ihracatçı
birliği arasına
girmek olduğunu
söyledi.

konuştu. Türkmenoğlu, 2012
ihracatında AB’nin payında bir
gerileme yaşansa da, 2013
yılı Ocak ayında hem Türkiye
geneli hem Ege Bölgesi’nden
AB’ye yapılan ihracatta yüzde
6’lık bir artış olduğuna işaret
ederek, “Bu artışın devam
edebilmesi için Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin 2013
yılında dolar kurunu ortalama
1.83TL, Euro kurunun ise
2.42TL olması yönünde öngörüsüne tamamen katılıyoruz.” dedi.

ÖDÜL

Üniversite-Sanayi işbirliğinde
Petkim’e Ar-Ge ödülü
Petkim’in Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında sürdürdüğü Çapraz
Bağlanabilir Polietilen (XLPE) Projesi, ödül kazandı. Şirketin ödülünü AR-GE
ve Kalite Sağlama Müdürlüğü Yöneticisi Dr. Ayhan Ezdeşir ve Genel Müdür
Proje Danışmanı Abdülkadir Tuncer, Bakan Ergün’ün elinden aldı.

Petkim’in ödülünü AR-GE ve Kalite Sağlama Müdürlüğü Yöneticisi Dr. Ayhan
Ezdeşir (solda) ve Genel Müdür Proje Danışmanı Abdülkadir Tuncer (sağda),
Bakan Ergün’ün elinden aldı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘2023’e 10 Kala AR-GE
ve Yenilikte İzmir’ konulu
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Bölgesel Toplantısı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün’ün katılımıyla İzmir Hilton
Oteli’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Petkim’in ÜniversiteSanayi işbirliği kapsamında
sürdürdüğü Çapraz Bağlanabilir Polietilen (XLPE) Projesi,
ödül kazandı. Şirketin ödülünü
AR-GE ve Kalite Sağlama
Müdürlüğü Yöneticisi Dr. Ayhan
Ezdeşir ve Genel Müdür Proje
Danışmanı Abdülkadir Tuncer,
Bakan Ergün’ün elinden aldı.
Bakan Nihat Ergün, bilim ve
teknoloji alanında atılacak
her adımın bütün alanlarda

sıçrama yaşanmasına destek
vereceğini vurgulayarak, bu
nedenle ileri teknoloji, Ar-Ge
ve inovasyona büyük önem
verdiklerini söyledi. Türkiye’nin
son 10 yılda ekonomik anlamda büyük ilerleme kaydettiğinin
altını çizen Ergün, ÜniversiteSanayi işbirliklerinin AR-GE ve
inovasyon çalışmalarının baş
mimarı olduğuna dikkat çekti.
Ergün, düzenlenen toplantının
iki kurum arasındaki işbirliklerinin arttırılması sonucunda ortaya çıkacak olumlu
sonuçları gözler önüne sermeyi
amaçladığını söyledi. Bilim
ve bilgi üreten üniversitelerin
ülkenin kalkınmasında başrolü
oynadığını söyleyen Ergün,
sanayi ile üniversite işbirliğinden doğacak çalışmaların

ülke ekonomisini ve prestijini
arttıracağını belirtti. Bu nedenle
üniversitelerde yapılan çalışmaları mercek altına aldıklarının
altını çizen Ergün, “Üniversitelerimizi yaptıkları girişimcilik ve
yenilikçilik çalışmalarına göre
sıralamaya aldık. Bu alanlarda
en fazla çalışmaya imza atan
ilk 50 üniversitemizi ilan etmeye başladık. Bu yıl öğrencilerimizin üniversite tercihlerinden
önce bu üniversitelerimizi
açıklayacağız ki bu alanlarda
çalışmalarını yoğunlaştırmak
isteyen çocuklarımız hedefleri
doğrultusunda üniversitelerini
de belirleyebilsinler” ifadesinde bulundu. Türkiye’de hali
hazırda 49 teknoparkın faaliyet
gösterdiğini hatırlatan Nihat
Ergün, yeni dönemde özellikle

belirli alanlarda yapılacak çalışmaların sürdürüldüğü ihtisas
teknoparkların yapılanmasına
ağırlık vereceklerini söyledi.
Ergün, “İhtisas teknoparklarda
yapılacak çalışmalara ve burada hizmet veren araştırmacılara yönelik önemli destekler
sağlıyoruz” diye konuştu.
İzmir’in de Türkiye’nin 2023
hedeflerine ulaşmasında en
önemli katkıyı verecek kentler
arasında yer aldığına dikkat
çeken Ergün, kentin turizm
ve tarımda avantajı olduğunu
ancak sanayide büyümesi
gerektiğini belirterek kentteki 3
teknoloji geliştirme bölgesinin
en az 5’e çıkarılması, AR-GE
merkezlerinin ve şirketlerinin
sayısının da artırılması gerektiğini ifade etti.
www.petkim.com.tr
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Mükemmelliği Arayış’ta
başarı ödülü yine bizim
İki ekip ile Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’na katılan Petkim
çalışanları, geçen yıl olduğu gibi yine ipi önde göğüslemenin gururunu
yaşadı.

Petkojen ekibi ödül sevincini, çalışma
arkadaşlarıyla paylaştı.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi
tarafından bu yıl 14’üncüsü
düzenlenen Mükemmelliği
Arayış Sempozyumu (MAS),
5-6 Haziran tarihlerinde
Swissotel Grand Efes’te gerçekleştirildi. ‘Geleceksel Bakış’ ana temasıyla 8 oturum
halinde, 23 konuşmacının
katıldığı sempozyumda Petkim, iki ekip ile “Yılın Başarılı
Ekibi” ödülüne aday oldu.
Petkim Enerji Santrali çalışanlarından oluşan ‘Petkojen’ ekibi, “Başarı Ödülü”nü
almaya hak kazandı. Sedat
Leblebicioğlu, Erdal Tufan,
Bünyamin Balli, Özgür Demir,
Osman Nihat Sert, Bahtiyar
Döner, Cengiz Güllü’den
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oluşan ekip, yarışmada,
“Karşı basınçlı türbinlerden
birinin durdurulması, düşük
kapasite ve düşük verimde
çalışan iki kondenserli türbinden birinin durdurulması, gaz
türbininden gece saatlerinde
(22:00-06:00) yaklaşık 15
MW yük düşerek gaz türbini
üretim maliyetinden daha
düşük maliyetle TETAŞ’ tan
elektrik almak” çalışma konusuyla ipi göğüsledi. Petkim
Genel Müdürü Sadettin
Korkut, şirketin en önemli
gider kalemleri arasında başı
çeken enerjide yapılacak her
türlü tasarrufa büyük önem
verdiklerini dikkat çekerek;
Petkojen ekibini kutladı. Çalışanların bu yönde yaptıkları

çalışmaları büyük beğeni ve
takdir ile izlediklerini kaydeden Korkut, harcanan
emeklerin Başarı Ödülü ile
taçlanmasının kendilerini ayrıca gururlandırdığını sözlerine
ekledi.

Petkojen ekibinin ödülünü
Yardımcı İşletmeler Müdürlüğü
Elektrik Üretim Yöneticisi
Sedat Leblebicioğlu (solda);
Kalite Ödülü Yürütme Kurulu
Başkanı Heran Dölcü’nün
elinden aldı.

ÖDÜL

Sosyal güvenlik
primi ödemesinde,
4. kez İzmir
şampiyonu olduk
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü tarafından, geçen
yıl en çok prim ödemesi gerçekleştiren 10 şirkete, düzenlenen törenle
plaketleri verildi.

2012 yılında İzmir'de en çok
ve düzenli sosyal güvenlik primi
ödeyen şirketler arasında 4. kez
ilk sırayı alan Petkim, geçen yıl
toplam 46 milyon 540 bin TL
sosyal güvenlik primi ödemesi
gerçekleştirdi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
İzmir İl Müdürlüğü tarafından,
geçen yıl en çok prim ödemesi
gerçekleştiren 10 şirkete, düzenlenen törenle plaketleri verildi.
13-19 Mayıs tarihleri arasında
düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında SGK
Lokali’nde gerçekleştirilen etkinliğe İzmir Vali Yardımcısı Fazlı Akgün, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Prof. Dr. Adnan
Oğuz Akyarlı ile prim şampiyonu
kuruluşların temsilcileri katıldı. İzmir Vali Yardımcısı Akgün yaptığı
konuşmada, en fazla ve düzenli
prim ödeyen işverenleri tebrik
ederken, “Hak talep ederken
yükümlülüğümüzü yerine getirirsek bir sorun kalmayacak" dedi.
İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu
İI Müdürü Engin Bilgili de, bu
yıl Sosyal Güvenlik Haftası'nın
6'ncısını kutladıklarını belirterek,
çalışanların hayata güvenli şekilde tutunabilmesi için çalışanlara

iş ve aş veren, ekonomiye katkı
sağlayan kuruluşları ödüllendirdiklerini belirtti.
Bilgili, şunları kaydetti: "Çalışanların hayata daha güvenli
tutunabilmelerini sağlamak
için iş veren, aş veren, sosyal
güvencelerini temin eden,
kutsal bir iş yapan işverenlerimiz için bir araya geldik. Sosyal
güvenlik sisteminin devamı ve
daha iyi hizmet verebilmesi
için çalışan herkesin sigortalı
olması ve primlerinin zamanında yatırılması büyük önem
taşıyor. Ödenmeyen her kuruş
pirimde tüyü bitmemiş yetimin
hakkı vardır. Dolayısıyla, bizler
de Sosyal Güvenlik Haftası'nı
bir fırsat bilerek, ilimizdeki en
çok ve düzenli prim ödeyen 10
işverenimize teşekkür ederiz.”
İzmir'de 2012 yılında en çok
prim ödeyen işveren sıralamasında Petkim birinci olurken, Tüpraş ikinci, Tesco Kipa
üçüncü, Hugo Boss dördüncü, Delphi Otomotiv beşinci,
Philsa altıncı, Habaş yedinci,
İzmir Ekonomi Üniversitesi
sekizinci, İzmir Demir Çelik
dokuzuncu, Abalıoglu Yem ise
onuncu oldu.

SGK tarafından ödüllendirilen kurumların
temsilcileri bir arada

Petkim’in ödülünü Hizmet Alım, Kontrol ve
Değerlendirme Yöneticisi Cevat Körpe (sağda), İzmir vali
Yardımcısı Fazlı Akgün’ün elinden aldı.

BAŞARI

Enerji Yönetim Sistemi’ni,
ISO 50001 Bölgesi ile
taçlandırdık
Türkiye’nin üretim miktarıyla
olduğu kadar, enerji kullanımıyla
da önde gelen şirketlerinden biri
olan Petkim, bu alanda yaptığı
çalışmaları 2009 yılından bugüne
Enerji Yönetim Sistemi adı altında
ayrı bir başlıkla ele alıyor.
Türkiye’nin üretim miktarıyla
olduğu kadar, enerji kullanımıyla da önde gelen şirketlerinden
biri olan Petkim, bu alanda
yaptığı çalışmaları 2009 yılından
bugüne Enerji Yönetim Sistemi
adı altında ayrı bir başlıkla
ele alıyor. Doğal gaz, elektrik,
hidrojen, buhar, diğer hidrokarbon yakıtlar gibi çok geniş
bir alanda enerji kullanımı olan
Petkim, çevreye olan sorumluluğunun da farkında olarak,
enerji kullanımını en verimli şekilde gerçekleştirmek üzere çok
sayıda proje gerçekleştiriyor.
Şirket bünyesinde 5 yıldır kararlılıkla uygulanan ve geliştirilen
Enerji Yönetim Sistemi’nin belgelendirilmesi için 2012 yılından
itibaren yapılan yoğun çalışma
temposunu meyvesini verdi.
ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi Belgesi’ni almaya hak
kazanan Petkim, bu alanda
Türkiye’nin öncü firmaları arasında yerini aldı.
Belgelendirme çalışmaları kapsamında ilgili fabrika ve iş birimlerinin enerji kullanım verileri
analiz edilirken, değişik çalışma
koşullarındaki referans değerler
belirlendi. Ölçme, izleme ve
iyileştirme adımları gözden
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geçirilip yeniden düzenlenirken; bir yandan da iyileştirme
projeleri hayata geçirildi. Farklı
fabrika ve iş birimlerinde yer
alan 27 Petkim çalışanından
oluşan ekibinin özverili çabası
ve tüm Petkim çalışanlarının
desteğiyle oluşturulan Enerji
Yönetim Sistemi, 2013 Ocak
ayında iç denetim ve 2103
Mart ayında TSE tarafından
yapılan dış denetim çalışmaları
ile son halini aldı.
ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi Belgesi, Petkim’in
üretimini ve satışını yaptığı tüm
ürünlerin üretim ve tasarım aşamaları ile bu ürünlerin üretim ve
tasarımında kullanılan yardımcı
tesis hizmetlerini kapsıyor.

NEDEN ÖNEMLİ?

Enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EYS), her sektörde
her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak
da yürütülebilecek bir yönetim sistemi. EYS, kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri
doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji
yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanan EYS’nin geliştirilmesi
sonucunda; enerji politikasının resmiyet kazanması, enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi
sayesinde enerji giderlerinde düşüş, çevrenin korunması, kaynakların etkin kullanımı, sera gazı emisyonunun
azaltılması amaçlanıyor.

ÖDÜL

Bakan Hayati Yazıcı’dan
Petkim’e teşekkür plaketi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘’Kolay Ticaret Büyük
Türkiye’’ projesi kapsamında uygulamaya konulan ‘’Yetkilendirilmiş Yükümlü
Statüsü’’ uygulaması, İzmir’de düzenlenen toplantıda ihracatçı ve gümrük
firması yetkililerine tanıtıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı (sağda) Petkim’in ödülünü
Genel Müdür Yardımcısı
Natig Damirov’a takdim etti.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘’Kolay Ticaret Büyük Türkiye’’ projesi kapsamında uygulamaya
konulan ‘’Yetkilendirilmiş
Yükümlü Statüsü’’ uygulaması,
İzmir’de düzenlenen toplantıda
ihracatçı ve gümrük firması
yetkililerine tanıtıldı. Bakan
Yazıcı, 2013 yılının gümrüklerde
çok büyük değişimin yaşanacağı bir yıl olacağını belirterek,
Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulamasıyla güvenilir şirketlere
imtiyazlar tanınacağını açıkladı.
Tören kapsamında En’ler ve
İlk’ler Ödül Töreni’ne geçilerek
en başarılı gümrük ve ihracat
firmalarına ödülleri takdim
edildi. Bu kapsamda Gümrük

ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı
tarafından Petkim’i temsilen
Genel Müdür Yardımcısı Natig
Damirov’a “2012 Yılı İçerisinde
Gümrük Prosedürlerine Uygunluk Ve Ege Bölgesinde Gerçekleştirdiğimiz Dış Ticaret Hacmi
Dolayısı İle Ödenen İthalat
Vergileri İle Ülke Ekonomisine
Sağladığımız Katkılar” nedeniyle bir teşekkür plaketi takdim
edildi. Hayati Yazıcı, Türkiye’de
tüm ticari kodların yenilendiği,
devrim niteliğinde düzenlemelerin getirildiği bir sürecin
yaşandığını, 2013 yılının tüm
bu çalışmaların uygulamaya
dönüştüğü ve sonuçlarının
görülmeye başlandığı bir yıl
olacağını belirtti. 2010 yılı

Uluslararası Lojistik Performans
Endeksi genel sıralamasında
3,22 puanla 39’uncu sırada
yer alan Türkiye’nin 2012’de
puanını 3,51’e çıkararak, Çin’in
ardından 27’nci sıraya yükseldiğine dikkati çeken Yazıcı,
işlem sürelerini kısaltacak ve
maliyetleri düşürecek yeni
uygulamaları hayata geçirmeye
devam ettiklerine işaret etti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
olarak ‘’En Kolay, En Güvenli
Ticaret’’ vizyonu doğrultusunda
‘’Kolay Ticaret, Büyük Türkiye’’
projesini hayata geçirdiklerini
anlatan Yazıcı, ‘’2013 yılı, gümrüklerde çok büyük değişimin
yaşanacağı yıl olacak. Yeni yıla
yeni ve büyük bir projenin tanı-

tımıyla başlıyoruz. Gümrüklerde
devrim olarak nitelendirilebilecek ve iş dünyamızın heyecanla beklediği yetkilendirilmiş
yükümlü uygulaması, yerinde
gümrükleme, izinli gönderici
ve ortak transit uygulamalarına
başlıyoruz’’ dedi.
Başlattıkları ‘’Yetkilendirilmiş Yükümlü’’ uygulamasıyla
gümrüklerde bekleme sürelerini
daha da aşağıya çekeceklerini
ifade eden Yazıcı, firmalarımızın
mallarını TIR’lara yükleyip hiç
zaman kaybetmeden doğrudan sınırı aşarak yurt dışındaki
müşterilerine ulaştırabildiği,
gümrüklerinde TIR kuyruğu
olmayan bir ülke hedeflediklerini söyledi.
www.petkim.com.tr
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ÇEVRE

540 zeytin ağacı daha
Yenişakran’a taşındı,
geliri engellilere
umut oldu
İlk taşıma işleminde olduğu gibi yine Menemen Orman İşletme Şefliği ile
yürütülen titiz çalışma sonucunda taşınan ağaçlar, iki yıl içinde yeniden ürün
verir hâle gelecek. Ağaçların hasadını Açık Cezaevi mahkûmları yapacak.
Ürünlerden elde edilen gelir, engelli yurttaşların rehabilitasyonuna yönelik
çalışmalarda kullanılacak.
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Çayağzı’nda zeytin ağaçlarının bulunduğu
alan, taşınmadan önce bu haldeydi.

ÇEVRE

Türk sanayisinin gururu
Petkim, çevreye yönelik
hassasiyetini, Türkiye’ye örnek
olacak çalışmalarla taçlandırmaya devam ediyor. Geçen
yıl aralık ayında Yenişakran’a
taşınan, 40 yıldır Petkim
arazisinde bulunan 520 zeytin
ağacının öyküsünü bir önceki
Petkim Yaşam’da kapsamlı
olarak okurlarımıza anlatmıştık.
Petkim Yarımadası, bu kez
540 zeytin ağacının daha
yeniden hayata merhaba
demesine tanık oldu. Çayağzı
bölgesinde bulunan ve STEP
Enerji Santrali’nin sahasında
kalan 540 zeytin ağacının,
Yenişakran’da Aliağa Ceza
ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi
yakınında bulunan 60 dönüm
büyüklüğündeki araziye
taşınma işlemleri tamamlandı.
SOCAR Power-Petkim işbirliği
çerçevesinde gerçekleştirilen
bu taşıma projesinde de bir
önceki taşıma projesinde
olduğu gibi ağaçların budama
işlemleri yine Menemen Orman İşletme Şefliği gözetiminde, bu konuda uzman köylüler
tarafından yapıldı. 540 ağaç
Yenişakran Cezaevi yakınında
belirlenen arazide yeniden

hayata merhaba dedi. Aliağa
Ceza ve İnfaz Kurumları Müdürlüğü ve Aliağa Kent Konseyi ile ortak yürütülen çalışma
sonucunda, ağaçlardan elde
edilen ürünler “Gülümseyen
Kapaklar, Gülümseyen Yüzler”
projesi çerçevesinde engellilerin rehabilitasyonunda kullanılacak. Ağaçların bakımları
ve budama işlemleri ise Açık
Cezaevi’ndeki mahkûmlar
tarafından yapılacak.
// “BİR ZEYTİN
AĞACINI DEĞİL, BİR
CANLIYI HAYATA
DÖNDÜRÜYORUZ”
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz, Petkim
Yarımadası’nda devam eden
ve projelendirilen yatırımların
tümünde çevre hassasiyetine
azami önem gösterdiklerini
belirterek, Aliağa Cezaevi,
Kent Konseyi ve SOCAR
Türkiye’nin el ele vererek örnek
bir çevre ve sosyal sorumluluk projesine imza attığını
vurguladı.
Taşıma işlemleri tamamlanan
toplam 1060 ağacın 40 yıla
yaklaşık süredir bakım ve

Geçen yıl aralık
ayında STAR
Rafinerisi montaj
sahası ve Petkim
Limanı geri besleme
sahasındaki 520
zeytin ağacı
Yenişakran’daki
Petkim Atatürk
Zeytinliği içine
taşınmıştı.
Çayağzı bölgesinde,
STEP Enerji
Santrali sahasında
yer alan toplam
540 zeytin ağacı
da Yenişakran’daki
Aliağa Kapalı
Ceza ve İnfaz
Kurumları
Yerleşkesi ’nin
yakınında
Bahçedere Köyü
tüzel kişiliğine ait
60 dönüm araziye
dikildi.

hasat işlemlerinin Petkim tarafından yapıldığını hatırlatan Yavuz,
yaşanan süreci şöyle özetledi:
“Burada amacımız dünyanın
en kutsal ağaçlarını taşımaktan ötede, onları yaşatmakta
gösterdiğimiz özen ve direnç.
Her zaman söylüyorum. Türkiye
sanayileşmek ve üretimini artırmak zorunda.
Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin önümüze koyduğu vizyon
ve hedeflere ulaşmak istiyorsak
buna mecburuz. Ancak bunu
yaparken acımasız, çevreye duyarlı olmayan, doğaya zarar veren bir çalışma içinde olamayız.
Türkiye’de sanayiye de, konuta
da, turizm tesisine de, yazlık eve
de, meyve ağacına da, tarım
alanlarına da yetecek kadar
yer var. Maharet, bunları doğru
planlayarak ortak geleceğimiz
inşa etmekte ve artan refahımızı
paylaşmakta.
Biz yatırımlarımızı yapacağımız
alanların kullanımını planlarken,
çevre duyarlılığını gündemimizin
hep ilk sırasına oturtuyoruz. Biz
aslında bir zeytin ağacını değil,
bir canlıyı hayata döndürüyoruz.
Onun bereketini daha uzun
yıllar bizlere sunmasının yolunu
açıyoruz”.

ÖRLEMİŞ KÖYÜ’NE 3. HEYDAR ALİYEV DOSTLUK VE HATIRA ORMANI GELİYOR
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. Kenan Yavuz, 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.
Yavuz, 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.”

www.petkim.com.tr

41

2
Taşımaya hazırlanan ağaçların budaması Menemen
Orman İşletme Şefliği denetiminde budama ve
taşımada deneyimli köylüler tarafından yapıldı.

3

Budanan ağaçlar taşınmak üzere kepçeler tarafından
kökleme işlemine tabi tutuldu.

Budanan ağaçlar, kamyonlara yüklenerek
Yenişakran’a yola çıktı.

4
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5
Zeytin ağaçları, Yenişakran’daki arazide kurallara
uygun olarak yeni yerlerine dikildi.

6

Çayağzı’ndaki arazi, taşıma işlemleri sonrasında bu
hale geldi.

7

Petkim sahasındaki arazi, ağaçlar taşındıktan sonra
bu hale geldi.

Yenişakran’da dikimi yapılan arazinin çevresi yaklaşık 1.7
km uzunluğunda tel çit ile çevrildi. Tel çitler, yerden 1 metre
yüksekliğinde kalın kafes tel ile desteklendi.

8

www.petkim.com.tr
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ÇEVRE

STAR’ın hafriyatı ile
Aliağa Cezaevi yemyeşil
1155 kamyondan oluşan 31 bin 380 metreküp hafriyat, peyzaj
çalışmasında kullanıldı ve Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları yemyeşil bir
görüntüye kavuştu. Dikilen 27 bin ağacın sulaması ise arıtma suyu ile
yapılacak.
Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü
Müdürü Halis Orhan, altı aylık süreçte
cezaevinde yaşanan değişimi objektiflere
böyle yansıttı.
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ÇEVRE

Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü,
STAR Rafinerisi’nden çıkan hafriyatla
yemyeşil bir görünüme kavuştu.

Petkim Yarımadası’nda inşası
süren ve hafriyat çalışmalarının
yüzde 70’i tamamlanan STAR
Rafinerisi ile Aliağa Ceza ve
İnfaz Kurumlar Kampüsü adeta
yeşile boyandı. Türkiye’nin tek
noktaya yapılacak en büyük
yatırımı olan STAR Rafinerisi’nin
hafriyat çalışmalarından çıkan
31 bin 380 metreküp hafriyat,
1155 kamyonla taşınarak,
cezaevi kampüsü içindeki
tretuvarlar, yeşil alanlar ve çevre
düzenlemesi yapılacak sahalara
döküldü. Cezaevi yönetimi ise
örnek bir çalışmaya imza atarak
toplam 27 bin fidanı toprakla
buluşturdu ve farklı bir sosyal
sorumluluk projesine imza attı.
Dikilen ağaçlar arasında fıstık
çamı, kuşdili, gül, limoni servi,
leylandi ve ardıç ağırlıklı olarak
yer alıyor.
Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları
Kampüsü Müdürü Halis Orhan,
kampüsün, tutuklu ve hükümlülere dünya standartlarında
güvenlik ve yaşam alanları sunduğunu belirterek, amaçlarının
suç işlemiş ancak devletin korumasında olan mahkûmlara daha
iyi bir yaşam standardı sunmak
olduğunu söyledi. Mahkûmların
yaşamdan kopmamaları için
üzerlerine düşen her görevi
yaptıklarını vurgulayan Orhan,
“Cezaevi dışarıdan sadece beton duvarlardan ibaret sanılıyor.
Ancak o duvarların ardında
farklı acılar ve yaşam kesitleri
bulunuyor. Bizler yönetim olarak
mahkûmlarımızın fiziksel sağlıkları kadar, ruhsal sağlıklarına
da önem veriyoruz. Kampüsümüzün bulunduğu lokasyon
tarım toprağı barındırmıyordu.
STAR Rafinerisi inşaatından
çıkan 1155 kamyon hafriyatın,
SOCAR Türkiye tarafından bize
bedelsiz olarak verilmesi bizim
için adeta rüya gibi bir şey. Bu
hafriyatın değeri parayla ölçülemez. Cebimizdeki parayla almak

istesek bile alamazdık. Kimse
bu kadar değerli toprağı bize
vermezdi. Bu vesileyle başta
SOCAR Türkiye Başkanı Kenan
Yavuz olmak üzere SOCAR Türkiye, STAR Rafinerisi ve Petkim
yetkililerine sonsuz teşekkür
ederiz” dedi.
Gerçekleştirilen yeşillendirme
çalışmalarının Adalet Bakanı
Sadullah Ergin ve Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım tarafından
da yerinde incelenerek takdirle
karşılandığını sözlerine ekleyen
Halis Orhan, diktikleri 27 bin
ağacın sulamasının arıtma suyu
ile otomatik yapılacağını, bu
iş için 200 bin TL’lik harcama
yaptıklarını kaydetti.
Aliağa Ceza ve İnfaz Kurumları
Kampüsü’nde mahkûmlarla birlikte 10 bin kişinin bulunduğunu
anımsatan Orhan, yeşillendirme
faaliyeti sonrasında mahkûmların
yanında infaz koruma memurları
ve lojmanlarda yaşayan ailelerinin de daha uygar ve yaşanabilir
bir çevrede nefes almalarının
sağlandığını belirtti.
// “BAŞVURUYU TEREDDÜT
ETMEDEN KABUL ETTİK”
STAR Rafinerisi’nin 16 ayı geride
bırakan hafriyat çalışmaları hakkında bilgi veren SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz
ise, toplam 10 milyon 500 bin
metreküplük hafriyat çalışmasının yüzde 70’inin tamamlandığı
bilgisini verdi. Çalışmalar sırasında bölge halkına mümkün olduğu kadar az rahatsızlık vermek
için azami gayret gösterildiğini
söyleyen Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı:
“STAR rafinerisi “Value-Site”
vizyonumuzun en temel adımı.
“Value-Site” vizyonumuz
çerçevesinde Petkim Yarımadasında yaptığımız yatırımlar
Türk sanayisi için yerli hammadde, Türk insanı için iş, ülke ve

STAR Rafinerisi’nin hafriyat çalışmaları
bütün hızıyla sürüyor. Çalışmaların yüzde
70’i tamamlandı.

Halis Orhan:
“Cezaevi dışarıdan
sadece beton
duvarlardan ibaret
sanılıyor. Ancak o
duvarların ardında
farklı acılar ve
yaşam kesitleri
bulunuyor. Bizler
yönetim olarak
mahkûmlarımızın
fiziksel sağlıkları
kadar, ruhsal
sağlıklarına da
önem veriyoruz.”

bölge ekonomisi için katma
değerdir. Yatırımlarımızı bölge
halkına rahatsızlık vermeksizin, hatta çevrede bulunan
köylerin, kurumların ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle faydalı
olacak şekilde yürütmeye
çalışıyor, bize bu yönde gelen
talepleri değerlendiriyoruz. Bu
çerçevede, Cezaevi yönetiminin bize yaptığı başvuruyu
bu itibarla tereddüt etmeden
kabul ettik. 30 yıldır hiç el
değmemiş hafriyat toprağına
değer kazandırdık. Hafriyat toprağımız çevreci bir
çalışmaya destek oldu. 1155
kamyon toprağın 27 bin
fidanla buluşmasını görmek,
bizler için ayrıca mutluluk
verici.”
www.petkim.com.tr
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Değişen dünyamızda
rekabet gücünün pusulası:
KÜMELENME
Değişen dünyamızda, “Kümelenme” kavramı ülkelerin rekabet gücünün
pusulası hâline gelmiştir. Kümelenme (Cluster) bir ürün veya hizmetin
üretilmesi ile ilgili tarafların ortak coğrafyada bir arada bulunmaları koşulu
ile birlikte iş yaptıkları ağ yapıları olarak tanımlanmaktadır.

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

DESTEK	
  
KURUMLARI	
  
Kamu	
  Kurumları,	
  	
  
Sanayi	
  ve	
  Ticaret	
  
Odaları,	
  Sivil	
  Toplum	
  
Kuruluşları,	
  

Yaşadığımız yüzyılda ekonomik, sosyal ve teknolojik
alanda meydana gelen gelişmeler pazarların küreselleşmesine, uluslararası rekabetin
yapısal ve boyutsal olarak
şekil değiştirmesine neden
olmuştur. Hangi sektörde
olursa olsun, günümüzün
hızla değişen ve artan rekabet
koşullarında işletmelerin rekabet ortamını iyileştirmek için;
üretim maliyetlerini düşürme,
kaliteyi yükseltme ve müşterilerinin beklentilerinin üzerine
çıkmak için kendi başlarına
almış oldukları önlemler yeterli
olmaktan uzak hâle gelmiştir.
Artık firmalar gittikçe gelişen
iletişim, ulaşım ve teknoloji
altyapısıyla sadece kendi
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ülkeleri için değil, tüm dünya
için üretim yapmaktadır.
Ekonomik, siyasal, teknolojik,
sosyo-kültürel, ekolojik ve demografik değişimler şirketlerin
ve ülkelerin rekabet gücünü
doğrudan etkilemektedirler.
Uluslararası rekabet ortamlarında firmaların dinamik ve
rekabetçi yönetim stratejileri
rekabet şanslarını artırmakta
tek başına yeterli olmamaktadır. Bunun için firmaların
içinde yaşadıkları ülkelerin
uluslararası gücünden yararlanmaları, destek almaları
gerekmektedir.
Değişen Firmaların
dünyamızda,Rekabetini
“Küartırmak,
melenme” kavramı ülkelerin
rekabet gücünün pusulası
hâline gelmiştir. Kümelenme

EĞİTİM	
  ve	
  
ARAŞTIRMA	
  
KURUMLARI	
  
Üniversiteler,	
  
Meslek	
  Okulları,	
  	
  
Ar-‐Ge	
  Merkezleri	
  

FİRMALAR	
  
Belli	
  bir	
  coğraﬁ	
  alanda	
  
yoğunlaşmış	
  ve	
  benzer/
tamamlayan	
  iş	
  kollarında	
  faaliyet	
  
gösteren	
  şirketler	
  

verimlili�i yükseltmek ve bölgesel kalkınmayı sa�lama
Firmaların Rekabetini artırmak,
verimliliği yükseltmek ve bölgesel kalkınmayı
sağlamak için elele

Firmaların tek ba�larına rekabet güçlerini artırabilmeleri ve bunu sürek
çok zordur. Firmaların rekabet gücünü artırabilmesi içinde bulundukları de�
di�er aktörlerle dinamik ili�kiler geçirebilmesine ba�lıdır. De�er zincirini ise
üretilmesindeki faaliyetler zinciri olarak tanımlamak mümkündür. Üretim, iç

(Cluster) bir ürün veya hizmetin üretilmesi ile ilgili tarafların
ortak coğrafyada bir arada
bulunmaları koşulu ile birlikte
iş yaptıkları ağ yapıları olarak
tanımlanmaktadır. Biraz daha
detaylandırarak, kümelenmeyi
birbirine katma değer ekleyen
üretim zinciri ile bağlı, karşılıklı
bağımlı tedarikçileri de içeren
firmalar, üniversiteler, AR-GE
merkezleri, meslek okulları
gibi bilgi üreten kurumlar,
Müşteriler, kamu kurumları,
Sanayi ve Ticaret Odaları, Sivil
Toplum Kuruluşları ve yerel
yönetimler tarafından oluşturulmuş bir ağ olarak tanımlamak da mümkündür. Küme
kavramı ilk kez rekabet kavramı ile birlikte Michael Porter’ın
1990’da yayınlanan, değişik
ülkelerden birçok örneği ele
alarak “ulusal üstünlük
dörtgeni” kavramını geliştirdiği “Ulusların Rekabet
Üstünlüğü” adlı kitabında yer
almıştır. Firmaların Rekabetini
artırmak, verimliliği yükseltmek ve bölgesel kalkınmayı
sağlamak için elele.
Firmaların tek başlarına rekabet güçlerini artırabilmeleri
ve bunu sürekli kılabilmeleri
çok zordur. Firmaların rekabet
gücünü artırabilmesi içinde
bulundukları değer zincirindeki
diğer aktörlerle dinamik ilişkiler geçirebilmesine bağlıdır.
Değer zincirini ise nihai ürünün üretilmesindeki faaliyetler
zinciri olarak tanımlamak
mümkündür. Üretim, iç ve dış
lojistik faaliyetleri, pazarlama
ve satış, diğer katma değer
yaratan hizmetler değer

zincirinin önemli unsurlarıdır.
Dünyada şimdiye kadar başta
ABD olmak üzere 40 kadar
ülkede Porter’in yaklaşımı ile
küme çalışmaları çeşitli ölçeklerde yapılmış ve yapılmaya
devam etmektedir. Ülkemizde
ise küme yaklaşımını temel
alan rekabet artırıcı çalışmalar
1999 yılında Türkiye’nin Rekabet Avantajı Projesi CAT ile
başlamış, 2003 yılında bu yapının kurumsallaştırılması için
Ulusal Rekabet Araştırmaları
Derneği (URAK) kurulmuştur.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
da kümelenme çalışmalarına
destek vererek Türk sanayisinin rekabet gücünü ve
verimliliğini arttırarak dünya
ihracatından daha fazla pay
alan, ağırlıklı olarak yüksek
katma değerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği,
istihdam sorununu çözmüş,
nitelikli işgücüne sahip,
topluma ve çevreye duyarlı
bir sanayi yapısına dönüşümü
hızlandırmayı hedeflemektedir.
// PORTER’IN
KÜMELENME YAKLAŞIMI,
KİMYA SANAYİSİNDE
NASIL UYGULANDI?
Kimya sanayi kümelerinin
oluşma mantığında dört ana
itici güç olup, bazen bu itici
güçler birleşerek kümeleri
daha rekabetçi yapmaktadır:
• Hammadde tabanlı kimya
kümeleri (Orta Doğu, Kuzey Afrika,
Rusya, Alberta, Çin, USGC,)
• Pazar tabanlı kimya kümeleri
(Çin, Amerika özel kimyasallar,
Avrupa)
• Değer zinciri tabanlı kimya

kümeleri (Antwerp, Rotterdam,
Singapur, Houston)
• Ekonomik zorunluluk kimya
kümeleri (Orta Doğu, Hindistan, Çin,
Rusya, Eski CEE)
Dünyada çok sayıda kimya kümesi vardır. Sadece
Avrupa kıtasında yaklaşık 300
küçüklü-büyüklü kimya kümesi yer almakta ve bunların
yaklaşık 50’si Almanya’da
bulunmaktadır. Aynı bölgede
konuşlanmış birçok kimya
kümesi birbirleri ile direkt bağlı
olup Mega Kimya Kümeleri’ni
meydana getirmektedir.
Avrupa kimya üretiminin üçte
ikisi de Mega kimya endüstri
kümelerinde gerçekleşmektedir.
Kimya Endüstri Kümeleri’nin
oluşmasında anahtar sözcük
“Entegrasyon”dur. Kümelerde değer zinciri entegrasyonu, olmazsa olmazdır. Mega
Kümelenme Konsepti’ne
baktığımızda ise, entegrasyonun rekabet gücünün pusulası
olduğu çok açık görülmektedir.
// SOCAR TÜRKİYE VE
TÜRKİYE’NİN İLK
KİMYA KÜMESİ: PETKİM
‘VALUE-SİTE’
Almanya, İngiltere gibi kimya
sanayisi gelişmiş ülkelerin
kümelenme metodolojisi ile
50 sene önce gerçekleştirmiş oldukları Kimya Endüstri
Parkı’nı Türkiye’de bugün SOCAR Türkiye gerçekleştirmektedir. Rafineri ve petrokimya
sanayisinin, yapısal anlamda
birbirinden kopamayacak,
küreselleşmenin getirdiği

değişimlere paralel olarak
proseslerini birleştirme ihtiyacı
içinde olan iki sanayi dalı
olduğu tüm dünyaca kabul
gören bir gerçektir.
Petkim’in özelleştirilmesi,
Türkiye petrokimya sanayisinin gelişmesinin, Rafineri
Petrokimya Entegrasyonu’nun
yeniden tesis edilmesinin
önünü açmıştır.
Bugün SOCAR Türkiye, Petkim Yarımadası’nda RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu’nu sağlayarak
Türkiye’nin ilk Petrokimya
Endüstri Parkı’nı Petkim
Yarımadası’nda oluşturacak önemli yatırımlara imza
atmaktadır. Petkim ‘ValueSite” projesi çerçevesinde
SOCAR Türkiye, 2023 yılına
kadar Petkim Yarımadası’nı
hammadde güvenilirliği
sağlayacak rafineriye sahip,
petrokimyasal üretim kapasitesini en az ikiye katlamış,
konteyner limanı, entegre
liman ve lojistik alana sahip,
yarımadanın enerji ihtiyacının
fazlasını üretebilen, yerli yabancı yatırımcıların yer aldığı,
kümelenme modelini hayata
geçirmiş bölgenin en önemli
üretim ve enerji merkezlerinden biri hâline dönüştürmeyi
hedefliyor.
Kümelenme modeli çerçevesinde SOCAR Türkiye’nin ham
petrolden başlayan ve nihai
ürünle biten katma değer
zincirini hayata geçireceği
‘Value-Site’ projesi, Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin en büyük
yatırımlarını kapsamakta olup,
Türkiye Kimya Sanayisini geleceğe taşıyacak bir projedir.
www.petkim.com.tr
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Müşterimizi
hiç boş göndermeyiz;
tozu bile kalsa
kâr ettik demektir.
Duayen sanayici Cahit Nakıboğlu, Gaziantep’in Türk sanayisinde yükselen yıldız
olmasının arkasında; kentin tüm kanaat önderlerinin aynı dili konuşmasının
yattığını söylüyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin (GOSB) Başkanı da olan
Nakıboğlu’na göre, şehrin başarısında “ortak akıl” anlayışı kadar, “tüccar sanayici”
geleneğinin hâlâ yaşaması da etkili. Hemşehrisi olan sanayicilerin müşterilerine
bakışını ise, başlıkta kullandığımız ilginç cümle ile özetliyor.
RÖPORTAJ
: SERKAN AKSÜYEK
FOTOĞRAFLAR : VELİ KORKMAZ

Deniz kıyısında değil, limanı yok, dişe
dokunur kamu yatırımı yok, tarihten
gelen bir sermaye gücü ve birikimi
yok, teşvik mekanizmalarında hep
haksızlığa uğramış.
Hülâsa, tüm olumsuzluklar başa
toplaşmış.
Gaziantep’ten bahsediyoruz.
Kurtuluş Savaşımızdaki
kahramanlıkları ile adının başındaki
ünvanı, ulu önder Atatürk’ten
alan Antep, özellikle son 10 yılda
sanayisini katlayarak büyüten,
Türkiye’nin marka şehirleri arasında
başı çeken bir ilimiz.
Peki, bu başarının altında ne yatıyor?
Bu basit sorunun yanıtıydı aslında

bizi Gaziantep’e götüren.
Şehrin en önemli sanayi şirketleri
arasında başı çeken
Naksan Grubu’nun patronu Cahit
Nakıboğlu, bu gelişim öyküsünü
yazan senaryo ekibinin başındaki
isimlerden biri.
Sanayici gözlüğü ile güzel ülkemizin
akıl almaz çelişkilerine de dikkat
çeken, hoş sohbeti ve Anadolu’nun o
tanıdık açık sözlülüğü ile sorularımızı
yanıtlayan Nakıboğlu, özellikle İzmirli
meslektaşlarını
epey kızdıracağa da benziyor.
İşte Gaziantep’te yaptığımız
söyleşimizden, Petkim Yaşam’ın
sütunlarına yansıyanlar.

“Marka Şehir” konseptini yıllardır
izliyorum. Sağlanan başarının
altında hep aynı kadere ortak olma
duygusunun yattığını görüyorum.
Sürecin başından beri içinde olan
bir sanayici olarak sizin görüşünüz
nedir? Antep bu zor işte nasıl
başarılı oldu?
NAKIBOĞLU: Mutlaka bilirsiniz,
bazı şehirlerimizde sanayi odası ile
ticaret odasının başkanları, birbirlerinin
resimlerine bakmaya bilye tahammül
edemezler. Biz ise Antep’te şehrimizi
ortak akılla yönetiyoruz. 1990’lı yılların
başında, şimdiki İçişleri Bakanımız
Muammer Güler Gaziantep Valisi
iken, şehrin önde gelenleri ile birlikte
Gaziantep Geliştirme Vakfı’nı (GAGEV)
kurduk.

www.petkim.com.tr
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Buradaki tüm sivil toplum
kuruluşlarını, iş dünyası
temsilcilerini, kanaat
önderlerini vakfımızın doğal
üyesi olarak seçtik. Ayda bir
toplandık ve hiç sektirmedik.
Temel sorumuz şuydu: Antep
için ne yapabiliriz? Şimdi
siz hoş geldiniz, Antep’te
bir sorun görüyorsanız
ve o sorunun çözümünü
arıyorsanız, Ticaret Odası
başkanının kapısını çalarsınız,
size çözümünü söyler.
Oradan çıkın, Sanayi Odası
başkanına gidin, çayını
için, o da aynı çözümü
söyler. Oradan çıkın Valiye,
belediye başkanlarına

uğrayın, ha keza. Birbirimize
ters düşmeyiz. Antep’in
bir sorunu varsa, otururuz
kendi aramızda tartışırız,
ortak akılda buluşuruz,
sonra hepimiz aynı dilden
konuşuruz. Hepimiz
birimiz, birimiz hepimiz için
deriz. Ondan dolayı da
Gaziantepimiz bugünkü
başarısını yakaladı. Ama
daha yapacak çok işimiz
de var. Bakın 5 Organize
Sanayi Bölgesi (OSB) yapıldı,
şimdi altıncısını yapıyoruz.
Türkiye’nin en büyük ve
en fazla enerji tüketilen
OSB’siyiz. 24 yıldır OSB’nin
çeşitli kademelerinde

hizmet verdim, 10 yıldır
da başkanıyım. İnanın,
Naksan’a verdiğim mesainin
iki katını OSB için veriyorum.
Bana büyük haz veriyor,
toplum için, sanayicimiz için
çalışmak. Belli bir yaşa ve belli
yerlere geldik. Bundan sonra
halka hizmet Hakk’a hizmet
etmek diye düşünüyorum. Biz
sınır şehriyiz. Ne denizimiz,
ne limanımız var. Çok
enteresan bir şey söyleyeyim.
Belki duymamışsınızdır.
Bizde hiç kamu iktisadı
teşekkülü de yoktur. Devletin
bir Sümerbank’ı, bir şeker
fabrikası, demiryolu fabrikası
da yok Gaziantep’te. Peki, o

zaman ne yapacağız? Mecbur
olmuşuz ticaret yapmaya.
Ticaret yapmayı da çok iyi
biliriz. Genlerimizde var. Çünkü
burası yüzyıllardır ipek yolunun
üzerinde. Ayrıca Musevi
ve Ermeni cemaati birlikte
çalışmışız.
Kilise, havra, cami hepsi var.
Birinden sanayiyi, diğerinden
sanatı, öbüründen ticaretin
inceliklerini kapmışız.
Toplumsal barış ortamı hüküm
sürmüş. Türkiye’de 5 pilot
kentten biri olarak 1969 yılında
1. OSB kurulmuş. Antep’te
bu maya tutuyor. O tarihten
bu yana 5 OSB yaptık, şimdi
altıncısına başladık.

Kriz bize çok yaradı. (Gülüyor) Hepimiz şapkamızı önümüze koyup düşünmeye başladık. Avrupa’da kriz çıkınca - ki
hemen hepimiz Avrupa’ya mal satıyoruz- ne yaparız, ne ederiz diye düşündük. Ve kalktık Ortadoğu’ya, Afrika’ya
seferlere çıktık. Şu anda 179 ülkeye ihracat yapıyor Gaziantep.
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// “TÜCCAR SANAYİCİ
OLMANIN FARKI VAR”
Sizin de tüccarlık genleriniz,
ailenizden geliyor sanırım.
NAKIBOĞLU: Bizim OSB’mizde
şu an 800 firma faaliyette.
Bunların hepsi büyük ölçekli
firmalar. Hemen hepsi de kendi
sektöründe ya lider ya da ilk
üçün içindedir. Bunların da yüzde
90’ı ticaret kökenlidir. Dedem
ve babam tüccardı. 35 sene
oldu ben sanayiye geçeli. Büyük
oğlum 40 yaşında yarı tüccar, yarı
sanayicidir. Ama küçük oğlum
24 yaşında, o tamamen sanayici.
Tüccar sanayici olmanın farkı
var. Ticarette ustalarımızdan ilk
öğrendiğimiz şuydu: “Oğlum,
müşteriyi hiç boş gönderme. Tozu
bile kârımızdır. Maliyetini bile teklif
etse, malını vereceksin.” Babam
bana, “Oğlum ayağı alışır. İleride bir
ihtiyacı olursa, en ucuzunu oradan
aldıydım der. İkinci seferinde
kazanırsın.” derdi.
2008 yılında başlayan küresel
kriz 5 yılı geride bıraktı. Bu 5
yılın Antep’e nasıl etkisi oldu?
NAKIBOĞLU: Kriz bize çok
yaradı. (Gülüyor) Hepimiz
şapkamızı önümüze koyup
düşünmeye başladık. Avrupa’da
kriz çıkınca -ki hemen hepimiz
Avrupa’ya mal satıyoruz- ne
yaparız, ne ederiz diye düşündük.
Ve kalktık Ortadoğu’ya, Afrika’ya
seferlere çıktık. Şu anda 179
ülkeye ihracat yapıyor Gaziantep.
5 OSB’nin toplamı 45 milyon
metrekare. 800 fabrikanın
haricinde 341 parseli tahsis ettik.
Alt yapısını yapıyoruz. 100 bin kişi
çalışıyor. Altıncı OSB ile birlikte
fabrika sayısı 1000’i, çalışan sayısı
150 bini geçecek. 25 milyar kWh
enerji tüketiyoruz. 6 milyar dolar
direkt ihracatımız var. Bunun en az
iki katı da dolaylı ihracat yapıyoruz.
Yani iplik yapıp Denizli’ye, Bursa’ya
gönderiyoruz. Orada dokunuyor
ve ihraç ediliyor. Sizin az önce
sorduğunuz soruyu, gelen herkes
soruyor. Ben imkânsızlıktan
diyorum. Başa gelen çekilir. Ayrıca
ticaret kökenli oluşumuzdan
iyi rekabet yapıyoruz. Bizim
sanayici olarak yüzde 30-35 para
kazanayım diye bir mantığımız
yok. Mesela, size yani Petkim’e
Naksan’ı şikâyet ederler. Onlara

ucuz mal veriyorsunuz, biz onlarla
rekabet edemiyoruz derler.
Oysa Petkim herkese aynı fiyata
mal verir. Biz büyük montanlı
çalıştığımızdan, öne geçiyoruz.
Günde 850 ton üretim kapasitemiz
var. Her bölümün başında aileden
birisi oturur. Tüm aile bireylerinin
eli taşın altında. Santimi bile,
kuruşu bile hesap ederiz. Müşteri
sağlamsa üçe beşe bakmadan
malı veririz, kârımızı da ederiz.
// “5084 SAYILI TEŞVİK YASASI
FRANSIZ KUŞATMASI GİBİYDİ”
Gaziantep, devletin teşvikleri
ile de sürekli haksızlığa
uğrayan bir kent. Bu sorunu
nasıl aştınız?
NAKIBOĞLU: Mesela bir
örnek verelim. Ali Coşkun’un
Sanayi Bakanlığı döneminde
5084 sayılı yasayla il bazlı teşvik
getirildi. Sanayiciler olarak itiraz
ettik, bu iş yürümez dedik.
O teşvik büyük komediydi.
Gaziantep; çevresindeki iller Kilis,
Kahramanmaraş, Adıyaman,
Urfa ve Malatya ile tamamen
çevrilmiş durumdaydı. Bir
harita yaptım, etrafımızdaki illeri
boyadım, Bakanın karşısına
çıktım. Tamamen çevrilmişiz, istila
edilmişiz yani. (Gülüyor) Fransız
kuşatması gibi kuşatıldık dedim.
“Siz iyisiniz, kendi kendinizi idare
ediyorsunuz” dedi. Ama o teşviği
alanlar, nasılsa destekleniyoruz
diye çok yanlış yatırımlar yaptılar.
Bizim Antepli gene durdu sabretti.
Aile şirketleri birkaç kuşaktan
sonra tarihe karışıyor. Siz de
büyük bir aile şirketisiniz.
Kurumsallaşma yolunda
hangi adımları atıyorsunuz?
Sözgelimi bir aile anayasanız
var mı?
NAKIBOĞLU: Bu konu Türkiye’nin
önemli bir sorunu. Mesela bakın
Koç’a, Sabancı’ya. Koç’ta bu
kurumsallaşma işi biraz yürüyor.
Ama Avrupa’ya, Amerika’ya,
Japonya’ya bakıyorsun, 600 yıllık
şirket var. Mesela bizim makine
aldığımız şirket 180 yıllık ve aynı
aile yönetiyor. Naksan’da 2000
yılında bu yönde bir çalışma
başlattık. Aileler öyle büyüyerek
gidiyor ki, içlerinde çok çeşitli
insanlar çıkıyor. Kimisi işini çok
seviyor, kimisi ressam olacağım

CAHİT NAKIBOĞLU
KİMDİR?

1948 yılında doğan Cahit Nakıboğlu, iş hayatına genç yaşta
babasına ait attariye dükkanında başladı. İlkokulu Gaziantep’te,
ortaokulu İstanbul’da okuyan Nakıboğlu, eğitimine devam
ederken Gaziantep’teki mağazalarının çeşitlerini temin ederek
küçük yaşta ticaret hayatına atıldı. Lise yıllarında ailesinin en
büyük çocuğu olması sebebiyle babası tarafından ikna edilerek,
eğitimini bırakıp Antep’e döndü. Polietilen sera örtüsü, torba
vb ambalaj malzemeleri konusunda yatırıma karar veren Cahit
Nakıboğlu, 1979 yılında kardeşleri ile birlikte Naksan Plastik
San ve Tic A.Ş.’yi kurdu. Halen Naksan çatısı altındaki pek çok
şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte olan
Cahit Nakıboğlu, NAKSAN Şirketler Grubu’nun Türkiye’nin sayılı
büyük gruplarından biri hâline gelmesinin baş mimarı olarak
dikkat çekiyor. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
(OSBÜK) Başkanlığı görevlerini de yürüten Cahit Nakıboğlu, evli
ve dört çocuk babası.
www.petkim.com.tr
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“KÜÇÜK BİR NÜKLEER
SANTRAL OLSA
BİZİM ORGANİZE’YE
KURABİLİRİZ”
Türkiye’de sanayinin en önemli sorunu enerji maliyetleri.
Enerjide büyük oranda doğalgaza, yani dışa bağımlıyız.
Talep ise çok hızlı artıyor. Sizce enerji politikasında son
yıllarda yaşanan gelişmeler ne yönde? Kaynakları nasıl
çeşitlendirebiliriz?
NAKIBOĞLU: Grubumuz çatısı altındaki şirketlerden Adularya Enerji
ile Türkiye’de linyit kömüründen, yani yerli kömürden özel sektörün
yaptığı ilk santral yatırımını Eskişehir’de sürdürüyoruz. Gelecek
sene Mart ayında devreye alacağız. 290 MW gücünde. 500 MW
ek lisans daha alıyoruz. Bize, “Bu iş Kyoto Protokolü’ne uymaz,
çevreye zarar verir” dediler. Gittik, baktık, inceledik, Avrupa’nın
yüzde 80’i termik santrallerle enerji üretiyor. Nükleer diyorsunuz,
hepsinde var. Bize gelince hemen çevreciler ayaklanıyor. Şimdiye
kadar ne pahalı ise, bize onu önermişler. Kendileri trene binmişler,
bize karayolunu önermişler. Çünkü biz petrolde, kamyonda, lastikte,
yedek parçada onlara bağımlıyız. Avrupa’da trene binip istediğiniz
şehre gidebilirsiniz. Nükleerin kesinlikle olması lazım. Dünyada
yüzlerce santral var. Türkiye’ye geldiğinde mi zararlı oluyor? Vallahi
şöyle ucuz ve küçük bir nükleer santral varsa, bizim organizeye de
getirip kuralım diyorum.
52
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diyor. Bu çok doğal. Ben bu işe
kafamı bayağı yordum. Bazısı
100 liram olsun benim olsun
diyor. Halbuki 5 kardeş bir araya
gelseler, 500 liraları olacak ve
o parayla çok daha büyük işler
yapacaklar. Peygamberimiz
bile hadisinde “Birlikte rahmet,
ayrılıkta azap vardır” diyor. Bizim
mahkemelere bakın en fazla
davalık konu, mal paylaşımıdır.
Yine kendimizden bir örnek
vereyim. 4. OSB’yi yaparken 11
milyon metrekare kamulaştırma
yaptık. Tam 18 bin 541
tapu aldık. Ortalaması 400
metrekare. Bu noktada ailenin
büyüğüne çok iş düşüyor. Bizde

biraz da Osmanlılık var. Benim
bir küçük kardeşimle aramızda
bir buçuk yaş var. Ama bana
ağabey der. Biz de Naksan’da
dünyanın kabul ettiği sistemleri
kurmaya çalışıyoruz.
// “NE İŞ OLSA YAPARIM
ABİ DİYEN BİLE
BULAMIYORUZ”
Sanayici olarak Türkiye’deki
işgücü piyasasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Herhalde çok sayıda iş
başvurusu alıyorsunuzdur.
NAKIBOĞLU: Hayır hiç
almıyoruz. (Gülüyor) İşçi yok,

“PETKİM DEDİĞİMDE, MEMLEKETİMİZİN
BİR FABRİKASI DİYE BAKARIM”
Petkim Yarımadası’nda yapılan ve planlanan yatırımlar var. Bu yatırımlara nasıl bakıyorsunuz? Entegrasyon zinciri hedefi
tamamlandığında size etkisi ne olacak?
NAKIBOĞLU: Petkim uzun yıllar özelleştirme kapsamında kaldığı için yeterli yatırımları yapamadı. Kazandığı paralar alınıp başka işlere harcandı. Şu anda
mesela Türkiye’nin tükettiği polipropilenin sadece yüzde 10’unu Petkim üretiyor. Buralarda mı kalmalıydı? Yatırım yapmalıydı, büyümeliydi. Özelleştirmeden
sonra Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi aldı. Kötü zamana rasgeldiği halde yatırımlar yaptılar. Planlanan yatırımlar yapılırsa, rafineri faaliyete geçerse nafta
maliyetleri ucuzlarsa, elbette çok iyi olur. Hem Petkim için hem müşterileri için. Çünkü Türkiye’de pazar var. Müthiş ithalat yapılıyor. Petkim dediğimde, bizim
memleketimizin fabrikasıdır diye bakarım. Hatta uzun yıllar önce Petkim’deki bir toplantıda konuşurken “Ben Petkim’in bir ortağı olarak” diye lafa başladım.
Etrafımdakiler fısıldaştı. O zamanlarda görev yapan yönetici arkadaşımız “Cahit Bey hayırlısı olsun, bizim haberimiz olmadı.” dedi. Türkiye’nin nüfusu o
vakitlerde 40 milyondu. “40 milyonda bir hissesi benimdir.” dedim. Petkim bizim için stratejik kuruluştur. Bize mal satmaya çalışan bir ithalatçıya “Petkim’in
fiyatı budur.” diyoruz. Petkim olmasa bizi boğar öldürürler.

www.petkim.com.tr
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“EN ÇOK İZMİR’E
ÜZÜLÜYORUM”
2012 yılı Haziran ayında çıkan sektörel ve bölgesel
teşvik sistemi nasıl etkiledi Antep’i?
NAKIBOĞLU: Geçen yıl yayınlanan teşvikte bizi 3. Bölge’ye
aldılar. OSB’de yatırım yaptığınız zaman, bir sıra atlayıp 4.
Bölge teşviklerinden yararlanıyorsunuz. Ama bu bizim için
çok önemli değil. Onlara falan bakmayız. Biz 5 OSB yaptık,
devletten kör kuruş teşvik almadık. Kendi sanayicimizden
parayı toplayıp kamulaştırmayı yapıyoruz. Kaç para harcadık,
100 lira. Metrekareye ne düşüyorsa o kadar masrafı
paylaşıyoruz. Devlet karıştığı zaman, işin içinden iş çıkıyor.
Mesela devlet bana yolları parke yapacaksın diyor. İyi de
kardeşim, bu yoldan 50 tonluk tır geçiyor parke taşı dayanır
mı? Ama ben asfalta kredi vermem diyor. Ben elektrik
hatlarımın tümünü yer altını almışım, devlet enerji hatlarının
havayi hatlardan geçirilmesine teşvik veririm diyor. Ben
güya 10 kuruş kredi faiz farkından para kazanacağım, ama
25 kuruş daha fazla para harcayacağım. Onun için kendi
yağımızla kavrulduk. Şu anda 240 kilometre yolumuz var.
Temizliğini, düzenini, doğalgazını, arıtmasını hep kendimiz
yapıyoruz. Günlük 90 bin metreküp arıtmamız var. Yeni
gelenlere de yetecek. 110 MW gücünde enerji santralimiz
var ama bunun en az on katını dışarıdan satın alıyoruz.
Geçmişteki teşviklerde komşu illere taşıyan
sanayiciniz oldu mu?
NAKIBOĞLU: Tek bir tanesi bile taşımadı. Antepli’nin en
önemli özelliği kendi şehrine yatırım yapmasıdır. Bugün
Konukoğlu Ailesi Türkiye’nin ilk 10’u içinde ama evi ailesi
hepsi burada. Antep’in havasına, suyuna alışan adam burayı
terk edemez. Ben işim icabı sık sık İstanbul’a gidiyorum,
kaçıp hemen buraya gelmek istiyorum. Ama en çok da
İzmir’e üzülüyorum.
Hayırdır, niye üzüyoruz sizi?
NAKIBOĞLU: 1968 yılında Söke Askerlik Şubesi’nde vatani
görevimi yaptım. Hafta sonlarında üstümüzü başımızı toplayıp
İzmir’e giderdik. O zamanki İzmir’in yanında Antep adeta çöl
gibiydi. Şimdi bakıyorum, biz İzmir’i kat be kat geçtik. Denizi,
limanı var, ama sanayisi çok geride kaldı. O tarihteki İzmir ile
bugün arasında büyük fark var.
İzmirliler hiç kusura bakmasınlar, az çalışıyorlar. Cuma öğleden
sonra Çeşme’ye gidiyorlar, pazar günü dönüyorlar. Siz pazar
günü gelin bu binaya, birimizden birini mutlaka bulursunuz.
Geçtiğimiz yıllarda çok ağır by pass ameliyatı geçirdim. Tam
45 kilo verdim. Hastayken bile aklım hep işimdeydi. Sadece
pazar günleri biraz geç kalkarız, ondan sonra gene fabrikaya
geliriz. Allaha şükür, 140 kilometre ötede Hatay-Dörtyol’da
önü deniz arkası göle bakan evimiz var. 8 senedir gitmek
kısmet olmadı. Hanım da gitmiyor beni bırakamıyor. Biz
çalışmaktan zevk alıyoruz. Ben artık yavaş yavaş kendi işimi
soyutlayıp ya organizeye ya da torunlarıma vakit ayırmaya
çalışıyorum.
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bulamıyoruz hatta. Vasıflı da
vasıfsız da. Ne iş olsa yaparım
abi diyen bile bulamıyoruz. Onlar
eskidendi. Şimdi yeşil kart var,
sosyal yardımlar var. Niye çalışsın
ki adam, kahvede kağıt oynuyor.
Çoluğuna çocuğuna devlet maaş
veriyor. Üç öğün aşevlerinde
yemek var. Sağlık bedava,
çocuğunun kitabını defterini
devlet veriyor. Haftada bir
kaymakamlık cep harçlığı veriyor.
Niye çalışsın ki?
Ne yapılmalı sizce?
NAKIBOĞLU: 18-45 yaş
arasındaki insanlara, eğer eli kolu
sağlamsa, sakatlığı yoksa yeşil
kart verilmez diye kesin bir karar
alınırsa bu işin önü alınır.
Hayır işlerine ve sosyal
sorumluluk projelerine hatırı
sayılır para harcıyorsunuz.
Neler yaptınız bugüne kadar

ve sizi en çok memnun eden
çalışmanız neydi?
NAKIBOĞLU: Geçen gün otelin
kaplıcasında bir oğlan çocuğu
karşıma çıktı, “Ben sizin yaptığınız
okulda okuyorum” dedi. Çok
hoşuma gitti. Mutlulukların en
büyüğü benim için. Biz kâr amaçlı
bir eğitim yatırımı yapmadık.
Aile olarak Allah’a şükür okullar,
camiler, öğrenci yurtları, etüt
merkezleri yaptık. Mesela
benim camim, Sultanahmet’in
bir prototipidir. İçi tamamen
çinidir. Tam 6 yıl sürdü inşaatı.
Allah kısmet etti yaptık. Bir de
üniversitemiz var. Diğer kardeşim,
dedemizin evini savaş müzesi
olarak belediyeye bağışladı.
Rahmetli annem Antep’in ilk
öğrenci yurdunu yaptırdı. Sonra
babam onu kıskandı, kendi de
yaptırdı. Bu bizim dedelerimizden
gelen bir gelenek. Genlerimizde
bu tür hayır işlerini yapmak var.

BİZ’DEN HABERLER

Türk sanayisinin
gurur abidesi 48 yaşında
Türk sanayisinin en önemli kuruluşlarından Petkim, “48. Kuruluş
Yıldönümü ve Kalite Günü”nü Aliağa Kompleksi’ndeki Kültür Merkezi’nde
düzenlenen muhteşem bir törenle kutladı. Törenin ev sahipliğini yapan
Genel Müdür Korkut, Türk sanayisinin yaşadığı katma değer sorununa
çarpıcı kıyaslamalarla dikkat çekti.
Petkim 48. Yaşgünü pastasını Genel Müdür Sadettin
Korkut ve SOCAR Türkiye 1. Başkan Yardımcısı Samir
Kerimli kesti
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Türk sanayisinin en önemli kuruluşlarından Petkim,
“48. Kuruluş Yıldönümü
ve Kalite Günü”nü Aliağa Kompleksi’ndeki Kültür
Merkezi’nde düzenlenen
muhteşem bir törenle kutladı.
Petkim çalışanlarının yanında
müşteriler ve tedarikçi firmaların temsilcilerinin ödüllendirildiği törene ev sahipliği yapan
Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut, 48 yıl süren üretim
yolculuğunda gelinen noktanın,
tam anlamıyla bir başarı öyküsü
olduğunu belirterek, “Bu başarımızda şirketimizin kurumsal
kültürünün yanı sıra, aidiyeti
yüksek çalışanlarımız, velinimetimiz olan müşterilerimiz ve tüm
iş ortaklarımız çok önemli rol
oynamıştır” dedi.
2012 yılında Türkiye Kalite

Derneği’nin “Mükemmellikte
Başarı Ödülü”nü kazanan
Petkim çalışanlarının, SOCAR Türkiye’nin “RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu”nu hedefleyen
‘Value-Site’ vizyonunun adımlarını birer birer gerçekleştirdiğini
kaydeden Korkut, Petkim
Yarımadası’nın böylelikle
Avrupa’nın en büyük üretim üslerinden biri olacağını kaydetti.
Petkim Genel Müdürü Korkut,
petrokimya sektörü ve Türk
sanayisinin yaşadığı katma
değer sorununa yönelik çarpıcı
değerlendirmelerde de bulundu. Petkim’in, üretim gücüyle
Türkiye termoplastik ürünler
pazarının yaklaşık yüzde 25’ini
karşılayabildiğini hatırlatan Korkut, “Bu rakamsal gerçekler, ülkemizin bir birim üretirken 3 bi-

60’ı aşan
petrokimyasal
ürün yelpazesiyle
Türkiye sanayisinin
vazgeçilmez bir
hammadde üreticisi
durumunda olan
Petkim’in ürettiği
petrokimyasal
ürünler; inşaat,
tarım, otomotiv,
elektrik, elektronik,
ambalaj, tekstil
sektörlerinin önemli
girdileri arasında
bulunuyor. Petkim,
ayrıca, ilaç, boya,
deterjan, kozmetik
gibi birçok sanayi
kolu için girdi
üretiyor.

rim ithalat yaptığını gösteriyor.
Çünkü ülkemizde Petkim’in
dışında maalesef yerli hammadde üreticisi yok. Keşke iki
üç Petkim daha yapılabilseydi
ve ülkemizin yaratacağı katma
değer, yurt dışına gitmeseydi.
İthalat yapmak, yurt dışında
istihdam yaratmak; katma değeri ithalat yaptığınız firmanın
kasasına akıtmak demektir.
Türkiye 1965 yılında Petkim’in
temellerini atarken, sektördeki
gelişim trendini çok iyi gördü.
Müthiş bir vizyondur bu.
Bugün bizden petrokimya sektöründe çok daha ileride ülkelerle hemen hemen eşzamanlı
olarak işe başlamışız. Ama
arkasını getirememişiz. Şimdi
bize düşen görev ve sorumluluk, yeni yatırımlarla üretimimizi
ve pazar payımızı artırmak.

www.petkim.com.tr
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SOCAR Türkiye
1. Başkan Yardımcısı
Samir Kerimli

Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut

2023 yılı için pazar payımızı
yüzde 40’a çıkarma hedefi koyduk. Belki aradaki bu fark size
küçük gelebilir. Ancak Petkim’in
pazar payını yüzde 25’ten 40’a
çıkarmak, bugünkü mevcut 3.2
milyon tonluk üretim kapasitesini yaklaşık iki kat artırarak 6
milyon tona çıkarmak demektir.
Bunu başaracağımıza yürekten
inanıyorum.” yorumunu dile
getirdi.
// “ÜRETİMİMİZDE 1
KİLOGRAM ARTIŞ
İTHALATIN 1 KİLOGRAM
AZALMASI DEMEKTİR”
Petkim’de artış gösteren her
1 gramlık üretimin, 1 gramlık
ithâlatın azalması anlamına
geldiğini, STAR Rafinerisi’nin
Türkiye’nin ikinci Stratejik Teşvik
Belgesi alan Etilen ve PTA fabrikaları kapasite artışı projeleri
devreye alındığında şirketin yıllık
toplam üretim kapasitesinin 3.2
milyon tondan, 3.5 milyon tona
yükseleceğini vurguladı.
Hükümetin 2023 yılı için belirlediği “500 Milyar Dolar İhracat,
500 Milyar Dolar İthalat” he58
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define büyük önem verdiklerini
söyleyen Korkut, Türk sanayisinin katma değeri yüksek
ürünlere yönelmeden bu rakamı
tutturmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.
Sadettin Korkut, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Sektörel derneklerimizin öngörülerine göre, kimya sektörünün
ihracatı 2023 yılında 500 milyar
Doların içinde yüzde 10’luk
dilime, yani 50 milyar Dolara
karşılık gelecek. Bu hedefi
gerçekçi görüyorum ve ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu
hedefe ulaşmamız için gelecek
10 senede sürdürülebilir olarak
her yıl en az yüzde 5 büyümemiz, kişi başına milli gelirimizi
bugünkü 10 bin dolar seviyesinden 25 bin dolara yükseltmemiz, kilogram başına ihracat
değerimizi ise 3 doların üzerine
çıkarmamız gerekiyor. Bu hedeflere standart ya da harcıalem malları satarak ulaşmamız
eşyanın doğasına ve hayatın
olağan akışına aykırıdır. Sizlere
sadece küçük birkaç örnek
vererek, yaşamamız gereken

dönüşümün büyüklüğünü anlatmak isterim. Bugün yaklaşık
25 gramlık bir kalp pilinin değeri
3400 dolar. Türkiye her yıl 50
milyon dolarlık kalp pili ithal ediyor. kalp pilinin kilogram fiyatı
yaklaşık 170 bin dolara karşılık
geliyor. Rakamsal bir kıyaslama
yaparsak 1 kilogram kalp pili,
bizim ürettiğimiz bir otobüsün
değerine eşit. 1 TIR ilaç almak
için 500 TIR’dan fazla ekmeklik
un satmak zorunda kalıyoruz.
1 adet tomografi cihazı alabilmemiz için 27 TIR mermer
satmamız, 1 ipad alabilmemiz
için 1800 kilogram domates
satmamız gerekiyor. Buna
karşılık Türkiye’nin 2012 yılında
gerçekleştirdiği 152 milyar dolar
ihracat içinde yüksek teknolojili
ürünlerin payı sadece yüzde 7
seviyesinde.”
// “ÜRETMENİN DEĞERİ,
ARTIK DAHA İYİ
ANLAŞILIYOR”
Petrokimya sektörüne ilişkin analizlerde de bulunan
Sadettin Korkut, 2012 yılında
dünyadaki gelişmelere paralel

seyreden sektörün, büyüme
hızının yavaşladığını anımsattı.
Türkiye ekonomisinde büyüme
hızının ise 2012 yılında beklentilerin ve Orta Vadeli Ekonomik
Programdaki hedeflerin altında
kalarak yüzde 2.2’ye kadar
düştüğünü kaydeden Korkut,
2012 yılının Türk imalat sanayisi
için beklentilerin altında kaldığını, Avrupa’da beş ülkede hükümetleri deviren krizin, üretim
ekonomisinin önemini yeniden
zihinlere kazıdığını sözlerine
ekledi.

BİZ’DEN HABERLER

Petkim’in müşterilerine her yıl verdiği geleneksel
ödülleri alan firma temsilcileri ile Petkim yöneticileri
hatıra resmi çektirdi.

60'ı aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle
Türkiye sanayisinin vazgeçilmez bir hammadde
üreticisi durumunda olan Petkim'in ürettiği
petrokimyasal ürünler; inşaat, tarım, otomotiv,
elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin
önemli girdileri arasında bulunuyor. Petkim,
ayrıca, ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok
sanayi kolu için girdi üretiyor.

RAKAMLARLA PETKİM

Petkim 2012 yılında ihracatta tarihinin en
yüksek rakamına ulaştı. Buna göre ihracat
2011 yılındaki 834 Milyon Dolar seviyesinden
%25’lik artışla 1 Milyar 41 Milyon Dolara ulaştı.
İhracatın toplam ciro içindeki payı % 42 oldu.

Petkim halen İstanbul Sanayi Odası’nın
“İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında
12’inci; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin
“En Çok İhracat Yapan 1000 Firma” sıralamasında
13’üncü; Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar arasında
en yüksek ihracat yapan firma ve kimya sektöründe en
yüksek ihracat yapan firma sıralamasında 1’inci; Ege
Bölgesi Sanayi Odası tarafından açıklanan “Ege’nin En
Büyük 100 Sanayi Kuruluşu” ve “En Çok İhracat Yapan
Firmalar” sıralamasında ise 2’inci sırada yer alıyor.

www.petkim.com.tr
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Petkim’e geçmiş yıllarda emeği geçen Genel Müdürler;
48. Yıl törenleri kapsamında yaptıkları ziyarette şirketin
bugünkü yöneticileri ile birlikte.

Petkim çalışanlarından oluşan halk oyunları ekibi,
kuruluş yıldönümünde oynadığı muhteşem zeybek
oyunuyla izleyenlerden tam not aldı.
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Petkim’in kuruluş yıldönümü törenleri için geleneksel hale getirdiği ve bu yılki
teması “Enerji Verimliliği” olan resim yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerini
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut ve SOCAR Türkiye 1. Başkan Yardımcısı
Samir Kerimli verdi.
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Petkim’den ilk çeyrekte
54 milyon TL brüt kâr
Petkim’in 2013 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel
Müdür Sadettin Korkut, marjlarda yaşanan düzelmenin brüt kârlılığa
olumlu yansıdığına dikkat çekti”
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ÖZET GELİR TABLOSU (Milyon TL)

1Ç 13

1Ç 12

% Değişim

990
(936)
54
6

1.206
(1.185)
22
(23)

-18%
-21%
149%
-

42

9

353%

3

(8)

-

KAR MARJLARI

1Ç 13

1Ç 12

Brüt Kar Marjı (%)

5,4

1,8

Faaliyet Karı Marjı (%)

0,6

(1,9)

FVAÖK Marjı (%)

4,2

0,8

Net Kar Marjı (%)

0,3

(0,7)

Net Satışlar
Satılan Malın Maliyeti
Brüt Kar
Faaliyet Karı
FVAÖK
Net Dönem Karı / Zararı

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut

Petkim’in 2013 yılının ilk üç
ayına ilişkin finansal sonuçları
açıklandı. Buna göre şirketin
elde ettiği brüt kâr, %5.4’lik
marjla bir önceki yıl ve bir
önceki çeyreğe göre ciddi
oranda iyileşme gösterdi.
Geçen yılın ilk çeyrek dönemine göre %149, bir önceki çeyreğe göre ise %91 artan brüt
kâr 54 milyon TL oldu.
Petkim’in cirosu ise yılın ilk
çeyreğinde, 2012 yılının son
çeyreğine göre %6 artmasına rağmen; zayıf talep, ürün
fiyatları ve satış miktarlarındaki
azalışın etkisiyle önceki yıla
göre %18 azalarak 990 milyon
TL olarak gerçekleşti. Satılan
malın maliyetleri, bir önceki

çeyreğe göre %3 artmasına
rağmen, önceki yıla göre %21
azalarak 936 milyon TL oldu.
Şirketin finansal sonuçlarına
ilişkin açıklamalarda bulunan
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, petrokimya sektöründe yaşanan durgunluğun,
ilk üç aylık dönemde şirket cirosunun düşük seyretmesine
neden olduğunu, buna karşılık
kar marjlarının olumlu etkisiyle
brüt kârda artış yaşandığını
söyledi.
İlk çeyrekte %4,2 marjla 42
milyon TL FVAÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kâr) ve
3 milyon TL net dönem kârı
yarattıklarını kaydeden Korkut,
aynı dönemde yüzde 86

kapasite kullanım oranı ile çalıştıklarını vurguladı. Satış miktarlarının bir önceki çeyreğe
göre %7 artarak 402 bin tona
ulaştığını açıklayan Korkut, şu
değerlendirmeyi yaptı:
// İLK ÜÇ AYDA 20 MİLYON
$ YATIRIM,
YÜZDE 86 KAPASİTE
KULLANIM ORANI
“Bu yılın ilk üç ayında kapasite
artışı, planlı bakım ve üretimde
verimlilik artırmaya yönelik 20
milyon Dolar yatırım harcaması gerçekleştirdik. İhracatta
ise 2012 yılında kaydettiğimiz
ivmemiz sürüyor. İhracatımız,
bu yılın ilk çeyreğinde 231
milyon Dolar olarak gerçekle-

şirken, ihracatımızın toplam ciromuz içindeki payı %42 oldu.
Bu yılı da 1 Milyar Doların
üzerinde bir ihracat rakamıyla
kapatacağımızı öngörüyoruz.
Kâr marjlarındaki iyileşme
devam ederse, finansal sonuçlarımızın gerçek başarımızı
gösteren bir noktaya yükseleceğini düşünüyoruz.”

2012 YILINDA İHRACAT, 1 MİLYAR 41 MİLYON $ TARİHİ REKORA İMZA ATTI
2011 yılında 834 Milyon Dolar ihracat yapan Petkim, 2012 yılında ihracatını % 25 artışla 1 Milyar 41 Milyon Dolara yükselterek 48
yıllık tarihinde önemli bir başarıya daha imza attı. İhracatın toplam ciro içindeki payı ise % 42 seviyesine çıktı.
Genel Müdür Sadettin Korkut, 2012 yılının Türk sanayicisi ve imalat sektörü için çok zor bir yıl olduğunu anımsatarak, özellikle ikinci
çeyrekten itibaren sektörlerin büyüme hızlarında ciddi düşüşler gözlendiğini belirtti. Nafta ve enerji fiyatlarındaki artışın, maliyetlerdeki
yükselişin temel nedenini oluşturduğuna dikkat çeken Korkut, AB pazarlarında yaşanan daralmayı yeni ihraç pazarları bularak aştıklarını vurgulayarak, “Euro bölgesindeki talebin düşük olması, en önemli ihracat pazarlarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımızı
zorlaştırdı. Bu zorluğu yeni pazarlar bularak aşma yolunu seçtik. Ülkemiz ekonomisinde büyüme hızı, 2011 yılına göre önemli oranda
gerileyerek % 3’ün altına kadar düştü. Geçmiş yıllarda çift haneli büyüyen sektörde, ekonomideki daralmaya paralel olarak ciddi yavaşlamalar gözledik. 2012 yılı başlarında bir miktar toparlanan sektörümüzde, nisan ayından itibaren hızlı bir gerileme yaşandı. Başta
Çin olmak üzere dünya talebinin aşırı düşmesiyle, ithalatçılar nisbi olarak iyi konumda olan Türkiye piyasasına yöneldi. Ürün fiyatları
hızlı bir şekilde düşerek, hammadde fiyatları düzeyine kadar geriledi. Bu süreçte Petkim olarak satış odaklı üretim optimizasyonu ile
birlikte dip dalgasından çıktık ve 2013 yılına umutla girdik.” dedi.
www.petkim.com.tr
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İlk “elektronik”
genel kurulumuz
tüm dünyadan izlenebildi
SOCAR Uluslararası Yatırımlar Sorumlusu ve Petkim Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev’in başkanlık ettiği toplantıya, Petkim’in Yönetim Kurulu
Üyeleri ile SOCAR Türkiye’nin üst düzey yöneticileri katıldı.

Petkim Petrokimya
Holding A.Ş’nin 2013 yılı
Olağan Genel Kurul Toplantısı
29 Mart 2013 Cuma günü
Özel Misafirhane Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirildi.
SOCAR Uluslararası Yatırımlar Sorumlusu ve Petkim
Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev’in başkanlık ettiği
toplantıya, Petkim’in Yönetim
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Kurulu Üyeleri ile SOCAR
Türkiye’nin üst düzey yöneticileri katıldı.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na
göre Borsa İstanbul’a kote
olan şirketlerin yapmaları zorunlu olan elektronik
genel kurul, Petkim tarihinde
ilk kez uygulandı. İnternet
ortamında tüm hissedarların
izlemesine açık olan genel

Yeni Türk Ticaret
Kanunu’na göre Borsa
İstanbul’a kote olan
şirketlerin yapmaları
zorunlu olan elektronik
genel kurul, Petkim
tarihinde ilk kez
uygulandı.

kurulda bir konuşma yapan
SOCAR Uluslararası Yatırımlar
Sorumlusu ve Petkim Yönetim
Kurulu Başkanı Vagif Aliyev,
Türkiye’de çok büyük projelere imza attıklarını vurguladı.
Petkim özelleştirilmesi ile ivme
kazanan Azerbaycan-Türkiye
arasındaki stratejik ortaklığın
SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi, petrokimya, enerji, lojistik

GENEL KURUL

Petkim Yönetim Kurulu Üyeleri, Seyir Tepesi’nde ve
liman sahasında incelemelerde bulunarak, yapılacak
yatırımlar hakkında bilgi aldı.
si olan Petkim’in 2012 yılını 1
Milyar 41 Milyon Dolar ihracat
başarısı ile tamamladığını
hatırlatan Yavuz, şu değerlendirmeyi yaptı:

projeleri ve TANAP ile daha
büyük güç kazanacağının
altını çizen Aliyev, SOCAR’ın
2018 yılına kadar Türkiye’ye 17
milyar dolar yatırım yapacağına
dikkat çekti.
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz, 2023 yılı-

na kadar Türkiye’ye yapacağı
yatırımlarla, “Türkiye’nin ilk üç
sanayi şirketinden biri olmayı”, “15 Milyar Dolar ciro ve 5
Milyar Dolar ihracat yapmayı”
hedef olarak belirlediklerini belirterek, bu hedefe ilerleyişlerini
kararlı adımlarla sürdürdüklerini
vurguladı. Grubun amiral gemi-

// “STAR RAFİNERİSİ
İLE PETKİM’İN DIŞA
BAĞIMLILIĞI SIFIRA
İNECEK”
“Euro bölgesindeki talebin
düşük olması, Petkim’in
en önemli ihracat pazarları
arasında yer alan AB ülkelerine ihracatımızı zorlaştırdı. Bu
zorluğu yeni pazarlar bularak
aşma yolunu seçtik. 2013 yılında da ivmemizin artacağını ve
iki haneli ihracat artışı rakamlarını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Petkim Yarımadası
için belirlediğimiz ‘RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu’ hedefimizin
en önemli parçası olan STAR
Rafinerisi devreye girdiğinde,
Petkim Yarımadası’nda daha
büyük ihracat başarılarına imza

atacağımıza inancımız tam.
Rafinerimizin 2017 yılı başında
devreye girmesi ile Petkim’in
bugün için yüzde 90’lar seviyesinde olan hammaddede
ithalat bağımlılığı sıfır noktasına
inecek.
Böylelikle daha büyük kapasite
artışları ve yeni fabrika yatırımlarına başlamak için cesaret
bulacağız.
Sadece Petkim için değil,
ülkemiz sanayisinin ihracatına
da çok önemli katkıda bulunacak, cari açıkta önemli oranda
iyileşme sağlayacağız.”
Petkim ve SOCAR Türkiye
tepe yöneticileri genel kurul
toplantısı sonrasında Heydar
Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Petkim Limanı ve
STAR Rafinerisi hafriyat sahasında incelemelerde bulundu.

www.petkim.com.tr
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PVC’nin, Petkim’in
tuz iskelesinden
başlayıp, evimizdeki
pencereye
doğru uzanan koşusu
Evinizde her gün açtığınız pencerenizin, bahçenizi suladığınız hortumun,
hastanede kullandığınız serum ambalajının, ayakkabı tabanınızın ve
daha yüzlerce PVC ürünün ilk yolculuğunun Petkim’in Klor Alkali
Fabrikası’ndaki tuz iskelesinde başladığını biliyor musunuz? Ekonomi
Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı ve Anadolu Ajansı Muhabiri
Tolga Albay ile Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Erçin Top, bu ilginç öyküyü
haberleştirdi
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Petkim Klor Alkali Fabrikası bünyesindeki tuz iskelesine yılda
220 bin ton tuz geliyor.

Ayrıştırma işlemi öncesi salamura tanklarına alınan tuz,
60 derecede yıkanıp saflaştırılarak, elektrolize hazır hâle getiriliyor.

Aşırı tüketimi nedeniyle
sofralardaki yeri artık tartışma
konusu olan tuz, geçirdiği
kimyasal bir yolculukla karşımıza kapı, pencere, ambalaj
maddesi ve serum lastiği gibi
ürünlerle çıkıyor.
Anadolu Ajansı ekibi, doğal
mineral olan tuzun petrokimya tesisleri ve profil fabrikalarında geçirdiği evreleri
izleyerek pencere olma
yolculuğunu görüntüledi.
İthal edilen ya da tuzlalardan çıkarılarak gemilerle Aliağa’daki Petkim

Limanı’na getirilen tuz, Klor
Alkali Fabrikasına alınıyor.
Tesis yılda ortalama 220 bin
ton tuzu ayrıştırıyor. Ayrıştırma işlemi öncesi salamura
tanklarına alınan tuz, yıkanıp
saflaştırılarak su içinde eritildikten sonra yüksek elektrik
akımı yardımıyla kimyasal
bileşiklerin ayrıştırılmasını
sağlayan elektroliz ünitesine
gönderiliyor. Günde 750 bin
kilovat saat elektriğin kullanıldığı elektroliz ünitesi; Balıkesir, Uşak gibi orta ölçekli
sanayiye sahip bir kentin har-

Klor Alkali Fabrikası’nın
yüksek güvenlikli
alanlarından
olan elektroliz
ünitesindeki ayrışma
sonrası kimya
sanayisinin temel
maddelerinden
olan Sıvı Kostik ile Klor
ve %99.99 saflıkta
Hidrojen Gazı ürünleri
ortaya çıkıyor.

cadığı elektrikle aynı miktarda
enerjiyi harcıyor. Petkim sahası
içindeki elektrik santralinden
alınan enerji, yüksek gerilim
hatlarıyla üniteye giriyor. Elektroliz ünitesinde yüksek elektrik
akımının yarattığı manyetik
alan nedeniyle kredi kartı gibi
manyetik şeride sahip kartlar
bozuluyor, pusulalar kullanılamaz hale geliyor.  
Tesisin yüksek güvenlikli alanlarından olan elektroliz ünitesindeki ayrışma sonrası kimya
sanayisinin temel maddelerinden olan Sıvı Kostik ile Klor
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Klor Alkali Fabrikası bünyesindeki elektroliz ünitesinde tuzun
içindeki kimyasal bileşikler 85 derecede ve yüksek elektrik akımına
tabi tutularak ayrıştırılıyor. Bu ünite günde 750 bin kWh elektrik
tüketiyor. Bu tüketim Balıkesir ilinin bir günde kullandığı elektrik
tüketimine eşit.

ve %99.99 saflıkta Hidrojen
Gazı ürünleri ortaya çıkıyor.
Kâğıt, patlayıcı, gıda,  tekstil
ve deterjan  başta olmak
üzere 17 sektörde kullanılan
kostik, ayrışma sonrası farklı
bir ürün olarak satışa sunuluyor. Klor ise Petkim bünyesindeki ayrı bir fabrika olan
Vinil Klorür Monomer (VCM)
Fabrikası’na gönderiliyor. Klor,
burada Nafta hammaddesinden ayrıştırılarak, elde edilen
Etilen maddesiyle birleşerek
VCM ürününe dönüşüyor.
Tamamı kapalı sistemler
içinde süren üretim süreci
sonrası VCM ürünü son
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durağı olan Polivinil Klorür,
yani PVC fabrikasına geçiyor.
Burada un benzeri bir forma
dönüşen PVC, ambalajlanarak PVC profil fabrikalarına
gönderiliyor.
Profil fabrikasına yarım tonluk dev çuvallarda getirilen
PVC, dayanıklılık artırıcı,
sertleştirici ve yapışmayı
engelleyici katkı maddeleriyle
birleştirilerek 190 derecede jel
kıvamına getiriliyor. Suyla soğutularak profil formuna sokulan PVC, uygulayıcı firmalar
tarafından kapı ve pencere
olarak evlere takılıyor.
Petkim Genel Müdürü Sa-

Profil fabrikasına
yarım tonluk dev
çuvallarda getirilen
PVC, dayanıklılık
artırıcı, sertleştirici ve
yapışmayı engelleyici
katkı maddeleriyle
birleştirilerek 190
derecede jel kıvamına
getiriliyor. Suyla
soğutularak profil
formuna sokulan PVC,
uygulayıcı firmalar
tarafından kapı
ve pencere olarak
evlere takılıyor.

dettin Korkut, 60’a yakın ham
madde ve yardımcı madde
üretimiyle Türk sanayisinin en
önemli tedarikçileri arasında yer aldıklarını belirterek,
petrol türevi hammaddeler
yanında tuz gibi minerallerin
de geçirilen işlemler sonrası
insan hayatına çok farklı farklı
alanlarda girdiğini söyledi.
Korkut, otomobil tamponundan pencereye, serum
lastiğinden bisküvi ambalajına
kadar çok geniş bir alana hitap
ettiklerini dile getirerek, tesisin
performansının birçok sektörü
yakından etkilediğine de dikkati çekti.

HABER
Klor Alkali Fabrikası’ndan çıkan Klor, Vinil
Klorür Monomer (VCM) Fabrikası’ndaki
reaktörlerde Nafta hammaddesinden
ayrıştırılıyor. Elde edilen Etilen
maddesiyle birleşerek VCM ürününe
dönüşüyor.

VCM ürünü boru hatlarıyla Polivinil Klorür (PVC)
fabrikasına geçiyor.

Klor Alkali Fabrikası’ndaki tüm işlemler ve üretim süreçleri panel
odasında DCS sistemi ile elektronik olarak izleniyor.

PVC Fabrikası’nda un benzeri bir forma dönüşen PVC, ambalajlanarak profil
fabrikalarına ve bu ürünü hammadde olarak kullanan tesislere gönderiliyor.

ZİYARET

ASD, Yönetim Kurulu
Petkim’de toplandı
Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD) Yönetim Kurulu, Sadettin
Korkut’un başkanlığında Petkim’de toplandı. Aliağa Kompleksi’ni gezen
ASD heyeti, daha sonra Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde inceleme
gezisi yaptı.

Türkiye’de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren
şirketleri çatısı altında toplayan
Ambalaj Sanayicileri Derneği
(ASD), mart ayı Yönetim Kurulu
Toplantısı’nı Petkim’de gerçekleştirdi. ASD Yönetim Kurulu
Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, ambalaj
sektörünün temel hammadde
tedarikçisi olan Petkim’de
dernek yönetimini ağırlamaktan
büyük mutluluk duyduğunu
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belirterek, sektörün her geçen
yıl artan bir ivmeyle büyümesini sürdürdüğünü söyledi.
Ambalajın ihracatı mümkün
kılan en önemli stratejik araç
olduğunu kaydeden Korkut,
“Türk ambalaj sanayi, ülkedeki
imalat sanayindeki genişlemeye cevap verecek durumdadır.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) en
büyük 1000 şirket araştırmasında 2009 yılında 50 ambalaj
sanayi şirketi yer aldı. 2011

ASD Yönetim Kurulu Üyeleri, Petkim ziyaretleri
anısına Genel Müdür Sadettin Korkut’a cam
şamdan hediye etti.

yılında bu rakam 55’e çıktı.
Bu 55 şirketin 25’i derneğimiz
üyesidir.” dedi.
// “ALOSBİ, YATIRIM
FIRSATI SUNUYOR”
Ambalaj sektöründe faaliyet
gösteren firmaların, Marmara bölgesinde yeni yatırım
yapacakları ya da mevcut
yatırımlarını büyütecekleri alanları kalmadığına dikkat çeken
Korkut, bu amaçla Petkim’e

ZİYARET

Petkim’i ziyaret eden heyet, Etilen Fabrikası
ziyaretleri kapsamında, Fabrika Yöneticisi
Hasan Ali Karavacıoğlu’ndan (solda) üretim
proseslerine ilişkin bilgiler aldı.

12 kilometre mesafede bulunan ve doluluk oranı yüzde
15’ler düzeyinde kalan Aliağa
Organize Sanayi Bölgesi’ni
(ALOSBİ) de ziyaret ettiklerini
kaydetti. Yüzölçümü büyüklüğü
ile Türkiye’nin en büyük OSB’si
konumunda olan ALOSBİ
bünyesinde kimya sektörüne
ayrılan özel alanı da görme
fırsatı yakaladıklarını vurgulayan
Korkut, şu değerlendirmeyi
yaptı:
“Petkim’in, yani hammaddenin
yanı başında böyle bir yatırım
fırsatını dikkatle inceledik.
Yatırımı hızla devam eden İzmirÇandarlı Otoyolu’na çıkışı olan;
doğalgaz, elektrik, su, atık su
ve arıtma gibi altyapı yatırımları
tamamlanmış bu bölge bizlere
önemli yatırım fırsatları sunuyor.

Konuyu yönetim kurulumuzda
değerlendirip, üyelerimizin de
bilgisine sunacağız”
ASD Başkan Yardımcısı Zeki
Karabekir ise, Petkim’de Genel
Müdür Sadettin Korkut’un
misafiri olmaktan memnuniyet
duyduklarını ifade etti. SOCAR
Türkiye ve Petkim’in planladığı
ve yatırımına başladığı projeleri
basından dikkatle izlediklerini
kaydeden Karabekir, projelerin Petkim’e ve hammadde
tedarikçisi olduğu tüm sektörlere sağlayacağı katma
değeri daha yakından gözlemleme şansı yakaladıklarını
ifade etti. Sadettin Korkut’un
sektörün yakından tanıdığı bir
profesyonel yönetici olarak
Petkim’in Genel Müdürlüğü’ne
atanmasından ayrıca mutluluk

Ambalaj sektöründe
faaliyet gösteren
firmaların, Marmara
bölgesinde yeni
yatırım yapacakları
ya da mevcut
yatırımlarını
büyütecekleri
alanları kalmadığına
dikkat çeken
Korkut, bu amaçla
Petkim’e 12
kilometre mesafede
bulunan ve doluluk
oranı yüzde 15’ler
düzeyinde kalan
Aliağa Organize
Sanayi Bölgesi’ni
(ALOSBİ) de ziyaret
ettiklerini kaydetti.

duyduklarını ifade eden Karabekir, yeni yatırımlarla Petkim’in
kapasitesinin artmasını ve katma
değeri yüksek ürünler üretmesini
beklediklerini sözlerine ekledi.
ASD Başkan Yardımcısı Zeki Karabekir ziyaret anısına Sadettin
Korkut’a bakır şekerlik armağan
ederken, ASD Yönetim Kurulu
üyeleri daha sonra, Petkim Aliağa Kompleksi’nde saha gezisi
yaparak, Etilen Fabrikası’nda
incelemelerde bulundu.
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Petkim Genel Müdürü ve Ambalaj Sanayicileri
Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut
(ortada) 2012’de dış ticaret açığı vermeyen ambalaj
sektörünün 2013 yılında da yine ülke ekonomisinden
hızlı büyüyeceğini öngördüklerini söyledi.

Ambalaj sektörü,
14 Milyar $ büyüklüğe
doğru koşuyor
Avrupa’da yaşanan talep azalması ile oluşan boşluğu doldurarak fırsata
çeviren Türk ambalaj sektörü, geçen yıl 3.1 Milyar Dolar ihracat yaptı.
Sektörün ihracatında birim fiyat ve katma değer her geçen yıl artıyor.
Petkim Genel Müdürü ve
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu
Başkanı Sadettin Korkut,
ambalaj sektörünün ülke
ekonomisinden daha hızlı
büyüyerek, 14 Milyar Dolar
büyüklüğe ulaştığını söyledi.
Korkut, ASD’nin yıllık değerlendirmesini yaptığı basın
toplantısında, sektörün ayrıca
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200 - 250 milyar dolarlık bir
ekonomik hareketliliği etkilediğini belirterek, “Türk ambalaj
sektörü Avrupa’da yaşanan
talep azalması ve finansal
kriz nedeni ile zora düşen
Avrupalı rakiplerinden doğan
boşluğu dolduruyor. Avrupalı
şirketlerin karlılık noktasını
yakalamakta zorlanmaları
nedeniyle üretim Türkiye’deki

Dünyada 191 ülkeye
ihracat yapan Türk
ambalaj sektörünün
2012’de en çok ihracat
yaptığı ülkelerin
başında Almanya, Irak,
İngiltere, Fransa ve İran
geliyor.

şirketlere kaymakta ve Türk
şirketleri kapasite artırmaktadır.
Türkiye ambalaj sektörünün
bu çıkışı ile birlikte Avrasya’nın
bölgesel merkezi olma yolunda
ilerliyor. Türk ambalaj firmaları
yurtdışından bazı firmaları satın
almıştır. Ayrıca, yurtdışından
bazı büyük firmalar yerli üreticilerimizle ortaklığa gitmektedirler.” dedi.

SEKTÖR

AVRASYA AMBALAJ İSTANBUL 2013 FUARI
DÜNYANIN BULUŞMA NOKTASI OLACAK
ASD ve TÜYAP işbirliği ile düzenlenen “Avrasya Ambalaj İstanbul 2013” fuarı, 12-15 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sadettin Korkut Avrasya
Ambalaj Fuarının, sektörleri için başlı başına bir başarı hikâyesi olduğunu belirterek Fuarın, 18 yıl önce ilk yapıldığı günden bu yana yaklaşık 30 kat büyüdüğünü
belirtti. Korkut, ”Bu haliyle fuarımız, Avrupa’nın her yıl düzenlenen en büyük ambalaj fuarı olmuştur” dedi. İhracat hedefini büyüten Ambalaj Sektörü Fuarı’nda
2012 yılında, 95 ülkeden 47.144 ziyaretçi ağırlandı. 2012 yılında yurtdışından gelen nitelikli, alım gücü yüksek ziyaretçisi sayısında da % 6 artış yaşayan
fuar, 5.000’in üzerinde yabancı alıcıyı, katılımcılarıyla buluşturdu. 2012 yılında %17 büyüme başarısı gösteren fuara, bu yıl özellikle yurtdışından yoğun katılım
talebi geliyor. 2013 yılında Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 98.000 m2 kapalı alanda gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 47 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan ve
yeni pazar arayışında sektörün gelişimine katkı sağlayan fuara bu yıl, 35 ülkeden 1100’ün üzerinde firma ve 50 binin üzerinde ziyaretçinin katılımı bekleniyor.
Fuar Avrupa’nın her yıl yapılan en büyük ihtisas fuarı haline geliyor.

SEKTÖR 191 ÜLKEYE
İHRACAT YAPIYOR
Türkiye’de ambalaj sektörü dünya ortalamasının üstünde bir büyüme sağlıyor. 2006’da 1,5 milyar dolar olan ambalaj ihracatı, 2012’de 3.1 milyar dolara
yükseldi. Ambalaj sanayi ihracatı son beş yılda yıllık ortalama %14 arttı. Dünyada 191 ülkeye ihracat yapan Türk ambalaj sektörünün 2012’de en çok ihracat
yaptığı ülkelerin başında Almanya, Irak, İngiltere, Fransa ve İran geliyor. 500 Milyar Dolar ihracat hedeflenen 2023 yılında ise, sektörün ihracat hedefi 10 Milyar
Dolar ve 30 Milyar Dolar sektör büyüklüğü olarak belirlendi.

YILDA 1.5 MİLYAR LİRALIK
EKMEK ÇÖPE GİDİYOR
2012 yılının aynı döneminde yaptıkları basın toplantısında ekmek israfı konusunu ve ekmeğin ambalajlanması gereğini gündeme getirdiklerini belirten ASD
Başkanı Sadettin Korkut, sonrasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in de konuya hassasiyet gösterdiğini ve toplumda bu hususta önemli bir
bilinçlenme başladığını söyledi. Bunu takiben TBMM’de konu ile ilgili bir komisyon oluşturulduğunu kaydeden Korkut, şu çarpıcı örnekleri verdi: “Türkiye’de
her yıl 1,5 milyar liralık ekmeğin çöpe gitmesi, üretilen yaş sebze ve meyvedeki kaybın 16 milyar liraya ulaşması gıda israfının boyutunu gözler önüne
sermektedir. Bakliyat ürünlerinde de benzer sorunlar yaşanmaktadır. Bu ürünlerinde sadece yüzde 30’u ambalajlı olarak satılmaktadır. Ambalaj sektörü taze
sebze ve meyvenin çöpe değil, sofralara gitmesini sağlayabilir. Ülkemizde her yıl 2 milyar ekmek israf ediliyor. Ekmeğin ambalajlanması, daha uzun süre ve
hijyen koşullarına uygun saklanmasını sağlar.’’

2012’de dış ticaret açığı
vermeyen ambalaj sektörünün 2013 yılında da yine ülke
ekonomisinden hızlı büyüyeceğini öngördüklerini söyleyen
Korkut; ihracatın da aynı
oranda artması için çalıştıklarını kaydetti.
ASD tarafından hayata geçirilen, “Ambalaj Sanayi Uluslararası Rekabet Gücü Maksimizasyonu Projesi”nin Ekonomi

Bakanlığı tarafından onaylandığını hatırlatan Korkut, şu
değerlendirmeyi yaptı:
“18 katılımcı şirket ile projenin
ilk etabı olan İhtiyaç Analizi
Tespiti çalışmalarını sonuçlandırmak üzereyiz. Bu proje
vasıtası ile sektöre yönelik kümelenme çalışmalarına katkıda bulunmayı ve sektörümüzde faaliyet gösteren firmaların
küresel pazarlardaki rekabet

gücünü artırmayı amaçlıyoruz.
Firmaların kurumsallaşmalarına katkıda bulunmak, ihracat
altyapılarını güçlendirmek, var
olan pazarlardaki varlıklarını
geliştirmek ve yeni dış pazarlara girmelerine olanak sağlamak istiyoruz. Bir başka deyişle, uluslararası iş geliştirme
faaliyetlerimizi hızlandıracağız.
2012 yılında ihracat birim
fiyat ortalaması 1.58 Dolar/

kg olan Türkiye’de, Ambalaj
Sektörü 2.48 Dolar/kg ihracat
birim fiyat ortalaması ile sektör
olarak katma değerli ihracatın
en önemli temsilcisi olmuştur.
Ekonomi Bakanımız Sayın
Zafer Çağlayan başta olmak
üzere Ekonomi Bakanlığı
KOBİ ve Kümelenme Dairesi
yetkililerine de bize bu desteği
sağladıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz”.
www.petkim.com.tr
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PAGEV Yönetim Kurulu
Üyeleri Petkim’i ziyaret etti
Türkiye Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)
Başkanı Mehmet Uysal ve Yönetim Kurulu Üyeleri Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Türkiye Plastik Sanayicileri
Araştırma, Geliştirme ve
Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Mehmet Uysal ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut’a
nezaket ziyaretinde bulundu.
SOCAR Türkiye ve Petkim’in
yatırımları ve sektörel gelişmeler hakkında Genel Müdür
Korkut’tan bilgi alan PAGEV
yönetimi, Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’nı da Petkim’de
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gerçekleştirdi. PAGEV Başkanı
Mehmet Uysal, gösterdiği
misafirperverlik için Sadettin
Korkut’a teşekkür ederken,
“plastik sektörü ve Petkim’in et
ve tırnak gibi ayrılmaz olduğuna” dikkat çekti. Petkim’in üretiminin artmasının plastik sektörü için hayati önemde olduğuna
dikkat çeken Uysal, SOCAR
Türkiye’nin ve Petkim’in
Aliağa Kompleksi’nde planladığı yatırımları sahada gezerek

Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut da,
PAGEV’in ziyaretinden
büyük memnuniyet
duyduğunu, yaşanan
ortak sorunların
çözümü için birlikte
çalışmaya hazır
olduklarını dile
getirdi.

görmekten büyük mutluluk
duyduklarını ifade etti.
Uysal, şu değerlendirmeyi
yaptı:
“Petkim, uzun yıllar süren
özelleştirme süreci nedeniyle
pazar payında önemli kayıplar
yaşadı. Sektör olarak bizler
yerli üretimin artmasını çok
önemsiyoruz. Petkim üretimini
artırmalı. Bu sanayici Petkim’in
malını alır. Yeter ki, ihtiyacımız
olan katma değeri yüksek

ZİYARET
ürünler uygun maliyetlerle
üretilsin. Biz sanayiciler
olarak Petkim’in üzerindeki
yükleri biliyoruz. Çok yüksek
maliyetlerle üretim yapıldığının ve yaşanan zorlukların
farkındayız. Hükümetimize,
yerli üreticimiz olan Petkim’in
üzerindeki yüklerin azaltılması çağrısını da yapıyoruz.
Sektörümüz ve Petkim’in
sorunları ortak. İlgili bakanlıklara birlikte gidelim sorunlarımızı anlatalım. Ne zaman
isterseniz, gece-gündüz
bizleri çağırın gelelim”
// REKABETTE ADALET
İSTEĞİ
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut da, PAGEV’in
ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu,
yaşanan ortak sorunların
çözümü için birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile
getirdi. Türkiye’nin en önemli
sorununun üretimin artırılması olduğunu vurgulayan
Korkut, “Keşke ülkemizde
birkaç tane Petkim olsa.
Eğer tek üretici olmasaydık,
yaşadığımız sorunların bize
özgü olmadığı daha rahat
anlaşılırdı. Biz Petkim olarak
ne devletten ne de başka
bir kurumdan koruma ya da
koruma anlamına gelecek
bir uygulama talep etmedik.
Rekabete her zaman varız
diyoruz. İstediğimiz rekabette adalet olması.
100 metre koşusuna çıkan
iki koşucudan birinin ayağında en iyi kalitede ayakkabı
varken, diğerinin ayağında
delikli çarık varsa, üstüne
üstlük iki bacağı birbirine
zincirliyse, ‘Hadi bakalım
yarışın’ demek çok anlamlı
olmuyor. Türkiye’nin kapıları
sonuna kadar açık.
Dâhilde İşleme Rejimi, serbest
ticaret anlaşmaları ve Gümrük
Birliği kapsamında, milyonlarca ton petrokimyasal ürün
sıfır gümrükle ithal edilerek iç
piyasaya sunuluyor.” yorumunu dile getirdi. Şirket olarak
sektörel sivil toplum kuruluşları ile ortak çözümler aramaya
büyük önem verdiklerini de
sözlerine ekleyen Korkut, bu
çözümlerin ortak akılla bulunmasının çok zor olmadığını

PAGEV adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uysal, Genel Müdür
Sadettin Korkut’a ziyaret anısına cam tabak hediye etti.

PAGEV Yönetim Kurulu Üyeleri, saha ziyareti kapsamında
gezdikleri AYPE-T Fabrikası’nda, Fabrika Yöneticisi Erol Tutçu’dan
bilgi aldı.
sözlerine ekledi. Korkut, şöyle
devam etti:
“Petkim’in her sektörde
müşterisi var. Sanayicilerimizle hiçbir zaman karşı karşıya
olmadık.
Ölçeklerimiz farklı olsa da
sorunlarımız ortak. Sizlere her
zaman ‘dükkân sizin’ diyoruz.
Müşterilerimiz velinimetimizdir, baş tacımızdır. Sektöre
katkı yapacak işleri birlikte
dizayn edeceğiz. SOCAR
Türkiye’nin Petkim Yarımadası
için belirlediği ve ‘ValueSite’ olarak adlandırdığımız
vizyonumuz, ülkemizin henüz
tanık olmadığı muhteşem bir

Ziyaret kapsamında
Petkim Aliağa
Kompleksi’nde
saha gezisi de
yapan PAGEV
Yönetim Kurulu
üyeleri, fabrika
müdürlerinden,
işletme ve çalışma
yöneticilerinden
hakkında bilgi aldılar.

sinerjiyi beraberinde getirecek. Ancak siz de biliyorsunuz ki yatırım yapmak zor
iş. Rafineri yatırımı, enerji
yatırımı, liman yatırımı ve
Petkim’deki tevsiler, ülkenin
çehresini değiştirecek olan
yatırımlardır. Bu yatırımlar
devreye alındığında hepimizin
kazancı artacak. Ekmeğimizi
birlikte büyüteceğiz.”
Ziyaret kapsamında Petkim
Aliağa Kompleksi’nde saha
gezisi de yapan PAGEV Yönetim Kurulu üyeleri, fabrika
müdürlerinden, işletme ve
çalışma yöntemleri hakkında
bilgi aldılar.
www.petkim.com.tr
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ALTO HEYETİNDEN PETKİM’E NEZAKET ZİYARETİ

“Petkim, vergi ve sigorta
priminde sanayi kuruluşlarına
örnek oluyor”
Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut’u ziyaret ederek
yeni görevinde başarılar diledi.

Aliağa Ticaret Odası
(ALTO) Başkanı Adnan Saka
ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut’u ziyaret ederek
yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyarette Petkim’in Aliağa
ekonomisi için önemine dikkat
çeken Aliağa Ticaret Odası
(ALTO) Başkanı Adnan Saka,
SOCAR Türkiye ve Petkim’in
yaptığı yatırımlardan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Vergilerin üretim yerlerinden
yatırılmasının o bölgenin
kalkınmasında ve planlanmasında kilit rol oynadığını ifade eden Başkan
Saka, “Petkim’de bu
76
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anlamda hem ülke ekonomisine sağladığı katkıyla hem
de Aliağa’ya yapmış olduğu
yatırımlarla birçok sanayi
kuruluşuna örnek oluyor.
Bakıldığı zaman, Petkim ve
çatısı altında olduğu SOCAR
Grubu yeni istihdam sahaları
yaratıyor.
Bu yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlıyor, Aliağa’nın
gelişmesinde önemli bir yer
tutuyor. Ama hepsinden
önemlisi Petkim Aliağa Vergi
Dairesi’ne kayıtlı bir şirketimiz.
Vergilerini Aliağa’dan yatırıyor. Bu hassas davranışı
ile Petkim dolaylı yoldan da
Aliağa’nın sosyal yaşamının

Adnan Saka:
“Petkim ve çatısı
altında olduğu
SOCAR Grubu yeni
istihdam sahaları
yaratıyor.
Bu yatırımlarla ülke
ekonomisine katkı
sağlıyor, Aliağa’nın
gelişmesinde önemli
bir yer tutuyor.”

gelişmesini sağlıyor. Petkim
ayrıca çalışanlarının sosyal
güvenlik primlerini İzmir’e
yatırarak, ihracatını da Ege
İhracatçı Birlikleri kayıtlarından geçirerek örnek davranışını sürdürüyor.” dedi.
Petkim başta olmak üzere
vergilerini üretim yaptıkları
yerde yatırma hassasiyetini
gösteren Aliağa’daki diğer
sanayi kuruluşlarına ve
firmalara teşekkür ettiklerini
kaydeden Adnan Saka,
vergilerini üretim yerlerinden yatırmayan diğer firmaların da bu konuda hassas
davranmalarını istediklerini
sözlerine ekledi.

ZİYARET

ESİAD Yönetim Kurulu’ndan
SOCAR Türkiye ve Petkim’in
yatırımlarına övgü
Bülent Akgerman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Petkim’i ziyaretlerinde
gerçekleştirdikleri saha gezisiyle, planlanan ve devam eden yatırımlar
hakkında bilgi aldılar.

Bülent Akgerman’ın
Başkanlığı’ndaki Ege
Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (ESİAD) Yönetim
Kurulu Üyeleri, Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut’u
ziyaret ederek şirketin ve
SOCAR Türkiye’nin yatırım
projeksiyonlarını yerinde
inceledi.
ESİAD Başkanı Bülent
Akgerman, Başkan Vekili
Nihat Gündüz, Yönetim Kurulu
Üyeleri Erol Narin, Oğuz

Özkardeş ve Arzu Amirak
ile Genel Sekreter Prof. Dr.
Mustafa Yaşar Tınar’dan
oluşan heyet, ilk olarak Genel
Müdür Sadettin Korkut’tan
şirketin faaliyetleri hakkında
bilgi aldı. Bilgilendirme
toplantısının ardından yapılan
saha gezisinde, yatırım
faaliyetlerini yerinde inceleyen
ESİAD heyeti adına konuşan
Başkan Bülent Akgerman,
Petkim’in Türk sanayisi için
çok stratejik bir hammadde

üreticisi olduğuna dikkat
çekerek, SOCAR’ın Petkim
Yarımadası’ndaki yatırımlarının
İzmir’de olmasının kent ve
bölge ekonomisi açısından
büyük önem taşıdığını
kaydetti. Ziyaretlerinin, Genel
Müdür Sadettin Korkut’a
tebrik mahiyeti taşıdığını da
sözlerine ekleyen Akgerman,
ESİAD olarak yapılan tüm
bu yatırımlara destek olmayı
sürdüreceklerini sözlerine
ekledi.

Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut, Seyir
Tepesi’nde ESİAD Yönetim
Kurulu Üyelerine şirketin
yatırımları hakkında bilgi
verdi.

www.petkim.com.tr
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Genel Müdür
Sadettin Korkut’tan
Vali Mustafa Toprak’a
tebrik ziyareti
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, mayıs ayında Diyarbakır
Valiliği’nden İzmir Valiliği’ne atanan Mustafa Toprak’a makamında tebrik
ziyaretinde bulundu.

Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut ve İzmir Valisi
Mustafa Toprak
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Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, mayıs ayında
Diyarbakır Valiliği’nden İzmir
Valiliği’ne atanan Mustafa
Toprak’a makamında tebrik
ziyaretinde bulundu. Şirketin
üretim süreçleri ve yaptığı faaliyetler hakkında Vali
Toprak’a bilgi veren Korkut,
Petkim’in Türk sanayisinin en
önemli ve kritik hammadde
üreticisi olduğunu kaydetti.
İzmir’in, Türkiye’nin üçüncü

büyük kenti ve en önemli
ihracat limanlarından biri
olduğunu hatırlatan Korkut,
“SOCAR Türkiye’nin Petkim
Yarımadası’nda başladığı ve
projelendirdiği yatırımlar ile
Cumhuriyetimizin 100. Yılı
olan 2023 yılında, RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonu’nu tamamlayan
Türkiye’nin ilk Kimya Endüstri
Kümelenmesi’ni hayata geçireceğiz. 5 Milyar Dolarlık ya-

tırım bedeliyle Türkiye’nin tek
noktaya yapılan en büyük yatırımı konumunda olan STAR
Rafinerisi’nin hafriyat çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. Bu
yatırımların özellikle İzmir’de
yaratacağı dönüşümü birkaç
yıl içinde elle tutulur olarak
yaşayacağız.” dedi.
İzmir Valisi Mustafa Toprak’ı
Petkim’e davet eden Sadettin
Korkut, yeni valiye görevinde
başarılar diledi.

BİZ’DEN HABERLER

Marmara Bölgesi’ndeki
müşterilerimizle İstanbul’da
bir araya geldik
Marmara Bölgesi’ndeki illerde faaliyet gösteren Petkim müşterilerini
bir araya getiren Bölge Toplantısı, İstanbul Sheraton Oteli’nde
gerçekleştirildi.

Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut

Marmara Bölgesi’ndeki illerde faaliyet gösteren Petkim
müşterilerini bir araya getiren
Bölge Toplantısı, İstanbul
Sheraton Oteli’nde gerçekleştirildi. Firma temsilcilerinin
yoğun katılım gösterdiği
toplantının açılışında konuşan Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut, müşteriler
ile her türlü teknik imkânların
yanında yüz yüze temasa
da büyük önem verdiklerini belirterek, “Müşterimizi
dinleyip, anlayıp, onlara daha
iyi hizmet anlayışı içindeyiz.
Onlarla birlikte en iyisini ve en
doğrusunu yapma gayretindeyiz. Beraber iş yapacağız.
Kapılar açık, herkes istediği

yerden istediği malı getiriyor.
Hevesli satıcılar ve acımasız
alıcılar dünyasında yaşıyoruz.
Toplantıda dile getirilen her
türlü mesajı dikkatle dinledik
ve not ettik.” dedi.
Genel Müdürlük görevine
başlamasından iki saat
sonra ilk toplantısını satış ve
pazarlama ekibi ile gerçekleştirdiğini hatırlatan Korkut,
müşterilerinin başlarının tacı
olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı. Petkim’in
büyük bir şirket olduğunu,
bu nedenle piyasa mekanizması içinde manevralarını
daha yavaş yapmak zorunda
kaldığını kaydeden Korkut,
petrokimyasal ürünlerin ser-

“Müşterimizi dinleyip,
anlayıp, onlara daha
iyi hizmet anlayışı
içindeyiz. Onlarla
birlikte en iyisini
ve en doğrusunu
yapma gayretindeyiz.
Beraber iş yapacağız.
Kapılar açık,
herkes istediği
yerden istediği malı
getiriyor. Hevesli
satıcılar ve acımasız
alıcılar dünyasında
yaşıyoruz. Toplantıda
dile getirilen her
türlü mesajı dikkatle
dinledik ve not ettik.”

best ticaret anlaşmaları gibi
rejimlerle ithalatı nedeniyle
yaşadıkları haksız rekabete dikkat çekti. Marmara
Bölge Toplantısı’nda, Satış
ve Pazarlama’dan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Fatih Karakaya,
Satış ve Pazarlama
Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya ve Büyük Müşteriler
Satış Yöneticisi Ökkeş
Tufan Turan tarafından
Petkim’in satış ve pazarlama stratejileri hakkında
kapsamlı bilgi verildi.
Toplantı sonrasında Petkim
yöneticileri, düzenlenen
kokteylde müşterilerle sohbet etme imkânı buldu.
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GENEL MÜDÜR SADETTİN KORKUT, İZTO’DA KONUŞTU:

“Petkim ürettikçe İzmir
gelişecek”
İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen “Petrokimya Sektörünün
Bugünü ve Yarını” konulu toplantıda sektörün geleceği ve olası yatırım
olanakları masaya yatırıldı.

(Soldan) Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, İZTO Başkanı
Ekrem Demirtaş, İZTO Plastik Meslek Komitesi Başkanı
Müjdat Alkan.
İzmir Ticaret Odası (İZTO)
tarafından düzenlenen “Petrokimya Sektörünün Bugünü ve
Yarını” konulu toplantıda sektörün geleceği ve olası yatırım
olanakları masaya yatırıldı.
Toplantının açılışında konuşan
İZTO Yönetim Kurulu başkanı
Ekrem Demirtaş, Petkim’i
sadece petrokimya tesisi olarak görmenin yanlış olacağını
belirterek, SOCAR Türkiye’nin
Petkim Yarımadası’nda
yapacağı yatırımlarla, bölgenin Türkiye’nin en kapsamlı
kümelenme örneklerinden
birisine ev sahipliği yapacağını
vurguladı.
Toplantıda konuşan Petkim Genel Müdürü Korkut
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da, Türkiye’nin tek noktaya
yapılacak en büyük yatırımına
İzmir’in ev sahipliği yaptığını
belirterek, bu yatırımlarla
birlikte sağlanacak entegrasyon zincirinin kentin çehresini değiştireceğini kaydetti.
Korkut, Türkiye’de üretimi
artırmak gerektiğini belirterek,
“Her 100 dolarlık ihracatımızın 58.5 dolarında ithal girdi
kullanıyoruz. İhracatımızın yıllık
kilogram karşılığı 1,58 dolar.
Ortalama 4 dolara ulaşmamız
lazım. Türkiye’ye en az üç-beş
tane daha Petkim gerekiyor. 500 milyar dolar ihracat
hedefini yakalayabilmek için
önümüzdeki 10 yıl üst üste en
az yüzde 5 büyümemiz gere-

kiyor. Kalıcı büyüme yaratacak
üretime dönük yatırımlara
önem verilmesi lazım. Kârsız
büyüme hepimiz için büyük
bir tehdit” dedi .
// REKABET GÜCÜ
SIRALAMASINDA
TÜRKİYE 43. SIRADA
Dünya rekabet gücünde
Türkiye’nin 43. sırada yer
aldığına dikkat çeken Sadettin
Korkut, petrokimya üretiminde
ise 33. sırada yer alındığını
hatırlattı. Temel sorunun,
Türkiye’nin rekabet gücünün
artması ve katma değerli
ürünlerin daha çok üretilmesi
olduğunu kaydeden Korkut,
şöyle devam etti:

“Her 100 günde New York
nüfusu kadar insan kentlere
göç ediyor. İhtiyaçlarını hızlı tüketim ürünlerinden karşılıyorlar. Bunlar petrokimya sektörünü ilgilendiriyor. Singapur’da
5 milyon insan yaşıyor. 15.5
ton petrokimyasal üretim
yapılıyor. Biz Petkim olarak
3.2 milyon ton üretim yaptık.
Geri kaldığımız noktalarda el
ele çalışmamız lazım. Petkim
hepimizindir. Ortak çalışalım,
hep beraber kazanalım”.

BAŞARI

Petkim Yangın Emniyet
Birimi’ne TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesi
Petkim üretim sahalarında bulunan toplam 3200 adet yangın
söndürme cihazlarının bakımı ve testleri yıllardır bire bir Yangın Emniyet
Birimi tarafından yapılıyor.

Petkim bünyesinde, Yangın
Emniyet Mühendisi ve
teknisyenleri tarafından
verimlilik artışı ve maliyet
avantajı getiren çalışma projesi,
alınan TSE Hizmet Yeterlilik
Belgesi ile hedefine ulaştı.
Petkim üretim sahalarında
bulunan toplam 3200 adet
yangın söndürme cihazlarının
bakımı ve testleri yıllardır bire
bir Yangın Emniyet Birimi
tarafından yapılıyor. Birimin
başlattığı çalışmada ilk hedef
“cihaz bakımlarında maliyeti
düşürmek, daha sağlıklı ve
profesyonel cihaz bakımı
yapmak” olarak belirlendi.
Belirtilen hedeflere ulaşabilmek
için birim içinde bir proje grubu

kurularak çalışmalara başlandı.
Düşük maliyet ile fazla verimlilik
sağlamak adına başlatılan
ilk proje yangın emniyet
personelleri tarafından çok
düşük maliyetle imal edilen iki
adet makine oldu. Bu cihazlar
hem toz dolumu hem de
yangın söndürme cihazlarının
gerekli olan azot dolumunu
yapmak için projelendirildi.
Projenin ilk kademesi başarı
ile gerçekleşmesinden
sonra, çalışmaların devamını
sağlamak amacıyla 5S
uygulamasıyla yapılan
çalışmalarda verim alınmaya
başlandı.
Projenin üçüncü kademesine
ulaşmak için yeniden bir

Düşük maliyet ile
fazla verimlilik
sağlamak adına
başlatılan ilk proje
yangın emniyet
personelleri
tarafından çok düşük
maliyetle imal edilen
iki adet makine oldu.
Bu cihazlar hem
toz dolumu hem de
yangın söndürme
cihazlarının gerekli
olan azot dolumunu
yapmak için
projelendirildi.

aksiyon planı hazırlayan
Yangın Emniyet Birimi,
TSE Belgesini hedefledi.
Yapılan sistematik çalışma
sonucunda TSE 11827
sayılı Yangın Söndürme
Cihazlarının Bakım ve Dolum
Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni
almayı başaran Yangın
Emniyet Birimi, Petkim üretim
sahasının yangına yönelik
güvenliğine yeni bir halka
daha eklemiş oldu.
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SOCAR TÜRKİYE BAŞKANI (CEO) KENAN YAVUZ:

Enerji tüketiminin % 30
artacağı 30 yıllık bir
döneme girdik
Moderatörlüğünü Insight Turkey Genel Yayın Yönetmeni İhsan
Dağı’nın üstlendiği panelde söz alan Kenan Yavuz “Enerji İşbirliğinde
İleri Bir Adım: Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı” başlıklı bir
konuşma yaptı.
(Soldan) Insight Turkey Genel Yayın Yönetmeni İhsan Dağı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, BP Türkiye Ülke Başkanı Bud Fackrell ve
SOCAR Türkiye Başkanı(CEO) Kenan Yavuz

HABER

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
(SETA) ve Insight Turkey
dergisi tarafından düzenlenen
“Bölgesel ve Küresel Enerji
Güvenliği: Türkiye’nin Rolü”
başlıklı panel; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
SOCAR Türkiye Başkanı(CEO)
Kenan Yavuz ve BP Türkiye
Ülke Başkanı Bud Fackrell’un
katılımıyla Ankara’da gerçekleşti. Moderatörlüğünü
Insight Turkey Genel Yayın
Yönetmeni İhsan Dağı’nın
üstlendiği panelde söz alan

Kenan Yavuz “Enerji İşbirliğinde İleri Bir Adım: Trans
Anadolu Doğalgaz Boru
Hattı” başlıklı bir konuşma
yaptı. Enerji ve fosil yakıtlara
bağımlılığın devam edeceğini,
dünya genelinde enerji tüketiminin yüzde 30 artacağı 30
yıllık yeni bir döneme girildiğini
vurgulayan Yavuz, bu süreçte
enerji sektöründe yatırım
ihtiyacının artacağını belirtti.
Hızlı gelişmelerin yaşandığı,
devletler ve şirketlerin gelecek
stratejilerini belirlemekte zorlandığı bir dönem yaşandığı

değerlendirmesinde bulunan
Yavuz, böylesi bir dönemde
Türkiye’nin stratejik konumu
nedeniyle her geçen gün
dünya enerji piyasasındaki
konumunu güçlendirdiğini
ifade etti.
Türkiye’nin; Kafkasya, Orta
Asya ve Ortadoğu gibi yeraltı
zengini coğrafyalar ile enerjinin
ana tüketicisi konumundaki
Avrupa ortasında bir köprü olmasının, hammadde ve pazarı
buluşturacak tek ülke olmasını
sağladığını belirten Yavuz, bu
konumundan dolayı, yeraltı

zenginliği çok olmasa da
Türkiye’nin dünya enerji piyasası için vazgeçilmez bir ülke
olduğunun altını çizdi.
Konuşmasında, Türkiye ile
Azerbaycan işbirliği ile gerçekleştirilen TANAP projesine de
değinen Yavuz, bu projenin,
“kardeşlik hukuku ile ekonomik rasyonalitenin birleştiği
bir proje olduğuna” vurguda
bulunarak, proje sayesinde
enerjide Avrupa ve Türkiye’nin
arz, Azerbaycan’ın ise talep
güvenliğinin sağlanacağını
kaydetti.

TANER YILDIZ: “ARTIK SİYASETİN ENERJİSİNİ
DEĞİL, ENERJİNİN SİYASETİNİ KONUŞALIM”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise “Türkiye’nin Enerji Politikası, Bölgesel Rolü ve Gelecek Vizyonu” üst başlığıyla yaptığı konuşmada, bugüne dek
siyasetin enerjisinin daha çok konuşulduğunu ama bugün artık enerjinin siyaseti üzerinde konuşulması gerektiğinin altını çizdi. Dünyada halen 1,4 milyar insanın
enerjiyle tanışmadığını, 19,5 milyon nüfuslu New York’un dünyada 890 milyon nüfusun kullandığı enerjiye eşdeğer enerji tükettiğini belirten Bakan Yıldız, bunun,
üzerinde durulması gereken ciddi bir sosyolojik olgu olduğunu söyledi. Enerjide üretici-tüketici korelasyonunun kurulması gerektiğinin altını çizen Bakan Yıldız,
önemli bir kavram olan enerjinin, gerginliğe de barışa da neden olabildiğini kaydetti. Konuşmasında, enerji politikalarında siyasi istikrarın önemine işaret eden Bakan
Yıldız, Türkiye'nin nükleer güç santralleriyle ilgili 1956 yılında kararını verdiğini ancak aradan geçen yıllarda Türkiye’de 36 hükûmet ve 25 başbakan değiştiğini;
askeri darbelerle yalnızca siyasette değil, enerjide de alan kaybedildiğini belirterek, bu hükümetler döneminde bu konuda bir ilerleme sağlanamadığını ve Türkiye’nin
enerjide sürekliliği olan bir devlet politikası ortaya koyamadığını söyledi.
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Petkim, gelecekte kendisini
yönetecek gençlerini
yetiştiriyor
Petkim ile İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü arasında 2011
yılında imzalanan protokol gereğince başlatılan MBA programı ilk 29
mezununu verdi.

EĞİTİM

MBA dönem birincisi, Petkim Etilen-Aromatik Müdürlüğü
Uzman Mühendisi Fatih Fırat (ortada) diplomasını SOCAR Türkiye
Başkanı (sağda) ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erdal Tekarslan’ın elinden aldı.

Petkim ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü
arasında 2011 yılında imzalanan protokol gereğince başlatılan MBA (Master of Business
Administration) programı ilk
mezunlarını verdi. Petkim Kültür Merkezi’nde düzenlenen
törende 29 Petkim çalışanı
diplomalarını alırken, aileleri ile
birlikte büyük sevinç yaşadı.
25’i beyaz yakalı, 4’ü mavi
yakalı olmak üzere toplam 29
fakülte mezunu çalışanın yer
aldığı MBA programı, 3 yarıyıl
ve 504 saatlik eğitim sürecini
kapsadı.
// YENİ DÖNEM EYLÜL
AYINDA BAŞLAYACAK
Ödül töreninde konuşan Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut, İstanbul Üniversitesi
İşletme İktisadı Enstitüsü ile
Petkim arasındaki işbirliğinin
ilk meyvelerini topladıklarını
belirterek, Petkim Akademi

bünyesinde gerçekleşen
MBA programı ile geleceğin
yöneticilerini yetiştirdiklerini
söyledi. Şirket olarak çalışanların kariyer planlarına büyük
önem verdiklerini ve her türlü
desteği sağladıklarını kaydeden Korkut, Petkim Akademi
bünyesinde açılan MBA programının, Türk ekonomisinin en
önemli sorunları arasında yer
alan üniversite-sanayi işbirliğinin en özgün örneklerinden
birini oluşturduğunu belirtti.
“Türk sanayisinde geçirdiğim 30 yıllık iş yaşamımda gördüğüm en
önemli eksiklik, nitelikli
insan gücü oldu” diyen
Korkut, teori dünyası ile pratik
dünyası arasındaki köprülerin
yeterince kurulamadığını,
bu durumun sonucu olarak
işverenlerin nitelikli işgücü
aradığı bir ortamda sokakların
işsiz insanlarla dolu olduğunu
kaydetti. Petkim Akademi

Türk sanayisinde
geçirdiğim 30 yıllık
iş yaşamımda
gördüğüm en önemli
eksiklik, nitelikli
insan gücü oldu”
diyen Korkut, teori
dünyası ile pratik
dünyası arasındaki
köprülerin yeterince
kurulamadığını, bu
durumun sonucu
olarak işverenlerin
nitelikli işgücü
aradığı bir ortamda
sokakların işsiz
insanlarla dolu
olduğunu kaydetti.

projesinin çalışma hayatının
tüm kademelerinde, özellikle
de nitelikli ara işgücünün
yetiştirilmesinde çok önemli
bir işlev yükleneceğine dikkat
çeken Korkut, şöyle devam
etti:
“Umuyorum bu muhteşem
birlikteliğimiz ve sinerjimiz
örnek olur ve tüm sektörlere
yaygınlaşır. Biz Petkim olarak
ileride şirketimizi yönetecek
kadroların kariyer planlarına
büyük önem veriyor, destekliyoruz ve her türlü özveriyi
gösteriyoruz. Bu eğitimi alan
arkadaşlarımız gelecekte
Petkim’in yönetim kadrolarını
devralacak, bizlerin taşıdığı
bayrağı daha yukarılara çıkaracaklar. MBA programımız
2013 yılı güz döneminde de
devam edecek. Derslerimiz
20 Eylül 2013 tarihinde
başlayacak. Bu program,
çalışanlarımızın çeşitli düzeylerdeki geniş kapsamlı
www.petkim.com.tr
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EĞİTİM
Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut

sorunlarla başa çıkabilmek için
gerekli olan analiz yeteneği
ve bilgi birikimiyle donatılarak kariyerlerini desteklemeyi
hedefliyor. Program ayrıca,
kuram, uygulama, teşhis ve
karar verme kavramlarının yanı
sıra iletişim becerilerinin de
gelişimini sağlıyor.”
// TÜRKİYE VE AVRUPA’NIN
İLK MBA ENSTİTÜSÜ
İstanbul Üniversitesi İşletme
İktisadı Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Recep Pekdemir ise, Pet-

kim ile yapılan ortak projenin
kendi binaları dışında yapılan ilk
mezuniyet törenleri olduğunu
hatırlatarak, MBA programının
diğer devlet üniversitelerine de
örnek oluşturacağını vurguladı.
İşletme İktisadı Enstitüsü’nün
sadece Türkiye’nin değil,
Avrupa’nın ilk MBA okulu
olduğuna dikkat çeken Prof.
Pekdemir, üniversite ile iş
hayatı arasında çok önemli bir
köprü oluşturduklarını anımsattı. Mezunlara da seslenen
Prof. Pekdemir, 1956 yılından

Korkut,
Petkim Akademi
bünyesinde açılan
MBA programının,
Türk ekonomisinin
en önemli sorunları
arasında yer alan
üniversite-sanayi
işbirliğinin en özgün
örneklerinden birini
oluşturduğunu
belirtti.

bugüne Türk özel sektöründe
ve iş dünyasında çok önemli
başarılara imza atan mezunlar verdiklerini kaydetti. Bu
mezunlar arasında SOCAR
Türkiye Başkanı ve CEO’su
Kenan Yavuz’un da bulunduğunu vurgulayan Pekdemir,
Türkiye’de çağdaş anlamda
işletmeci ve yönetici yetiştiren
ilk eğitim kurumu olmanın
yanında, işletmecilik alanında
ilk kez lisansüstü eğitimini
başlatan kuruluş olduklarını
vurguladı.

MBA PROGRAMINDAN SATIR BAŞLARI

Petkim ile İstanbul
Üniversitesi İşletme İktisadı
Enstitüsü arasında 30
Haziran 2011 tarihinde
imzalanan protokol
gereğince hazırlıklarına
başlanan MBA programı 24
Şubat 2012 tarihinde ilk
eğitimine başladı.

86

/ Temmuz 2013

25’i beyaz yakalı, 4’ü mavi
yakalı olmak üzere toplam
29 fakülte mezunu çalışanın
yer aldığı MBA programı 3
yarıyıl sürdü. 12 ders ve
36 krediden oluşan toplam
504 saatlik eğitim sürecini
kapsadı.

Petkim çalışanları MBA
programı kapsamında
mesai saatleri dışında
cuma günleri 16.00-22.00
ve cumartesi günleri ise
10.00-16.00 saatleri
arasında Petkim Eğitim
Merkezi’nde eğitim gördü.

MBA programının
eğitimleri, İstanbul
Üniversitesi İşletme İktisadı
Enstitüsü Öğretim Üyeleri
tarafından verildi.

EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Recep Pekdemir

“DEV YATIRIMLARI YAPARKEN
EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ
ÇALIŞANLARIMIZ OLUYOR.”
Törende bir konuşma yapan SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, kendisinin
de 1984 yılı mezunları arasında olduğu İşletme İktisadı Enstitüsü
ile yapılan ortak çalışmanın ilk meyvelerini toplamaktan
büyük sevinç duyduğunu söyledi. SOCAR Türkiye’nin Petkim
Yarımadası’nda sürdürdüğü yatırımların toplam bedelinin 2018
yılına kadar 9 Milyar Doları bulacağına dikkat çeken Yavuz, “Çok
değil 30-35 sene önce Türkiye’nin başbakanları 1 milyon Dolar
borç almak için kapı kapı geziyordu.
Bu dev yatırımları önce hayal ediyoruz, sonra hayallerimizi birer
birer gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu yatırımları yaparken en
önemli güvencemiz çalışanlarımız ve onların çalışkanlığıdır.
Bu ülkenin ve cumhuriyetimizin kurucu iradesinin ‘
Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma’ hedefini yakalamak
için çok çalışmaktan ve yatırım yapmaktan
başka çaremiz yok.” dedi.

EĞİTİM

MBA PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLAYAN PETKİMLİLER
ADI

SOYADI

MÜDÜRLÜK

UNVAN

AHMET

CANAT

Elektrik Elektronik Destek Müd.

Yönetici

ALİ

SELAMET

İnsan Kaynakları Müd.

Uzman

BURHANETTİN

REYHAN

Polietilen Müd.

Teknisyen

BÜLENT

BULUNTİ

Mekanik İnşaat Destek Müd.

Yönetici

ÇAĞRI

DİNÇAY

Bütçe Planlama ve Kontrol Müd.

Uzman

ERHAN

DEMİRCAN

Etilen-Aromatik Müd.

Uzman Mühendis

FATİH

FIRAT

Etilen-Aromatik Müd.

Uzman Mühendis

FATİH

TAŞ

Etilen-Aromatik Müd.

Uzman Mühendis

HALİL İBRAHİM

BİLEN

Polietilen Müd.

Uzman Mühendis

HARUN

KABACA

Elektrik Elektronik Destek Müd.

Uzman Mühendis

HÜSEYİN

AKGÜN

Proje Müd.

Uzman Mühendis

İBRAHİM

SIR

Muhasebe Müd.

Uzman

İRFAN

BABAOĞLAN

Elektrik Elektronik Destek Müd.

Uzman Mühendis

KUBİLAYHAN

AYKAÇ

Klor Akrilik Müd.

Uzman Mühendis

MEHMET

ÖZEL

İnsan Kaynakları Müd.

Uzman

MEVLÜT

ÖZ

Polietilen Müd.

Teknisyen

MUHAMMED

KÜRT

Satınalma Müd.

Uzman

MURAT

AKDENİZ

Yardımcı İşletmeler Müd.

Yönetici

MUSTAFA

ÖZTÜRK

Finansman Müd.

Uzman

NOMAN

EFE

Poliolefin Müd.

Teknisyen

OSMAN

KALDIRIM

Elektrik Elektronik Destek Müd.

Uzman Mühendis

ÖMER

TARHAN

Malzeme Yönetimi Müd.

Yönetici

ÖZCAN

TAĞA

Satınalma Müd.

uzman

RAHMİ

KESKİNOĞLU

Malzeme Yönetimi Müd.

Teknisyen

SERDAR

SÜMER

Elektrik Elektronik Destek Müd.

Uzman Mühendis

SİNAN

DOKUZ

Klor Akrilik Müd.

Uzman Mühendis

ŞAHİN

KARAŞAHİN

Yatırım Uygulama Müd.

Uzman Mühendis

VOLKAN

AKKUM

Yardımcı İşletmeler Müd.

Uzman Mühendis

YUSUF KUDRET

KARAASLAN

İmalat ve Kontrol Müd.

Uzman Mühendis
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HABER

Türkiye’nin en ağır yükü
Petkim Limanı’na indi
Mart ayında Çin’in Nantong limanından Regine adlı kuru yük gemisi
ile yola çıkan otoklav, yaklaşık bir aylık yolculuğun ardından 26 Nisan
tarihinde Petkim Limanı’na indirildi.

Zorlu Holding kuruluşlarından
Meta Nikel firmasının Manisa
Gördes’ te bulunan işletmesinde kullanılacak dev otoklav,
Petkim Limanı’na indirildi.
Toplam 710 ton ağırlığındaki
otoklav Aliağa’dan 60 günde
Gördes’e götürülürken, yol
üzerindeki köprüler elektrik
hatları ve tretuarlarda pek çok
güçlendirme çalışması yapıldı.
Mart ayında Çin’in Nantong limanından Regine adlı kuru yük

gemisi ile yola çıkan otoklav,
yaklaşık bir aylık yolculuğun
ardından 26 Nisan tarihinde
Petkim Limanı’na indirildi.
40 metre uzunluğunda ve 8
metre yüksekliğindeki otoklav,
Türkiye’de bugüne kadar tek
parçada taşınan en ağır yük
olarak kayıtlara geçerken, özel
proje taşımacılığı uygulaması
yapıldı. Bu kapsamda Meta
Nikel tarafından karayollarındaki yaklaşık bir yıl süren etüt

Mart ayında Çin’in
Nantong limanından
Regine adlı kuru yük
gemisi ile yola çıkan
otoklav, yaklaşık
bir aylık yolculuğun
ardından 26 Nisan
tarihinde Petkim
Limanı’na indirildi.

ve mühendislik çalışmaları
tamamlanarak, gerekli tüm
izinler ilgili kamu kurumlarından alındı. Otoklavın, Petkim
Limanı’ndan Gördes’e kadar
süren yolculuğu SPMT (Self
Propelled Modular Transporter) araçları ile yapıldı.

www.petkim.com.tr
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BİZ’DEN HABERLER

“SOCAR Türkiye
1. Üst Yönetim
Çalıştayı” Bodrum’da
gerçekleştirildi
SOCAR Türkiye Birinci Üst Yönetim Çalıştayı 1-2 Haziran tarihlerinde
Bodrum Rixos Otel’de gerçekleştirildi.
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BİZ’DEN HABERLER

SOCAR Türkiye Birinci
Üst Yönetim Çalıştayı 1-2
Haziran tarihlerinde Bodrum
Rixos Otel’de gerçekleştirildi. SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev ve SOCAR
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
ve Petkim Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev’in de
eşlik ettiği toplantıya; SOCAR
Türkiye Başkanı Kenan Yavuz
ve SOCAR Türkiye Birinci Başkan Yardımcısı Samir Kerimli
katıldı.
Çalıştayın ilk gününde açılış
konuşmasını yapan SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev,
SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinin bütün yöneticilerinin
biraraya geldiği böyle bir toplantının oluşturduğu sinerjinin
projelerin yürütülmesinde ve
koordinasyonunda büyük faydasının olduğunu dile getirdi.
Abdullayev “ Bu toplantıda her
bir alt şirketimizin yöneticileri
tanışma, müzakere ortamı bulabiliyor. Bizim 2008’den bu
yana geçen bu 5 yıllık süreçte
çok büyük yol katettiğimizi
düşünüyorum. Bazı şirketlerin

20-30 yılda kat ettikleri yolu
biz 5 yılda kat ettik. Artık öyle
bir trene bindik ki bu trenin
hızını kesmek mümkün değil,
biz çalışacağız ki bu treni düz
yolda tutmayı başaralım. Çok
büyük görevler başlıyor. Gece
gündüz çalışmak gerekiyor. Herkese hem 2 günlük
dinlenme hem de çalışma ile
geçecek olan bu çalıştayda
başarılar diliyorum.” dedi.
// BİR AİLE VE TAKIM
RUHU İLE
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ve
alt şirketleri olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş., STAR
Rafineri A.Ş., PETLİM Limancılık Ticaret A.Ş. , SOCAR
Power Enerji Yatırımları A.Ş.,
SOCAR Gaz Ticareti A.Ş. ve
TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş.
yöneticilerinin şirket politika ve
iletişimi üzerine müzakereler
için toplandığı çalıştayda söz
alan SOCAR Türkiye Başkanı
Kenan YAVUZ, toplantının
amacını “Tanışmak, ailelerimizle birlikte yeni bir ortam
yaratmak ve şirketimizin temel

Çalıştayın ilk
gününde açılış
konuşmasını
yapan SOCAR
Başkanı Rövnag
Abdullayev, SOCAR
Türkiye ve grup
şirketlerinin bütün
yöneticilerinin
biraraya geldiği
böyle bir toplantının
oluşturduğu
sinerjinin projelerin
yürütülmesinde ve
koordinasyonunda
büyük faydasının
olduğunu dile
getirdi.

stratejilerini hep birlikte oluşturarak arkadaşlarımızın fikirlerini
almak, şirketimizin gelecek vizyonunu hep birlikte tanımlamak,
bir aile ve takım ruhu ile geleceğe yürüyecek organizasyonu
kurumsal altyapıyı oluşturmak”
şeklinde özetledi.
SOCAR Türkiye Birinci Başkan
Yardımcısı Samir Kerimli organizasyonun kapanış konuşmasında “Bundan sonra projelerin
teknik ve stratejik yönetimine,
bu projelerin kendi içlerinde harika bir şekilde koordine edilmesine odaklanmamız gerekir. Biz
bütün projelerin ne kadar önemli
olduğunu ortak bir platformda
vurgulamak istiyoruz. Verimli değerlendirmeler yaptık ve bundan
sonraki toplantıda da daha fazla
ilerleme kaydetmiş olmayı umut
ediyoruz.” dedi.
Şirket yöneticilerinin aileleriyle
birlikte katıldığı programda dinlenme, eğlence ve çalışma bir
arada yapıldı. Çalıştaydan verimli
sonuçlar elde edilirken, SOCAR
Türkiye olarak projelerin ortak
koordinasyonunun önemine
dikkat çekildi.
www.petkim.com.tr
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FENERBAHÇE’NİN EFSANE
FUTBOLCUSU CEMİL TURAN İLE
PETKİM YAŞAM’A ÖZEL

92

Tek bir ‘örgüt’ümüz var;
onun da adı Fenerbahçe

/ Haziran2013

Türk futbolunun efsanelerinden Cemil Turan, 17 yıl süren futbol yaşamında bırakın kırmızı
kartı, tek bir sarı kart bile görmedi. Sakatlarcasına ona tekme atanlara
dönüp bakmayarak yanıt verdi. Sinirli bir adamdı ama futbol tutkusu öylesine yüksekti ki,
kart görünce ceza alıp oynayamamaktan korkuyordu.
Sadece Fenerbahçeliler’in değil, her taraftarın saygı ve sevgisini kazandı.
Türk futbolundaki efsane isimler ardı arkasına
sıralansa, akla takılan birkaç
isimden biri hiç şüphesiz Cemil Turan oluyor. Futbolumuzun en golcü oyuncularının
başında gelen Cemil Turan;
tekniği, ani deparları ve sıyrılışları, demarke kalmasındaki
başarısı, topu kullanışı, hem
oyun kurucu hem de bitirici
özellikleri ile gelmiş geçmiş
en iyi futbolculardan biri
olarak zihinlerde haklı bir yer
edindi. Bu satırların yazarının
da aralarında olduğu, ezeli
rakibi Galatasaraylılar da bu
sevgi ve saygı çemberinde yerini aldı. Evet, bugün
Fenerbahçe’nin tüm amatör
branşlarının tek sorumlusu
olan Cemil Turan ile Dereağzı
tesislerinde Petkim Yaşam
için buluştuk. 80’li yılların
başında, 23 Nisan törenlerinde toz toprak içinde
kaldığımız Şükrü Saracoğlu
Stadı artık dünyanın en klas
futbol arenaları arasında.
Hemen yanında bulunan, 30
sene önce deyim yerindeyse mezbelelik durumda
olan Dereağzı Tesisleri ise
dünya ölçeğinde görünüme
kavuşmuş. Fenerbahçe’nin
geleceğinde birer yıldız olabilecek çocuklar, Cemil amcalarının onları izlediğini bildiklerinden, bir başka şevkle
antrenman yapıyor. Cemil
Turan, antrenman sahasına
bakan penceresinden onları
izlerken, minik Fenerliler de
Saracoğlu’nda taraftarların
önüne çıkacakları günün
hayallerini kuruyorlar.
Cemil Turan, Fenerbahçe
taraflarının deyimi ile “3 Temmuz 2011 faciası” nı yaşayan, “organize şike örgütünün üyesi” olduğu iddiasıyla
Özel Yetkili Mahkeme’de
yargılanarak sekiz ayını
cezaevinde geçirdi. Halen
tutuksuz olarak yargılanıyor.
“Şike” iddiasının kendisini ne
kadar olumsuz etkilediğini,
kırdığını, hayal kırıklığına uğrattığını söyleşimiz sırasında

çok belirgin şekilde hissettik.
Düşünsenize, futbol oynadığı
17 sezon boyunca bırakın
kırmızı kartı, tek bir sarı kart
bile görmeyen Cemil Turan;
efendiliği ve oyun sırasında
kendisine tekme atanlara
dönüp bakmamasıyla nam
salmış; her takımın taraftarının gönlünü kazanmış Cemil
Turan. “Şike yapmakla”
suçlanıyor. Elbette son kararı yargı verecek. Ancak bu
mevzuyu konuşurken, gözlerinden adeta alev saçtığının
tanığı oluyoruz. Yaşadığı
duruma isyan bayrağı açıyor.
Başlığa çıkardığımız cümleyi,
adeta haykırarak ve üst üste
söylüyor.
Okurlarımıza da, istediğimiz
her soruyu sorabildiğimiz ve
samimi yanıtlar aldığımız bir
efsanenin öyküsüne tanık
olmak düşüyor.
Söyleşimize hayatınızı adadığınız futbolla
başlayalım dilerseniz.
Futbol aşkınız ne zaman
filizlendi?
TURAN: Evin tek erkek
çocuğuydum. 5 kardeşiz ve
4 kız kardeşim var. Ailemin
koyduğu kesin yasağa rağmen futbola başladım. Rahmetli babam futboldan pek
hazzetmezdi. Ancak doğup
büyüdüğüm Rumeli Kavağı,
çok iyi futbolcu yetiştiren bir
semt. Benden önce de çok
kaliteli futbolcu ağabeylerim
yetişmişti. Ortaokul 3. sınıftaydım. Bir gün Sarıyer’in
genç takım seçmeleri
olduğunu öğrendim. Ancak
aynı gün ve aynı saatte, saat
10’da, okulda da imtihanım
vardı. İmtihana girdim ve
hemen kâğıdımı katladım. Ve
adeta kaçarak okuldan çıkıp
seçmelere gittim.
Futbol hayatım da o kaçışla
başladı. Takıma seçilen 3
çocuktan biri oldum. Takımın
altyapı sorumlusu rahmetli
Samim ağabeyimiz bana,
“Hemen git fotoğrafını çektir,
nüfus kâğıdınla birlikte yarın

kaçırdı. Kendisini gerçekten
çok sever ve sayardım. Sadece
futbolculuğu değil, karakteri
de çok düzgün bir insandı.
Futbola girmeden önce de
hayranıydım. İzmirli olduğu
için Çeşme’de bir yazlık evi
vardı. 15-20 gün kadar o evde
kaldım. O zamanlar Sarıyer’in
başında rahmetli Selahattin
Yarar vardı. Selahattin abi
benim futbola başlamamda en
önemli etkisi olan insanlardan
birisiydi. Babamız gibiydi. Bizi
almış, kendi evladı gibi görmüş,
// METİN OKTAY BENİ
oğlundan ayırmamış. Ona hayır
KAÇIRDI, BEN DE
dememin imkânı yoktu. Ben de
İSTANBUL’A KAÇTIM
Metin abinin haberi olmadan
Çeşme’den kaçtım İstanbul’a
İstanbulspor’da yıldızınızın
parladığını biliyoruz. Ve tabii geldim. Selahattin abi nereyi
imzalamamı istiyorsa, oraya
öncesinde Galatasaray’a
imza atardım. Atma derse,
kaçırılış öykünüzü de. O
atmazdım. Yanına vardıktan 20
yıllarda modaydı sanırım
dakika sonra İstanbulspor’a
futbolcu kaçırmak. Nereye
imzayı attım.
kaçırdılar sizi?
gel” dedi. Havalara uçtum tabii.
Eve geldim anneme konudan
bahsettim. Sınavdan kaçtım
demedim ama (Gülüyor),
beni beğendiklerini söyledim.
Annem, “yapma oğlum” falan
dedi ama dinlemedim tabii.
Çünkü bu işi çok seviyordum. Sarıyer’de iki yıl genç
takımda oynadıktan sonra 17
yaşımda A takıma, 3 sene A
takımda oynadıktan sonra ise
İstanbulspor’a transfer oldum.

TURAN: (Gülüyor) Kaçma
demeyelim, saklama diyelim ona. Ama basında hep
kaçtı, kaçırıldı dendiği için
halk arasında bu tabir tuttu.
19-20 yaşımda filizlenmeye
başlamıştım. Sarıyer’de 3
büyüklerin gözdesi olmuştum.
Galatasaray’da Metin Oktay o
yılların efsane futbolcusuydu ve
benim transferimi çok istiyordu. Fenerbahçe’nin o yıllardaki başkanı Faruk Ilgaz da
beni transfer etmek istiyordu.
Galatasaray’a gitmek üzereyken son anda İstanbulspor’a
transfer oldum. Kaçırma olayı
ise şöyle. O zamanlarda yöneticiler, transfer etmek istediği
futbolcuyu saklarlardı. Yani sen
adamı transfer gününe kadar
bir yerlerde saklamazsan, imza
attırmazsan, gelir birileri daha
fazla para verir, aklını çeler
vesaire. O yılların efsane futbolcuları Galatasaray’da Metin
Oktay, Fenerbahçe’de Lefter
(Küçükandoniyadis) abi ve Can
(Bartu) abiydi. Bu futbolcular
çocukların rüyalarına bile girerdi. Metin abi, Galatasaray’a
transfer etmek istediği için
beni kaçırdı. (Gülüyor) Hem de
sizin memleketinize, Çeşme’ye

Asıl yıldızınızın parladığı yıllar İstanbulspor yılları oldu
galiba.
TURAN: Evet, o yıllarda
İstanbulspor 1. ligin en güçlü
takımlarından biriydi. Üç büyükler dediğimiz Fenerbahçe,
Galatasaray ve Beşiktaş’a adeta kök söktürürdük. İnanılmaz
bir takımdık. Ben hepsine pek
çok kez gol attım.
// TEKME ATANLARA
DÖNÜP BAKMAZDIM
Sizinle ilgili bir efsane de hiç
sarı kart görmediğinize dair.
Doğru mu bu?
TURAN: Evet doğru. 1963
yılından 1980’e kadar 17 sezon
futbol oynadım. Hiç sarı ya da
kırmızı kart görmedim.
Peki size sert bir faul yapan
yüzlerce oyuncu olmuştur.
İnsan ister istemez sinirlenmez mi?
TURAN: Sadece bir kez
kendimi tutamadığım oldu.
Fenerbahçe-Samsunspor maçı
oynuyoruz. Samsunlu Şendoğan bana öyle bir tekme attı ki,
yaşadığım acıdan gözlerimden

RÖPORTAJ
yapıyordu. Onunla arada sırada sohbet ediyorduk. 8 sene
sonra kongre üyesi, 1993
yılında da rahmetli Güven
Sazak’ın yönetiminde de Futbol Şube Sorumlusu oldum.
Daha sonra Rıdvan Dilmen ile
birlikte menajerlik yaptım.

yaşlar geldi. Yerden kalkar
kalkmaz kendimi tutamadım,
boğazına sarıldım. Bugün
o hareketi yapsam hakem
her ikimizi de kırmızı kartla
oyundan atması lazım. Top
oynadığım yıllarda futbolcular
bana Cimi derlerdi. Hakem
“Cimi ne yapıyorsun” diye
seslendi. Bizi ayırdı. Canımın
o kadar yandığını gördü ki,
kart göstermedi. Benim hiç
sarı kart bile görmediğimi biliyordu. İnanılmaz tekme yiyen
bir oyuncuydum. Bana tekme
atanlara dönüp bakmazdım
bile.
Sinirlenmemek için özel bir
terapi mi görüyordunuz?
TURAN: Biz köken olarak
Karadenizliyiz. Aslında sinirli
bir adamım. Ama futbolu o
kadar seviyorum ki, kırmızı
kart görsem bir maç ya da
iki maç oynamayacağım. O
bana çok koyacak. Futbol
oynayamamak korkusuyla ile
hiç sarı kart görmedim.
Ve sonra Fenerbahçe
günleriniz başladı. Merak ediyorum kaç paraya
transfer oldunuz?
TURAN:Yıl 1972 idi.
İstanbulspor’la mukavelem
devam ediyor. Fenerbahçe
beni çok istedi ve 1 milyon
850 bin lirayı bonservis bedeli
olarak İstanbulspor’a verdi.
Ben ise 500 bin lira aldım.
1972 yılında 500 bin liraya
ne yapabilirdiniz?
TURAN: Rumeli Kavağı’nda
bir ev aldım. Ayrıca küçük
bir daire aldım o kadar. Ama
bonservisim elimde olsaydı
İstanbulspor’a verilen paranın
hepsini ben alacaktım. 2
milyon liranın üzerinde paradan bahsediyorum. Mesela
Bağdat Caddesi’nde en az
15 daire alabilirdim.
Transfer piyasasını izliyoruz. Bazı futbolculara hiç
hak etmedikleri paralar
ödeniyor. Ölçü nedir burada? Bu değirmenin suyu
nereden geliyor?
TURAN:Bu paraları tribün
gelirleri ile finanse edemezsiniz. O nedenle kulüpler büyük
borç yükü altına giriyorlar.
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KİMDİR?
Cemil Turan 1947’de İstanbul’da doğdu. Yıldızı Sarıyer Kulübü’nde parladı.
yılında İstanbulspor’a, 1972 yılında ise Fenerbahçe’ye transfer oldu ve
1980 yılında futbolu bu kulüpte bıraktı.
k 1973-1974, 1975-1976 ve 1977-1978 sezonlarında üç kez gol kralı
oldu. Fenerbahçe’de 3 lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe
formasıyla toplam 194 gol attı.
k 1977 yılında “yılın sporcusu” seçildi.
k 44’ü A takımda olmak üzere 52 maçta milli formayı giydi, altın şeref
madalyasını kazandı.
k 1999-2000 sezonundan itibaren Fenerbahçe’de menajerlik ve altyapı
sorumlusu olarak görev yapıyor.
k 2010-2011 sezonu ile ilgili 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike
operasyonlarında gözaltına alındı ve 8 ay tutuklu kaldı.
k

k 1968

Fenerbahçe gelir kaynaklarını artırdığı için biraz öne
çıktı. Ama diğer kulüpler öyle
değil. Bunun önü alınmazsa
Fenerbahçe de, Galatasaray da, Beşiktaş da gün
gelir küme düşer. Çok açık
söylüyorum. Bütün kulüplerin
baş başa vererek buna çare
bulmaları lazım. Bir de spor
basını faktörü var. Türkiye’de
basın çok güçlü. Bir futbolcuya üç büyüklerden biri talip
oldu deyince, hooop adamın
fiyatı birden iki katına çıkıyor.
Mesela biz Mehmet Topuz’a
talip olduk. Kayserispor’a
9 milyon Euro, kendisine 2

milyon Euro verdik. Mehmet
Topuz o parayı Kayseri’de de
alıyordu. Bonservis bedelleri
uçuyor. Doğru dürüst vergi de
ödemiyorlar.
// “ŞİKEYİ
SORUŞTURACAK
FEDERASYONDUR”
1980’de jübilenizi
yaptınız. Sonra nasıl bir
hayata başladınız?
TURAN: Uzun süre futbolla hiç ilgilenmedim.
Fenerbahçe’ye hiç uğramazdım bile. Rahmetli arkadaşım
Serkan Acar kulüp müdürlüğü

Fenerbahçe, son iki
yıldır tarihinin en sıkıntılı dönemlerini yaşadı. 3
Temmuz 2011’de başlayan
gözaltı ve şike soruşturmaları iki yılını doldurdu.
Siz de çok zor günler
yaşadınız. Cemil Turan
olarak bu işin arkasında ne
görüyorsunuz?
TURAN: Daha yargı aşamasında olan bir konu için
konuşmak çok doğru değil.
Ama şunu söylüyorum, farz
edin ki bir şike yapıldı. Bu şike
mahkemelerde yargılanacak
olay değil. Futbol Federasyonu yargılayabilir. Dünyada
da bu iş böyle. Biz örgütlü
ve organize suç işlediğimiz
iddiasıyla özel yetkili mahkemelerde yargılandık. Bizim ne
ilgimiz var örgütle. Bizim tek
bir örgütümüz var onun da
adı Fenerbahçe’dir. Bu kadar
delegesi, şanlı tarihi, milyonlarca taraftarı ve camiası var.
Galatasaray ve Beşiktaş da
aynı şekilde. Yani şike ispatlanırsa federasyonumuz en ağır
cezasını versin. 5 sene versin,
hatta ömür boyu men etsin.
Seyirciler için çıkan bir kanunu bize uyguladılar. Neticede
yargı son sözü söyleyecek,
hepimiz göreceğiz. Ama size
Fransa’dan bir örnek vermek
isterim.
2011 yılında Zagreb-Lyon
maçı, Lyon’un deplasmanda
7-1’lik galibiyeti ile bitti. Herkes bu maçta şike var dedi.
Fransa’da bir tane gazeteci,
bir tane televizyon yayın
yapmadı. UEFA, maçı didik
didik etti, soruşturdu ve temiz
dedi, son kararı verdi, dosyayı
kapattı. Bizler için iki senedir
basında ağza alınmayacak
yayınlar yapıyor. Hâlâ da
sürüyor. UEFA’ya on binlerce
mailler, fakslar yağıyor. Bu
vatan hainliğidir. Hepimiz
bu ülkede yaşıyoruz. Sen
Türkiye’yi lekeliyorsun. Önce
birbirimizi sevelim, çünkü
kendimizi rezil ediyoruz.

FUARLAR

Plastech 2013 ile plastik
sektörü İzmir’de buluştu
PLASTECH Fuarı, yerli ve yabancı plastik, ambalaj sektörünün buluşma
noktası haline geldi. Kurulan iç ve dış ticari bağlantılar, fuar katılımcılarına
umut ve kazanç getirdi.

Plastech Fuarı’nın açılış kurdelasını İzmir Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan ve sektör temsilcileri yaptı.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri
Kültür ve Sanat İşleri Tic.
A.Ş. (İZFAŞ) ve Ege Plastik
Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) işbirliğinde organize
edilen PLASTECH – 2. Plastik,
Ambalaj ve Teknolojileri Fuarı’nda
yurtdışından gelen alım heyetleri
katılımcı firmalar ile buluşurken
önemli iş bağlantıları için ilk adımlar atıldı. Petkim’in de standı ile
yer aldığı fuara, 14 ülkeden gelen
alım heyeti sektörün beğenisini
kazandı, katılımcı firmaların yüzünü güldürdü. PLASTECH Fuarı,
yerli ve yabancı plastik, ambalaj
sektörünün buluşma noktası haline geldi. Kurulan iç ve dış ticari
bağlantılar, fuar katılımcılarına
umut ve kazanç getirdi. İZFAŞ,
T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Ege

İhracatçı Birlikleri işbirliğinde “VIP
Alım Heyeti” programı kapsamında ulaşım ve konaklaması
karşılanan ABD, Almanya, Güney
Afrika, Irak, İtalya, Kosova, Libya,
Lübnan, Nijerya, Romanya,
Rusya’dan gelen alım heyetleri
ile İZFAŞ tarafından konaklaması
karşılanan Bulgaristan, İran, İtalya, Irak, Libya ve Yunanistan’dan
gelen alım heyetleri katılımcı
firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 133 firmanın katıldığı
2. Plastik, Ambalaj ve Teknolojileri Fuarı’nda; İzmir, Ankara,
Bursa, Denizli, İstanbul, Kayseri,
Kocaeli, Konya, Manisa, Niğde,
Yalova’nın yanı sıra Almanya,
ABD, Azerbaycan, Çin, Fransa
ve Hindistan’dan katılımcı firmalar
yer aldı.

Genel Müdür Sadettin Korkut, şirket standında İzmir Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’a Petkim standında bilgi
verdi.
www.petkim.com.tr
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Çağdaş Azerbaycan’ın
kurucusu Heydar Aliyev
Petkim’de anıldı
Petkim Kültür Merkezi ve Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’nde yapılan törenlerde Heydar Aliyev’in, devlet adamlığı ve
ülkesinin yeraltı zenginliklerinin halkının refahına hizmet etmesi yolunda
yaptığı çabalara vurgu yapıldı.

Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut
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Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel
Müdürü ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Büyükelçi Hulusi Kılıç

Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu ve merhum Cumhurbaşkanı Heydar Aliyev, 90. doğum
günü olan 10 Mayıs tarihinde
Petkim Kültür Merkezi’nde
düzenlenen bir törenle anıldı.
Türkiye ve Azerbaycan milli
marşlarının söylenmesiyle
başlayan, Petkim çalışanları ve
ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği
toplantıda, Aliyev’in, siyasi mücadelesi “ikinci vatanım” dediği
Türkiye’ye verdiği değer ve iki
kardeş ülke arasındaki siyasi
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yolunda yaptığı hizmetler
anlatıldı.
Törenin açılışında konuşan
Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut, Türk halkının gönlünde
Mustafa Kemal Atatürk’ün
değeri ile Azerbaycan halkının Heydar Aliyev’e duyduğu
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vidadi Umudlu

sevgi ve bağlılığın aynı olduğuna dikkat çekti. Aliyev’in
80 yıllık ömründe çok çetin
siyasi mücadeleler sonucunda edindiği bilgi ve deneyimi,
Azerbaycan’ın bağımsızlığına
kavuşması ve kalkınmasında
kullandığını kaydeden Korkut,
“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 de Heydar
Aliyev’e aittir” dedi.
Bugün Azerbaycan’ın, Heydar
Aliyev’in fikirleri ve politikalarının
devamını sağlayan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in uzak
görüşlülüğü ile dünyanın en
hızla gelişen ülkelerinden biri
hâline geldiğini hatırlatan Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Merhum Aliyev’i huzurlarınızda bir kez daha rahmet ve
minnetle anıyor, aziz hatırası
önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Özümüz bir,
sözümüz bir, kaderimiz bir,
kıvancımız bir. Türkiye’de ya da
Azerbaycan’da yaşamamızın
çok da önemi yok.”
// “BİR TÜRKİYE
SEVDALISI.”
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi
İşler Genel Müdürü ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi
Hulusi Kılıç ise, Azerbaycan’da
2008-2012 yılları arasında
Türkiye Büyükelçisi olarak

www.petkim.com.tr
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ALİYEV İÇİN, ADINI TAŞIYAN LİSEDE DE TÖREN DÜZENLENDİ
Heydar Aliyev’in 90. doğum günü, Aliağa’da 2012-2013 eğitim yılı ile birlikte hizmet vermeye başlayan Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi’nde düzenlenen bir törenle de kutlandı. Törende Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vidadi Umudlu ve Petkim
Genel Müdür Bilim Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli Nasirov birer konuşma yaptı. Aliyev’in, Azerbaycan’ın bugünkü gurur veren düzeye ulaşmasında
temel taşları döşediğini vurgulayan Prof. Dr. Nasirov, onun bıraktığı emanetin Azerbaycan Türkleri tarafından korunup yüceltilerek sonsuza
kadar yaşatılacağını söyledi. Öğrencilerin Heydar Aliyev ile ilgili şiirleri okumalarının ardından Anadolu Kartalları Folklör Grubu Kafkas halk
danslarından oluşan bir gösteri sunarken, lise öğrencilerinden oluşan müzik grubu Aliyev için bir dinleti düzenledi.

görev yaptığını hatırlattı. Bu
süre içinde Azerbaycan’ın hızlı
kalkınmasına ve artan refahına
tanık olduğunu kaydeden Kılıç,
şöyle devam etti:
“En büyük üzüntüm ulu önder
Heydar Aliyev’in 2006 yılında
gerçekleştirilen Bakü-TiflisCeylan Boru hattının açılışında
olmamasıydı. Kendisi bu proje
için çok büyük emekler verdi.
Türkiye’nin bu proje içinde
olup kazanmasını istiyordu.
Ulu önderin bıraktığı yolda
yürüyen oğlu Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Türk
dünyası için yılmadan çalışıyor. Ben Heydar Aliyev’i dört
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açıdan değerlendiriyorum.
Aliyev, unutulmaz Azerbaycan Türk’ü, bir dünya lideri,
Türk Dünyası’nın en büyük
önderlerinden biri ve Türkiye
sevdalısıdır”
// “AZERBAYCAN’I DÜNYA
SAHNESİNE ÇIKARDI”
Azerbaycan Milli İlimler
Akademisi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Vidadi Umudlu da
merhum Heydar Aliyev’in uyguladığı dış politika stratejisinin
önemine değindi. “Asrın Projesi” olarak adlandırılan BaküTiflis-Ceyhan Petrol Boru
Hattı ile Bakü-Tiflis-Erzurum

Sadettin Korkut:
“Merhum Aliyev’i
huzurlarınızda bir
kez daha rahmet ve
minnetle anıyor, aziz
hatırası önünde bir
kez daha saygıyla
eğiliyorum. Özümüz
bir, sözümüz bir,
kaderimiz bir,
kıvancımız bir.
Türkiye’de ya da
Azerbaycan’da
yaşamamızın çok da
önemi yok.”

Doğalgaz Boru Hattı’nın mimarının Aliyev olduğunu kaydeden
Umudlu, Azerbaycan’ın bugün
bir dünya devleti olmasında
Heydar Aliyev’in dış politika
stratejisinin temel oluşturduğunu sözlerine ekledi. Aliyev’in
Türkiye sevgisine de vurgu
yapan Vidadi Umudlu, kardeş
Türkiye’de de anma törenleri
düzenlenmesinden büyük
mutluluk duyduklarını sözlerine
ekledi.
Konuşmaların ardından Anadolu Kartalları Folklör Grubu,
izleyenlere Kafkas halk danslarından oluşan muhteşem bir
gösteri sundu.

ÇAYAĞZI BAHAR ŞENLİĞİ

Petkimliler baharın
güzelliğini yine
Çayağzı’nda karşıladı
Petkim’in geleneksel hale getirdiği Bahar Şenliği,
bu yıl da hoş görüntülere sahne oldu. Çayağzı Sosyal
Tesisleri’nde gerçekleştirilen şenliğe aileleri ile birlikte
5 binin üzerinde Petkimli katılırken, halk oyunları gösterileri
ve yarışmalar büyük beğeni topladı.
9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen şenlik, çocuk
animasyonları ve yine çocuklara yönelik müzikli oyun
yarışmaları ile başlarken, çalışanlar arasında Ben Bilmem
Eşim Bilir Yarışması, Pota Yarışması, Tişörtle Pasta Yapma
Yarışması, Şut Atma Yarışması yapıldı. Malatya, Kocaeli,
Bayburt, İzmir–Kemalpaşa, Kütahya ve İzmir-Aliağa ile
Azerbaycan’ın yöresel el sanatları ve yemeklerinin
sergilendiği standlar ziyaretçilerin büyük beğenisini
topladı. Yemek ikramının ardından Petkim Öneri Sistemi
(PETÖS) ve Enerji Verimliliği Ödül Töreni gerçekleştirildi.

PETKİM ÖNERİ SİSTEMİ’NDE (PETÖS)
2012 YILININ EN’LERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Şenlik kapsamında “2012 Yılının Petkim Öneri Sistemi En’leri ve Enerji Verimliliği En İyi Projeleri Ödül Töreni” de gerçekleştirildi. Ödüllerini
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut ve Genel Müdür yardımcılarının elinden alan Petkim çalışanları gurur verici anlar yaşadı.
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Yaptığı iyileştirme ile Etilen Fabrikası’na
PP
Fabrikası’ndan gelen gazın 01 PL sonrası
blok vanadan
sonra atmosfere verilmemesini sağlayara
k 2012 yılının
“Çevre önerisi” sahibi, Etilen Proses Kont
rol Teknisyeni
Muhittin Özcan’ın ödülünü, kızı Ezgi Özca
n Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut’un elinden
aldı.
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2012 yılında 30 adet
öneri ile “En Fazla Ön
eri
Niteliği Taşıyan Öneri
Veren” fabrika ödülü
nü
PVC Fabrikası aldı. Fa
brikanın çalışanları
ödüllerini Petkim Ge
nel Müdürü Sadettin
Korkut’un elinden ald
ı.
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Aromatikler Fabrikası bünyesinde “Fırın Rehabilitasyon
Projesi” ile ‘Enerji Verimliliği’ sağlayan Aromatikler
Fabrikası çalışanları ödüllerini Petkim Genel Müdür
Yardımcısı Natig Damirov’un elinden aldı.
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2012 yılında gerçekleştirilen ve Petkim’e ‘Sanayide
Enerji Verimliliğini Artırıcı Proje’ yarışmasında
şampiyonluk kazandıran ‘Enerji Verimliliği Projeleri’ne
katkılarından dolayı Ar-Ge ve Teknoloji Uzman
Mühendisi Dilek Çelenk hem kendi ödülünü hem de
aynı projelere katkılarından dolayı Enerji Verimliliği
Yöneticisi Sadi Şenocak’ın ödülünü Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut’un elinden aldı.

Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) Fabrikası “HS, MS ve
LS Tasarrufu Projesi” ile ‘Enerji Verimliliği’ ödülüne hak
kazandı. AYPE Fabrikası çalışanları ödüllerini, Petkim
Genel Müdür Yardımcısı Nihat Gürbüz’ün elinden aldı.

Polipropilen (PP) Fabrikası’nda,
K-201 ve K-202 pistonlu gaz
kompresörlerinde gerçekleştirdiği
iyileştirme ile 2012 yılı “Üretim
performansına en fazla katkı
sağlayan önerisi” sahibi, Polimer
Mekanik Bakım Uygulama
Teknisyeni Yaşar Salepçi, ödülünü
Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut’un elinden aldı.

YYPE Fabrikası’nda D751’den D753’e giden hat
üzerinde yaptığı iyileştirmeler ile 2012 yılının “İş
sağlığı güvenliği önerisi” sahibi, Poliolefin Müdürlüğü
YYPE Teknisyeni Harun Taşlı ödülünü Petkim Genel
Müdür Yardımcısı Nihat Gündüz’ün elinden aldı.
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Saf Tereftalik Asit (PTA) Fabrikası bünyesind
e “Vent Enerji Geri Kazanım Sistemi Kond
ensatlarının Değerlendirilmesi Projesi
ile ‘Enerji Verimliliği’ sağlayan fabrika çalış
anları, ödüllerini Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut’un elinden aldı.
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Su Ön Arıtma Ünite
si bünyesinde Enerj
i Tasarrufu Çalışma
ödüllerini Petkim Ge
sı Projesi ile ‘Enerji
nel Müdür Bilim Da
Verimliliği’ sağlaya
nışmanı Fuzuli Nasır
n ünite çalışanları
ov’un elinden aldı.
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Petkim Bot Takımı,
muhteşem takım ruhuyla
Dragon İzmir’in Şampiyonu!
Çalışanlar arasında takım ruhunu ve ekip mücadelesi ile başarı
kazanmayı amaçlayan Dragon Festivali’nin İzmir ayağında Petkim Bot
Takımı şampiyon oldu.
104
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Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, Dragon Bot Yarışları’nda birinci olan Petkim ekibini kabul ederek tebrik etti. Sadece fizik gücü değil, yüksek
bir motivasyon ve takım ruhu gerektiren yarışlarda şampiyon olunmasının önemine vurgu yapan Korkut, takımın gelecek yıllarda da aynı başarıyı
tekrarlamasını diledi.

Çalışanlar arasında takım ruhunu
ve ekip mücadelesi ile başarı
kazanmayı amaçlayan Dragon
Festivali’nin İzmir ayağında Petkim
Bot Takımı şampiyon oldu. 2012
yılında düzenlenen yarışlarda çok
büyük mücadele etmesine rağmen
yaşadığı şanssızlıklar sonucunda 4.
olan Petkim, bu yıl birincilik kürsüsünü kimseye bırakmadı. 11-12
Mayıs tarihleri arasında Bostanlı
Sahili’nde düzenlenen 3. Dragon Bot
Festivali’ne 18 kişilik ekiple katılan
Petkim çalışanları, şampiyonluk
sevincini aileleri ile birlikte yaşadı. 18
kişilik kadronun 6’sı bir önceki yıl kürek takımında yer alırken, 12 Petkim

çalışanı ise Dragon heyecanını ilk kez
yaşadı. Farklı ünite çalışanlarından
oluşan Petkim Bot takımı yarışlara 3
hafta kala zorlu hava koşulları altında
büyük bir azim ve gayret ile hazırlıklarına başladı. Merakla beklenen
günün ilk yarışı sonunda grubunu 1.
olarak tamamlayan Petkim, yarışların
ikinci gününde de ilk yarışı günün
en iyi derecesi ile 1. olarak bitirerek
finalde yarışmaya hak kazandı. Zorlu
geçeceği bilinen final yarışında ise
etkin bir dayanışma, takım ruhu
anlayışı ve yüksek bir motivasyon
gösteren Petkim Bot Takımı ipi ilk
sırada göğüsleyerek İzmir şampiyonu oldu.
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PETEK, ilkbaharla birlikte
etkinlik takvimini hızlandırdı
Petkim çalışanlarının aileleri ile birlikte tanışıp kaynaşmaları için pek çok etkinliğe imza atan
Petkim Etkinlik Kulübü (PETEK), uzun geçen kış aylarının ardından baharın gelmesi ile birlikte
faaliyetlerine hız verdi. Her yıl olduğu gibi Çanakkale’ye giderek şehitlerimizin aziz hatıralarını
yâd eden Petkimliler, halk oyunları gösterilerinden balık avına kadar pek çok renkli etkinlik gerçekleştiriyor.

Çanakkale’de şehitlerimizi andık,
tarihimizle buluştuk

PETEK’in her yıl geleneksel hale getirdiği Çanakkale Gelibolu
Yarımadası Tarihi Milli Parkı Gezisi 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Geziye katılan Petkimliler, Türk tarihine altın harflerle yazılmış Çanakkale Muharebelerinin yaşandığı milli parkta duygu
dolu anlar yaşadı. Gezinin sabah bölümünde Kilitbahir Köyü
Namazgâh Tabyaları, Seyit Onbaşı Heykeli, Şahindere Şehitliği,
Şehitler Abidesi ve Yahya Çavuş Şehitliği ziyaret edildi. Öğleden
sonra ise Bomba Sırtı 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale
Aynalı Çarşı gezilerek Petkim’e dönüldü.
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Aliağalı engelli öğrenciler
PETEK ile el ele verdi

Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği üyesi Aliağalı öğrenciler,
PETEK’in Engelliler Haftası faaliyetleri kapsamında düzenlediği
gezi kapsamında 23 Mayıs 2013 tarihinde Sasalı Doğal Yaşam
Parkı’nı ziyaret etti. Gezi için Aliağa Belediyesi’nin önünden hareket eden ekip, Türkiye’nin en büyük doğal yaşam parkı olan
Sasalı’da hoş saatler geçirirken, hayvan dostlarımızı da doğal
ortamlarında izleme olanağı buldular.

PETEK

Balık tutmak isteyenlere
Vira Bismillah!
Olta balıkçılığının adrenalin dolu dakikalarını yaşamak isteyen balık avı tutkunları, PETEK etkinliğinde buluştular. Sabah Aliağa’da
buluşan Petkimliler, Çeşme’de denize açılıp akşama kadar keyifli
ve eğlenceli bir gün geçirdiler.

PETEK Halk Oyunları
Ekibi’nin 19 Mayıs
coşkusu ayakta
alkışlandı
PETEK Folklor Kulubü Halk Oyunları Ekibi,
bir yıllık çalışmalarının meyvesini farklı yörelerin oyunlarını sergileyerek verdi. Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun yaşandığı 19 Mayıs 2013 tarihinde
Petkim Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
muhteşem gösteriyi izleyen Petkimliler, bu
renkli akşamda büyük coşku yaşadılar. Ulu
önder Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma konusunda
kararlılıklarını gösteren Petkim Halk Oyunları
Ekibi’nin gösterisi ayakta alkışlandı.
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Yaz aylarının korkulu
rüyası: Ayak ve tırnak
mantarları
Yaz aylarında sıklıkla görülen ayak ve tırnak mantarları; havuzlar, plajlar, jimnastik kulüpleri, güzellik salonları, yatılı okullar ve camiler, iş yerimizdeki soyunma odaları, duşlar gibi ortak kullanım
alanlarında sıklıkla bulaşıcı olabiliyor.
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Dr. Çağrı Ekmekçi
Petkim Sağlık Servisi Başhekimi
E-posta: cekmekci@petkim.com.tr

Çoğumuz koltuk altlarımız
veya kasıklarımız gibi, cildimizin kıvrım yaptığı bölgelerde ve
ayaklarımızda kızarıklık, kaşıntı,
kabarıklık, kötü koku ile ortaya
çıkan mantar hastalıkları hakkında bir şeyler duymuş ya da
bunlara yakalanmışızdır.
Derinin mantar hastalığının
yanı sıra, tırnaklarımızda
beyaz-sarı renk değişikliği, kalınlaşma ve kırılma ile
kendini gösteren tırnak mantar
hastalığı da oldukça yaygın
olarak görülür.
Bundan yalnızca 10 yıl önce,
ayak ve tırnak mantar hastalıkları gibi inatçı hastalıkların etkili
bir tedavisi yoktu. Eski ilaçlar,
örneğin merhemler ve losyonlar mantarı öldürmüyor, sadece üremesini durduruyorlardı.
Ayrıca tırnak mantarı tırnağın
altında yerleştiğinden bu ilaçlar
çoğunlukla etkisiz kalıyorlardı.
Ancak günümüzde ağızdan
alınarak kan yoluyla tırnağın
altına nüfuz edebilen ve mantarlar üzerinde öldürücü etkisi
olan ilaçlar bulunmaktadır.
// MANTAR HASTALIĞI
NEDİR?
Mantarlar, deride ve tırnakların altında çoğalan ve ancak
mikroskop ile görülebilecek
küçük organizmalardır. Bu
organizmalar bütün çevremizde, özellikle ayakkabı, iş
ayakkabıları ve terliklerde,
havlularda, bahçede, evde,
genel kullanıma açık duşlar,
jimnastik salonları, yüzme
havuzlarının basamakları, otel
ve cami halıları gibi ortamlarda bulunurlar. Tüm mantar
hastalıkları oldukça bulaşıcıdır
ve kolaylıkla yayılabilir. Ayak
ve tırnak mantar hastalıkları
tedavi edilmediklerinde vücudunuzun diğer bölümlerine ya-

yılabilir, yakınlarınıza bulaşabilir
veya vücudunuzda bakterilere
bağlı daha ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.
// AYAK VE TIRNAK
MANTARI NASIL
BULAŞIR?
Mantarların üremek için sıcağa
ve neme gereksinimi vardır ve
sıcak iklimler onlar için mükemmeldir. Havuzlar, plajlar,
jimnastik kulüpleri, güzellik
salonları, yatılı okullar ve camiler, iş yerimizdeki soyunma
odaları, duşlar gibi ortak kullanım alanları ve ortak kullanılan
havlu, terlik, ayakkabı gibi
eşyalar mantarların çoğalması
ve bulaşması için çok uygundur. Ayrıca pişikler, ayakkabı
vurması, su, deterjan, sentetik
giysi ve çoraplara bağlı tahrişler de ayaklarda mantar
hastalığı gelişmesi için uygun
zemin hazırlar. Ayak mantar
hastalığı tedavi edilmediğinde
tırnaklara bulaşabilir. Tırnak
mantarı genellikle basit bir yaralanma ile başlar. Örneğin, el
ve ayak tırnaklarının kırılması,
tırnakların çok kısa kesilmesi,
dar ayakkabının tırnağı sıkıştırması gibi. Yaralanan tırnağa
mantarların yerleşmesi daha
kolay olur.
			
// NASIL FARKINA
Ayak mantar hastalığı, ayak
parmakları arasında kaşınan
ve acıyan deri ile kendini
gösterir. Ayak derisi soyulur ve
yüzey açık hale gelir. Mantar
bulaşmış kısımlar (ya da ara
bölgeler) genellikle beyaz
renkli ve sulantılıdır. Ayaklar
sıklıkla terli ve kokuludur.
Tırnak mantar hastalıkları, genellikle el ya da ayağın bir ya
da iki tırnağında başlar. Daha
sonra bütün tırnaklara yayıla-

AYAK VE
TIRNAK
MANTARI
NASIL TEDAVİ
EDİLİR?
Ayak ve tırnak
mantarlarına sıklıkla
aynı mikroorganizmalar
neden olur. Tırnak
mantarı tırnağın altında
gelişen bir hastalık
olduğundan, tırnak
üzerine sürülen kremler,
losyonlar, jeller veya
merhemler her zaman
etkili olmayabilirler. Ayak
ve tırnak mantarının
çoğunlukla ağızdan alınan
ilaçlarla tedavi edilmesi
gerekir.
Sabırlı olun. Bu tedavi
zarar görmüş tırnağı
iyileştirmeyecektir.
Mantarı ortadan kaldırıp
alttan gelecek olan
tırnağın sağlıklı çıkmasını
sağlayacaktır. Tırnağınız
iyileşmiyor gibi görünse
de, doktorunuzun yazdığı
ilacı kullanmaya devam
edin ve bitirin. Tırnaklar
çok yavaş uzarlar ve
sağlıklı yeni bir tırnağın
çıkması birkaç ay alabilir.
Tırnağın dip kısmında bir
miktar yeni sağlıklı tırnak
gördüğünüzde tedavinin
işe yaradığından emin
olabilirsiniz. Tam olarak
tedavi edilmediğinde,
ayak ve tırnak mantarı
tekrar ortaya çıkabilir.
	 	

bilir. Hastalığın erken dönemlerinde normal sağlıklı pembe renk
kayboldukça, tırnağın dış köşesi
hafif sarılaşır. Hastalık yayıldıkça
tırnak sertleşir ve şekil değiştirir.
Hastalıklı (mantarlı) doku zayıflar
ve kolaylıkla kırılır. Tüm tırnak,
dokunulmaya karşı hassastır ve
ayakkabı hatta çorap giymek bile
acı verir. Tırnak gevşeyebilir ve
deriden ayrılabilir, hatta düşebilir.
Tırnakları kesmek ve tırnak cilası
sürmek işe yaramaz. Hastalığı
yenmenin tek yolu tıbbi yardım
almaktır.
// NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?
El ve ayakları, özellikle de
parmak aralarını sürekli temiz ve
kuru tutmak için çaba gösterin.
Sentetik ya da yün çoraplar yerine %100 pamuklu çorap giyin,
çoraplarınızı sık sık değiştirin ve
yıkayın. Ayakkabı, terlik, havlu
ve bornozlarınızı kimseyle ortak
kullanmayın. Ortaklaşa kullanılan duş ve soyunma odalarında
çıplak ayakla dolaşmayın, terlik
giyin.Eğer bir mantar hastalığı kaparsanız, hemen tedavi
uygulanmasına başlayın. İşyeri
hekimine başvurun. Sorunu göz
ardı etmek sadece her şeyi daha
da kötüleştirecek ve çok uzun
sürecek tedavilere yol açacaktır.
// TEDAVİ EDİLMEZSE NE
OLUR?
Tedavi edilmeyen ayak ve tırnak
mantar hastalıkları kötü görünümünün yanı sıra, vücudunuzun diğer bölgelerinde mantar
hastalıklarına yol açabilir. Daha
da önemlisi, tırnak mantarı ciddi
ve hastanede tedavi gerektiren
bakteriyel enfeksiyonlara da
neden olabilir.
Unutmayın! Ayak ve tırnak
mantarı bulaşıcıdır ve tedavi
edilmediğinde, ailenize ve diğer
yakınlarınıza bulaşabilir.
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Sadettin Korkut,
Aliağalı gazetecilerle buluştu

P

etkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut; Aliağa,
Menemen ve Foça’da
görev yapan gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir
araya geldi. Gazete, televizyon ve
haber ajanslarının temsilcilerinin
yer aldığı tanışma toplantısında,
Petkim’in Aliağa ve ilçe ekonomisi
için önemine dikkat çeken Korkut, “Petkim Yarımadası’nda yapılan yatırımların Türkiye için taşıdığı
önemi her fırsatta anlatıyoruz.
Bugüne kadar ilçe halkından çok
önemli anlayış ve destek gördük.
Yaptığımız yatırımlar, Türkiye’de
şirketlerin kolay kolay cesaret
edebildiği yatırımlar değil.” dedi.
Bu yatırımlarda en önemli unsu-
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run her zaman çevre hassasiyeti
olduğuna dikkat çeken Genel
Müdür Korkut, Petkim kapasite
artışı ve liman yatırımlarının yanında SOCAR Türkiye tarafından
yapılan STAR Rafinerisi yatırımının
bu ilke gözetilerek inşa edildiğini kayderek, şöyle devam etti:
Petkim’in stratejik hedefleri, az
önce size sözünü ettiğim SOCAR
Türkiye’nin Petkim Yarımadası
için belirlediği vizyon ve hedeflere
paralel şekilde ilerliyor. 2023 yılı
için Türkiye pazarındaki pazar payımızı yüzde 40’a çıkarma hedefi
koyduk. Petkim’in pazar payını
yüzde 25’ten 40’a çıkarmak, bugünkü mevcut 3.2 milyon tonluk
üretim kapasitesini yaklaşık iki kat

artırarak 6 milyon tona çıkarmak
demektir. Bunu başaracağımıza
yürekten inanıyorum. Bahsettiğim
üretim artışını karşılayacak yeni
yatırımlar ve mevcut tesislerimizde yapacağımız maksimizasyonlar için hammaddemiz olan
naftada güvenilirliğe ihtiyacımız
var. Petkim Yarımadası’nda
hafriyat çalışmaları devam eden
STAR Rafinerisi, bu yönüyle
bizim için yaşamsal önem taşıyor.
Rafinerimizin 2016 yılında devreye
girmesiyle lojistik, stok maliyeti
ve kalite kayıpları sıfır noktasına ineceği için müthiş bir ivme
yakalayabilecek ve yeni yatırımları
yapabilmek için kendimizde daha
fazla cesaret bulacağız. “

KÜLTÜR - SANAT

Petkim, İzmir Festivali
ile sanatın ve sanatçının
destekçisi

İ

zmir’in en önemli uluslararası
etkinlikleri arasında yer alan
Uluslararası İzmir Festivali,
bu yıl 27. Kez sanatseverlere
merhaba dedi. İzmir Kültür, Sanat
ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından
2 Mayıs-16 Temmuz 2013 tarihleri
arasında düzenlenen festivalin açılış
konseri Efes Antik Tiyatrosu’nda
Verde & Vagner Gala Konseri ile
gerçekleşti. Petkim’in de sponsorları arasında bulunduğu festivalin gala
gecesinde, destek veren kurumların
temsilcilerine birer plaket verildi.
İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı
Sarper, Avrupa Festivaller Birliği’nin
prestijli bir üyesi olan Uluslararası
İzmir Festivali’nin, destek veren kuruluşların katkısıyla her geçen sene

daha kapsamlı etkinliklere sahne
olduğunu söyledi. Uluslararası İzmir
Festivali kapsamında düzenlenen
etkinliklerde; Efes Antik Tiyatrosu,
Celsus Kütüphanesi, Efes Odeon, Meryemana Evi, St. Policarp
Kilisesi, Agora, Bayraklı Ören Yeri,
Ana Tanrıça’nın Kenti Metropolis,
Bergama Asklepion, Çeşme Kalesi,
Sığacık Kalesi gibi tarihi mekânlar
sanatla buluşuyor.

Petkim’in ödülünü Kurumsal
İletişim Yöneticisi Serkan
Aksüyek, İKSEV Başkanı Filiz
Eczacıbaşı Sarper’in elinden
aldı.
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SOSYAL SORUMLULUK

Aliağa Kanserle
Mücadele Derneği hayata
ilk adımlarını attı

A

liağa Kanserle Mücadele
Derneği kuruluş kokteyli
Petkim Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Kokteyle
Aliağa Kaymakamı İbrahim Keklik,
Petkim Genel Müdür Bilim Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli Nasirov,
Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Avukat Serkan Acar, Başkan
Yardımcısı Doktor Sedat Ekinci,
dernek yöneticileri ile çok sayıda
Aliağalı katıldı.
Kokteyl sonrasında katılımcıların
büyük beğenisini kazanan ”Nafile Dünya” adlı oyun sergilendi.
Oyunda, polislik mesleğine 1930’lu
yıllarda başlamış ve geçen zaman
içinde cumhuriyet rejimine ve devlet
hizmet ilkesine ilk günkü gibi bağlı

112

/ Temmuz 2013

kaldığı için, değişen, yozlaşan toplumsal koşullara ayak uyduramayan
küçük bir adamın trajik hikayesi
anlatılıyor.
Nafile Dünya’nın kadrosunda ise
yönetmenliğini ve oyunculuğunu
yapan Emre Kınay, Erdal Cindoruk,
Ayşe Erbulak, Selahattin Taşdöğen, Neslihan Yeldan, Başak Akan,
Burak Bayer, Tamer Serkan Subaşı,
Erdeniz Kurucan yer aldı.

Kanserle Mücadele Derneği
Başkanı Avukat Serkan Acar
(solda), Petkim Genel Müdür Bilim
Danışmanı Fuzuli Nasirov (ortada)
ve sanatçı Emri Kınay’a derneğin
organizasyonuna olan destekleri
için plaket takdim etti.

TATBİKAT

Petkim ve Tüpraş’tan
ortak tatbikat

T

ürkiye sanayisinin en önemli
iki kuruluşu Petkim ve Tüpraş, Aliağa Kompleksi’nde
ortak bir tatbikata imza attı.
Ortak Boru Transfer Ünitesi, Hegzan
T 101 Tankı’nda yapılan tatbikatta,
Petkim ekibinde yer alan Çevre ve

Teknik Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Müdürlüğü, Yardımcı İşletmeler
Müdürlüğü, Sağlık Servisi çalışanları
ve Tüpraş itfaiye görevlileri, tatbikat
senaryosu kapsamında gerçekleştirdikleri başarılı müdahaleleri ile göz
doldurdular.
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EĞİTİM

TED Aliağa’da
“Access Projesi”
ilk mezunlarını verdi

T

ürk Eğitim Derneği ile
Amerikan Büyükelçiliği arasında imzalanan
protokol gereği devlet
okullarının 9. sınıflarında okuyan,
başarılı ancak yabancı dil öğrenme fırsatı bulamayan, İngilizceyi
öğrenme isteği olan öğrenciler 560
saatlik İngilizce eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Access
Sosyal Sorumluluk Projesi dahilinde
TED Aliağa Koleji’nde kurs gören
29 başarılı öğrenciye, ABD Ankara
Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi George
M. Chinnery’in de katıldığı törenle
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sertifikaları verildi. Öğrenciler proje
kapsamında 15 ay boyunca toplam
560 saat İngilizce eğitimi aldığı kurs
süresince kullandıkları ders kitapları
ve ulaşım ihtiyaçları proje kapsamında karşılanırken, programa dâhil
olan öğrenciler, iyi derecede İngilizceye sahip olmanın yanında proje
sonunda düzenlenecek olan yaz
kampına da katılma fırsatı elde etti.
Başarılı olan öğrenciler, Amerika’da
3 hafta boyunca dil kursuna katılma
imkânına da kavuştu.

KONFERANS

Süleymaniye Yönetim
Modeli bugün için hâlâ
yol gösterici

Y

önetim, Psikoloji ve Kurum Kültürü konusunda
çalışmaları ile tanınan,
sosyoloji ve kamu
yönetimi okutmanlığı yapan;
İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Zeyd Gerçik,
Petkim çalışanlarına “Bir Yönetim
Modeli Olarak Mimar Sinan ve
Süleymaniye” başlıklı bir seminer
verdi. Selman Koç Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen ve
çalışanların yoğun ilgi gösterdiği seminerde; kurumsallaşma,
değişim, kriz yönetimi, liderlik ve
yönetim psikolojisi başlıklarıyla
kurum kültürünün önemi anlatıldı.

Mimar Sinan’in çarpıcı zekâsını
ve Süleymaniye inşa edilirken
hangi inceliklere dikkat ederek
bir yönetim modeli sergilediğini anlattı. Seminer soru cevap
bölümüyle sona ererken, Gerçik
seminerle aynı adı taşıyan kitabını
Petkim çalışanları için imzaladı.
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BAĞIŞ

Kızılay’ın en büyük bağışçıları
arasında yine biz varız

P

etkim, Türk Kızılayı Ege Bölge
Kan Merkezi ile bölgemizin kan
ve kan ürünü ihtiyacına katkıda
bulunmak üzere işbirliğini sürdürüyor. Kızılay’ın en büyük kurumsal
kan bağışçıları arasında yer alan Petkim’in
çalışanları, özellikle yaz aylarında doruğa
ulaşan kan sıkıntısına çare olmak adına yine
kan vermeye koştu. Kan bağışı kampanyası
kapsamında; 27-28-29 Mayıs 2013 ve 3-4-5
Haziran 2013 tarihlerinde Sağlık Servisi’nde
kan verme işlemi gerçekleştirildi. Petkim
çalışanları, halkımızdan aldığı güç ve destekle başarılı çalışmalara imza atan ve en zor
günlerimizde yanımızda olan Türk Kızılayı’na
büyük destek verdi.

Petkim, Aliağa Emniyeti’ne
Ford Transit araç bağışı yaptı

P

etkim, Aliağa Emniyet Müdürlüğü
emrine bir adet 2013 model Ford
Transit Connect araç bağışı yaptı.
Bağış nedeniyle Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut’a bir teşekkür plaketi veren Aliağa Emniyet Müdürü Hasan
Tuğan, Petkim yönetimiyle çok yakın ilişki
içinde olduklarını belirterek, “İlçemizdeki faaliyetlerimizde kullanılmak üzere Petkim’in
yaptığı araç bağışı, halkımıza daha iyi
hizmet verebilmemizi sağlayacak.
Bu bağışın bölgemizdeki diğer sanayi
kuruluşlarına da örnek olmasını gönülden
diliyorum. Sayın Korkut’un şahsında tüm
Petkim çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz”
dedi.
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HABER

İEÜ öğrencileri, Petkim’in
kriz yönetimi deneyimlerini
dinledi

İ

zmir Ekonomi Üniversitesi
(İEÜ) Endüstri Sistemleri
Mühendisliği Topluluğu
tarafından düzenlenen ve
Türkiye’nin en büyük öğrenci
organizasyonu olan Türkiye
Endüstri Mühendisleri Öğrenci
Buluşması’nın (TEMÖB) 35’incisi İEÜ Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi. 35. TEMÖB
için üniversiteliler, son 10 yıldır
Türkiye’de ve dünyada yaşanan
birçok kriz ve acil durumun incelemesini yapmak üzere ana tema
olarak “Kriz, Acil Durum ve Afet
Yönetimi” konu başlığını belirledi.
Petkim Çevre ve Teknik Emniyet

Müdürü Yakup Uzun,
Yangın Emniyet Mühendisi
Ahmet Yanık ve Yangın Emniyet
Teknisyeni Sercan Şen’in de katıldığı oturuma öğrenciler büyük
ilgi gösterdi. Oturumda “Kriz,
Acil Durum ve Afet Yönetimin
Önemi” başlıklı sunumları ile Petkim ve uluslararası deneyimlerini
genç endüstri mühendisleri ile
paylaşan Yakup Uzun ve Ahmet
Yanık, Petkim’de Acil Durum
süreci ve uygulamalarını, acil
durum çeşitlerini ve bu alandaki
gelişmelerin oluşturduğu fayda
ve karlılıkları ile ilgili örnekler
verdiler.

Petkim Yangın Emniyet
Mühendisi Ahmet Yanık
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HABER

TAYÇED heyeti, Petkim’de
incelemelerde bulundu

P

etkim’in de kurucu üyeleri
arasında bulunduğu ve 1 Kasım
2012 tarihinde faaliyetlerine
başlayan Tüm Atık ve Çevre
Yönetim Derneği (TAYÇED) teknik komite
üyelerinden oluşan 9 kişilik heyet Petkim’i
ziyaret ederek atık yönetimine ilişkin operasyonlar hakkında bilgi aldı. Atık Yakma
Ünitesi Yöneticisi Güven Onur Saygın’ın
ev sahipliği yaptığı heyete, Petkim ve
Atık Yakma Ünitesi hakkında kapsamlı bir
bilgilendirme sunumu yapıldı. Heyet daha
sonra Aliağa Kompleksi ve Atık Yakma
Ünitesi’ni gezerek çalışmaları yerinde
gözlemleme imkânı buldu.

Petrokimya İlkokulu
öğrencileri Aliağa sahillerini
tertemiz yaptı

P

etkim’in inşa ederek Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağışladığı Aliağa Petrokimya İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları “Sahil Temiz Projesi” kapsamında
plajlar mevkiinde sahil temizliği yaptı. Okul
Çevre Kulübünün sosyal etkinlik projesi olarak,
gerçekleştirilen etkinliğin amacının öğrencilerin
çevre duyarlılığını arttırmak olduğu belirtildi.
Aliağa Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen
projede, Petrokimya İlkokulu Müdür Yardımcısı Dilek Öge projenin okulun Çevre Kulübü
tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, yapılan
etkinliğin amacının çocuklara çevre bilincini
aşılamak ve çevreye karşı duyarlılıklarının arttırılması olduğunu söyledi. Petrokimya İlkokulu
tarafından gerçekleştirilen projeye Aliağa
Belediyesi’nden iki temizlik personelinin yanı
sıra, yaklaşık 150 öğrenci ve sınıf öğretmenleri
katıldı.
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