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MUHTEŞEM YATIRIMLARA,
MUHTEŞEM TÖREN
“İki Devlet’in, Tek Millet”e hediyesi,
Türk sanayisinin gurur abidesi olacak
STAR Rafinerisi’nin temeli,
Türkiye ve Azerbaycan liderlerinin
tarihi buluşması ile atıldı…

25 Ekim 2011, Türk sanayisi için
tarihi gündü... Petkim’in Aliağa
Kompleksi’nde kurulacak
STAR Rafinerisi’nin temeli
Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
katıldığı muhteşem bir törenle
atıldı.

Yaklaşık 2000 davetlinin katıldığı
temel atma töreninde,
Türkiye’nin gurur abidesi, ülkemizin
tek noktaya yapılacak en büyük
özel sektör yatırımı ve en kapsamlı
“Yerlileştirme Projesi” olacak
STAR Rafinerisi’nin iki ülkenin
kardeşlik duygusunu yüceltecek
en önemli girişim olduğuna vurgu
yapıldı.

Hazırlıkları aylarca süren törende,
Azerbaycan’ın ölümsüz lideri
Heydar Aliyev’in adını yaşatacak
Meslek Lisesi’nin de
temeli atılırken, AYPE-T
Fabrikası’nın resmi açılışı
gerçekleştirildi.
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SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev
ile SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz
tarafından Petkim’in
“Value Site” vizyonu
ve yatırım hedefleri
hakkında Aliyev ve
Erdoğan’a kapsamlı bir
brifing verildi.
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ürkiye’nin “tek noktaya yapılacak
en büyük özel sektör yatırımı ve en
kapsamlı yerlileştirme projesi” olma
özelliği taşıyan STAR Rafinerisi’nin
temeli 25 Ekim 2011 tarihinde Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı muhteşem bir törenle atıldı.
Çiğli Askeri Havalimanı’ndan Başbakan
Erdoğan’a ait makam aracı ile Petkim’e gelen
iki lider, tören alanına geçmeden önce Aliağa Kompleksi’nde yaklaşık 30 dakika süren
bir fabrikalar turu yaptı. Bu sırada, SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev ile SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz tarafından Petkim’in
“Value Site” vizyonu ve yatırım hedefleri
hakkında Aliyev ve Erdoğan’a kapsamlı bir
brifing verildi.
Törene; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Azerbaycan Enerji Bakanı Natig
Aliyev, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,
Azerbaycan Savunma Bakanı Sefer Abiyev,
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı
Binali Yıldırım, Azerbaycan Ulaştırma Bakanı
Ziya Mamedov, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Baka-

nı Şahin Mustafayev, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkan
Vekili Mustafa Elitaş, Azerbaycan Aile, Kadın
ve Çocuk Sorunları Komite Başkanı Hicran
Hüseyinova; Azerbaycan Başkonsolosu Nuri
Guliyev, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Hulusi
Kılıç, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Aydın Valisi
Kerem Al, Çanakkale Valisi Güngör Azim
Tuna, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Hasan
Köktaş; Milletvekilleri Ali Aşlık, Aydın Şengül,
Erdal Kalkan, Hamza Dağ, İlhan İşbilen,
İlknur Denizli, Mehmet Ali Susam, Mehmet
Mustafa Açıkalın, Mehmet Saim Tekelioğlu,
Nesrin Ulema, Recai Berber ve Rıfat Sait;
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlık Müsteşarı
Kenan Bozgeyik, Denizcilik Müsteşarı Hasan
Naiboğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Müsteşarı Lütfi Akça; Müsteşar yardımcıları,
TUİK Başkanı Birol Aydemir, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, KOSGEB Başkanı
Mustafa Kaplan, OİB Başkan Vekili Ahmet
Aksu, Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin
Kaldırımcı, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar,
Aliağa Kaymakamı İbrahim Keklik, Aliağa
Belediye Başkanı Ömer Turgut Oğuz başta
olmak üzere bürokrasi, iş dünyası üst düzey
temsilcileri ile SOCAR Turkey Enerji A.Ş., STAR
Rafineri A.Ş. ve Petkim’in paydaşlarından
oluşan yaklaşık iki bin kişilik davetli topluluğu katıldı.

1.6 milyon ton

STAR Rafinerisi’nin üreteceği
ve Petkim’in hammaddede dışa
bağımlılığını bitirecek nafta miktarı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

// “İZMİR’İN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK,
ENERJİMİZE ENERJİ KATACAK”
Törenin açılışında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine 23
Ekim’de Van’da yaşanan deprem felaketinde Türkiye’ye yardım elini uzatan ilk
ülke olan Azerbaycan’a teşekkür ederek
başladı. Bu yardımın kendileri için çok
anlamlı olduğunu belirten Başbakan
Erdoğan, “Bakü’nün yardım eli bu soğuk
kış gününde içimizi bir ayrı ısıttı. Azeri
kurtarma ekipleri pek çok vatandaşımızı
enkaz altından canlı olarak çıkardı. Üç
ayrı uçakla Van’a ulaşan Azeri yardımları da depremzede vatandaşlarımıza
dağıtıldı. Azerbaycan Kızılay kurumunun
‘Siz tek değilsiniz’ sloganıyla yardım
kampanyası başlatması, iki ülkenin
kardeşliğinin en güzel göstergelerinden
biri. Allah Azerbaycan’ı da Türkiye’yi de
böyle afetlerden korusun. Kardeşliğimizi
ve dayanışmamızı daim etsin.” dedi.
Temeli atılan STAR Rafinerisi yatırımını
‘büyük ve gerçekten muhteşem’ olarak
nitelendiren Erdoğan, SOCAR Turkey
Enerji A.Ş’nin Petkim Yarımadası’nda
inşa edeceği rafinerinin 5 milyar dolarlık
yatırım bedeliyle Türkiye’de ‘tek noktaya yapılan en büyük yatırım’ özelliği
taşıdığına dikkat çekti. “İzmir’in çehresini
değiştirecek, Türkiye’nin enerjisine enerji
katacak bu yatırım, aynı zamanda bizim
2023 hedeflerimizi de destekler nitelikte
bir gelişme arz edecek” diyen Erdoğan,

Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
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iki kardeş ülkenin el ele vererek yaptığı bu yatırımın İzmir ve Türkiye için
bir gurur abidesi olacağını sözlerine
ekledi.
// “TEK MİLLET, İKİ DEVLET VE TEK
YÜREĞİZ
STAR Rafinerisi’nin inşa
aşamasında 10 bin kişiye, 2015 yılında
devreye alındığında da 1000 kişi
doğrudan istihdam sağlayacağını
hatırlatan Başbakan Erdoğan, şöyle
devam etti: “İlham Aliyev kardeşimle
aramızdaki bu dayanışmayı tüm
dünyaya örnek olarak göstereceğiz.
El ele omuz omuza en önemlisi
de kalp kalbe bu bölgede istikrar
ve refahı tesis edeceğiz. Buradan
şunu açık açık ifade etmek
durumundayım. Azerbaycan da
Türkiye de bölgelerinde barıştan,
huzurdan, istikrar ve refahtan başka
hiçbir şey istemiyorlar. Biz, bölgede
husumetlerin değil, dayanışmanın
hâkim olmasını arzuluyor ve bunun
için mücadele veriyoruz. Kıbrıs
meselesinde, Karabağ meselesinde,
Kafkasya’nın huzura kavuşmasında,
terör meselesinde Azerbaycan’la aynı
yöne bakıyor, ortak hedef ve idealleri
paylaşıyoruz. Karabağ’daki işgal,
benim Azeri kardeşlerimin yüreğini
ne kadar dağlıyorsa, biliniz ki her bir
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının
yüreğini de o kadar dağlıyor. Terör
saldırılarıyla şehit olan her bir
gencimizin acısı, bizim yüreğimize
ateş saldığı kadar, ben inanıyorum ki
Azeri kardeşlerimin yüreğine de aynı
derecede ateş düşürüyor. Biz, ‘Tek
Millet, İki Devlet’ olduğumuz kadar,
aynı zamanda ‘tek yüreğiz’. İşte onun
için, Karabağ’da işgal sona erinceye
kadar Azerbaycan’la omuz omuza
mücadele vermeye devam edeceğiz.
Terörle mücadelemizde, dost, kardeş
ülke Azerbaycan’ın samimi desteğine
her zaman müteşekkir kalacağız. Biz,
Azerbaycan’la kurduğumuz bu kardeşlik
ilişkisini esasen bölgedeki tüm ülkelerle
tesis etmek arzusundayız. Azerbaycan ve
Türkiye, kardeşlik içinde nasıl geleceğe
yürüyor, nasıl kalkınıyorsa; istiyoruz ki,
bölgenin diğer ülkeleriyle de bu şekilde
bir dayanışma içinde olalım.”
// “TÜRKİYE 10 YILDA GÜÇLÜ
MESAFE ALDI”
Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise
depremde ölenlere Allah’tan rahmet
ve yaralılara şifa dileyerek başladığı
konuşmasında, daima Türkiye ile
yan yana olacaklarını söyledi. Aliyev,
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5 milyar $
STAR Rafinerisi’nin
toplam yatırım bedeli

“Çünkü bizim birliğimiz, hem bugünü
güçlendirir hem de tarihi esaslara
sürüklenir. Türkiye ile Azerbaycan, bütün
meselelerde aynı yerdeyiz. Bugünkü
merasim, birliğimizi gösteriyor. Biz
birlikte çok iş yaptık ve yapacağız” dedi.
Azerbaycan’ın özgürlüğe kavuşmasının
20. yılını kutladığını hatırlatan Aliyev,
Türk şirketlerini de kendi ülkesinde
yatırıma çağırdı. Petkim’in yapacağı
yatırımların, hem Azerbaycan’a hem
de Türkiye’ye hizmet edeceğine dikkat
çekerek, iki ülke arasındaki yatırımların
kardeşliği pekiştireceğini kaydeden
Cumhurbaşkanı Aliyev, gelecekte yeni
yatırımların temellerinin atılacağına
inandığını vurguladı. STAR Rafinerisi
temel atma töreninin birlikteliğin bir
göstergesi olduğunu vurgulayan İlham
Aliyev, şu değerlendirmeyi yaptı: “Güçlü
siyasi irade olduğunda bütün meseleler
halledilebilir. Bizim bağımsızlığımızı ilk
tanıyan ülke Türkiye oldu. Bizim dünyada

tanınmamızda esas rolü kardeşimiz
oynadı. Azerbaycan’ın en çetin anlarında
bize ilk desteği veren Türkiye oldu.
Bugün Azerbaycan, öz desteğini
Türkiye’ye vermeye hazırdır. Bu bizim
kardeşlik borcumuzdur. Biz birbirimizden
ayrılamayız. Türk şirketler Azerbaycan’a
yatırım yapıyor, Azeri şirketler de
Türkiye’ye yatırım yapıyor. Petkim’e
yapılacak yatırımlar Türk ve Azerbaycan
halkına hizmet verecek. Türkiye büyük
devlettir ve istediği bütün meseleleri
çözer, halleder. Bizim deprem sonrasında
dostluk elini uzatmak yüreğimizden
gelen duyguydu. Bu ağır gününde
Türkiye’nin yanında olalım istedik. İyi
günlerde de birbirimizin yanındayız.
Bugün dünya haritasında Türkiye gibi
büyük bir güç var. Bu bizi çok sevindiriyor,
bu bizim de gücümüzü artırıyor.
Türkiye’yi yürekten seven biri olarak buna
çok seviniyorum. Aziz dostum Tayyip
Erdoğan’ın faaliyeti içinde, 10 yıl içinde

10 milyon ton
STAR Rafinerisi’nde yılda
İşlenecek petrol miktarı

Türkiye güçlü mesafe almıştır. Dünyada
güç merkezi haline gelmiştir.”
// AYPE-T FABRİKASI UYDU
BAĞLANTISI İLE HİZMETE AÇILDI
İki liderin konuşmalarının
ardından temel atma ve açılış
seremonilerine geçildi. İlk olarak
Petkim Aliağa Kompleksi’nde inşa
edilen Alçak Yoğunluk PolietilenTubular Fabrikası’nın açılışını yapan
Aliyev ve Erdoğan, törenin yapıldığı
çadırdan fabrikada kurulan platforma
canlı yayınla bağlandı. Petkim Genel
Müdür Yardımcısı Abdülkadir Tuncer
ve fabrika çalışanlarının da bulunduğu
platformda AYPE-T Fabrikası ile ilgili
teknik bilgiler AK Parti İzmir Milletvekili
Ali Aşlık tarafından iki lidere aktarıldı.
Fabrikada üretilecek ürünlerin
Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 70’ini,
Avrupa’nın ihtiyacının yüzde 8’ini,
dünya tüketiminin ise yüzde 2’sini

karşılayacağını; 170 bin ton/yıl olan
kapasitenin 350 bin ton/yıl seviyesine
çıkarıldığı bilgisini veren Aşlık, fabrikanın
Tük ekonomisi için çok önemli katma
değer yaratacağını sözlerine ekledi.
// HEYDAR ALİYEV EML, “İŞ İÇİNDE
EĞİTİM, EĞİTİM İÇİNDE İŞ” VERECEK
AYPE-T Fabrikası’nın ardından,
Çağdaş Azerbaycan’ın Kurucusu
Heydar Aliyev’in adını ve hatırasını
yaşatacak Endüstri Meslek Lisesi’nin
temel atma törenine geçildi. Aliağa
ilçe merkezinde inşa edilecek okulun
inşaat alanında kurulan platforma
canlı yayınla bağlanan Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev ve
Başbakan Erdoğan’a, okul hakkındaki
teknik bilgiler AK Parti İzmir Milletvekili
Aydın Şengül tarafından aktarıldı.
Aliağa Kaymakamı İbrahim Keklik,
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Rağip Üye,
Petkim Genel Müdür Yardımcısı Hatice

Kaygın ve öğrencilerin de yer aldığı
canlı yayında konuşan Şengül, Ceyhan
ve Kars’ın ardından Heydar Aliyev’in
adını Aliağa’da yaşatacak lisenin temel
atma töreninde bulunmaktan büyük
gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi.
“İş içinde eğitim, eğitim içinde iş”
modeli ile eğitim verecek okulun
24 dönüm alanda kurulacağını
vurgulayan Şengül; lojmanları, spor
salonu, laboratuarları ve eğitim binaları
ile bir eğitim kompleksi olacağını
ve 720 öğrenciye hizmet vereceğini
aktardı. Şengül Azeri öğrencilere 130
kişilik kontenjan ayrılacak okulun 20122013 eğitim-öğretim yılında hizmet
vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.
Şengül’ün Başbakan Tayyip Erdoğan’a
ithafen söylediği, “Sayın Başbakanım ilk
kez sizin boyunuzda bir devlet büyüğü
görmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz”
sözü, tören alanında kahkahaların
yükselmesine neden oldu.
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Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Sayın Cumhurbaşkanı, çok değerli
kardeşim, çok değerli misafirler, saygıdeğer
katılımcılar sizleri sevgiyle saygıyla
selamlıyorum.
Çok değerli kardeşim Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e ve
beraberindeki heyete, İzmir’imize, Türkiye’mize
hoş geldiniz diyorum. Konuşmamın hemen
başında Sayın Cumhurbaşkanımın şahsında
tüm Azeri kardeşlerimize, Van depremi
sebebiyle daha ilk saatlerde kardeşlik ellerini
uzattıkları için, şahsım ülkem ve milletim
adına şükranlarımı sunuyorum. Van’daki
deprem nedeniyle komşularımız başta olmak
üzere birçok ülke çok hızlı bir şekilde deprem
bölgesine yardımlarını ulaştırdılar, buradan
hepsine tek tek şükranlarımı iletiyorum. Ancak
Van ilimize fiziken de çok yakın olan Bakü’nün
yardım eli, bu soğuk kış gününde içimizi
bir ayrı ısıttı. Azeri kurtarma ekibi deprem
bölgesinde hızla çalışmalara başlayarak
şimdiye kadar 3 vatandaşımızı enkaz altından
canlı olarak kurtardı. Üç ayrı uçakta Van’a
ulaşan Azeri yardımları da depremzedelere
dağıtıldı. Azerbaycan Kızılay kurumunun,
“Siz tek değilsiniz” sloganıyla Türk bacı
ve kardeşler için bir yardım kampanyası
başlattığını da ayrıca büyük bir memnuniyetle
öğrendim. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza,
onun şahsında kardeş Azeri halkına çok ama
çok teşekkür ediyorum. Allah Azerbaycan’ı
da Türkiye’yi de böyle afetlerden korusun.
Kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim etsin
diyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı, çok değerli
kardeşlerim,
Bugün İzmir’de gerçekten büyük,
gerçekten muhteşem bir yatırımın temel atma
törenini gerçekleştiriyoruz. SOCAR & Turcas
Grubu’nun, Petkim Yarımadası’nda inşa
edeceği STAR Rafinerisi, 5 milyar dolarlık
yatırım bedeliyle Türkiye’de tek noktaya
yapılan en büyük yatırım olma özelliğini
taşıyor. İzmir için, Türkiye için adeta bir
gurur abidesi olacak bu yatırım, inşa
aşamasında 10 bin kişiye; 2015 yılında
devreye alındığında ise 1000 kişiye
daimi istihdam sağlayacak. İzmir’in
çehresini değiştirecek, Türkiye’nin
enerjisine enerji katacak bu yatırım aynı
zamanda, bizim 2023 hedeflerimizi de
destekler nitelikte bir gelişme olacak.
Yine bugün STAR Rafinerisi’yle birlikte
Petkim’in AYPE-T Fabrikası’nı da resmi olarak
hizmete açıyoruz. 720 öğrencimize hizmet
verecek, öğrencilerimizin teori ile pratiği aynı
anda yaşayacakları Heydar Aliyev Endüstri
Meslek Lisesi’nin temelini de yine bugün
burada atıyoruz. Yatırımlardan dolayı
başta SOCAR & Turcas Grubu’na, Petkim
Yöneticilerine, Azeri ve Türk yetkililerine,
proje aşamasında emeği geçenlere, inşa
aşamasında ter dökeceklere şimdiden
en kalbi duygularımla şükranlarımı
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arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı
Aliyev kardeşime, bu büyük yatırımlara
verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür
ediyorum.
Bu yıl Azerbaycan’ın 20. bağımsızlık
yıldönümü. Türkiye ve Azerbaycan olarak aynı
coşkuyla bu mutluluğu birlikte yaşıyor, birlikte
kutluyoruz. 20 yıl önce, 30 Ağustos 1991’de
Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinde, her
bir Azeri kardeşimiz ne kadar sevindiyse biz
de o kadar sevindik, o kadar heyecanlandık.
20 yıl boyunca da Azerbaycan’ın kalkınması,
ilerlemesi, daha fazla refaha daha fazla
güvenliğe kavuşması için bir kardeş olarak
samimi mücadele verdik. Aramızda çok
büyük projelere, yatırımlara imza attık. BaküTiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Azeri
petrolünü Ceyhan’dan tüm dünyaya ihraç
ediyoruz. Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru
Hattı ile Azeri doğalgazını ülkemize getrdik.
Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan Bakü
ve Kars’ı birbirine bağlayacak demiryolunda
ise son aşamalara geldik. İşte bugün
temelini atacağımız bu rafineri ile iki
ülke arasında bir başka büyük projeyi,
ortak yatırımı ülkelerimizin hizmetine
sunuyoruz. Öğleden sonraki Yüksek Düzeyli
İşbirliği Konseyi Toplantısı’yla da ilişkilerimizi
işbirliğimizi daha da pekiştirmiş olacağız.
Değerli dostlarım, buradan şunu açık açık
ifade etmek durumundayım. Azerbaycan da,
Türkiye de bölgelerinde barıştan, huzurdan,
istikrardan ve refahtan başka hiçbir şey
istemiyor. Biz bölgede husumetin değil
dayanışmanın hâkim olmasını arzuluyor
ve bunun için mücadeleler veriyoruz.
Kıbrıs meselesinde, Karabağ meselesinde,
Kafkasya’nın huzura kavuşmasında, terör
meselesinde Azerbaycan’la aynı yöne
bakıyoruz. Ortak hedef ve idealleri
paylaşıyoruz. Karabağ’daki işgal,
benim Azeri kardeşlerimin yüreğini ne
kadar dağlıyorsa, biliniz ki her bir Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşının yüreğini de o
kadar dağlıyor. Terör saldırılarıyla şehit olan
her bir gencimizin acısı bizim yüreğimize
ateş düşürdüğü kadar, ben inanıyorum ki,
Azeri kardeşlerimizin yüreğini de aynı ateşi
düşürüyor. Biz “Tek millet, İki devlet,”
olduğumuz kadar, aynı zamanda da
“tek yüreğiz”. İşte onun için Karabağ’da
işgal sona erene kadar Azerbaycan’la
omuz omuza mücadele vermeye devam
edeceğiz. Terörle mücadelemizde dost
kardeş ülke Azerbaycan’ın samimi desteğine
her zaman müteşekkir kalacağız. Biz
Azerbaycan’la kurduğumuz bu kardeşlik
ilişkisini esasen bölgedeki tüm ülkelerle tesis
etmek arzusundayız. Azerbaycan ve Türkiye
kardeşlik içinde nasıl geleceğe yürüyor,
nasıl kalkınıyorsa istiyoruz ki bölgenin diğer
ülkeleriyle de bu şekilde bir dayanışma içinde
olalım. Tüm dünya artık şunu anlamalıdır,
bölgemizdeki tüm ülkeler şunu artık çok net
anlamalıdır; Terör bizim güvenlik güçlerimizi,

bizim sivillerimizi vurduğu kadar insanlığın
ortak vicdanını da vuruyor. Terör her kurşun
sıktığında bizi hedef aldığı kadar bu bölgenin
barışını, huzur ve kardeşliğini de hedef
alıyor. Bölgemizdeki ve dünyadaki her ülkeyi
teröre karşı çok net tavır almaya, insanların
ortak sorunu terörle ortak mücadeleye
davet ediyoruz. Teröre müsamaha eden her
ülke göz yumduğu terörün, bir gün gelip
kendisini de hedef alacağını artık görmeli,
anlamalıdır. Şurada görüyorsunuz,
Azerbaycan ve Türkiye el ele veriyor.
İşte kardeşlik içinde çok büyük ortak
yatırım gerçekleştiriyor. Dile kolay 10
bin kişi burada inşaat aşamasında iş
sahibi olacak. Rafineri açıldığında 1000

kişi buradan evine ekmek götürecek.
İnşallah Aliyev kardeşimle bizim
aramızda bu dayanışmayı bu kardeşliği
tüm dünyaya bir emsal olarak muhafaza
edecek ve bir örnek olarak göstermeye
devam edeceğiz. El ele, omuz omuza,
en önemlisi de kalp kalbe bu bölgede
istikrar ve refahı inşallah tesis edeceğiz.
Ve bu arada bildiğiniz gibi Azerbaycan
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine
seçildi. Buradan kendilerini tebrik ediyorum,
kutluyor ve hayırlı olsun diyorum. Kısa bir süre
önce biz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne
üyeydik, şimdi kardeş Azerbaycan bu süreci
inşallah iki yıl devam ettirecek. Birlikte çok
başarılı çalışmalar yaptık ve bu sonuca
ulaşıldı. Kendilerini kutluyorum ve başarılarını
artarak devam etmesini umuyorum.
Ben bu vesileyle bir kez daha açılışını
yaptığımız temellerini attığımız bu
tesislerin, bu yatırımların ülkelerimize,
halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Aliyev kardeşim olmak üzere tüm
Azeri kardeşlerimize, SOCAR & Turcas
Grubu’na, Petkim’e bir kez daha
teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.

İlham ALİYEV
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Aziz kardeşim, hürmetli devlet baş
nazırı, aziz hanımefendiler ve beyefendiler,
aziz dostlar.. Bugün Azerbaycan-Türkiye
ilişkilerinde çok tarihi bir gündür. Ancak
ilk önce, iki gün evvel Türkiye’nin sarsıldığı,
zelzele ile ilgili olarak, bir daha Türkiye
halkına Azerbaycan halkı adına başsağlığı
diliyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de
Azerbaycan Türkiye’nin yanındadır. Biz güzel
günlerde de kötü günlerde de birlikteyiz.
Çünkü bizim birliğimiz, hem bugünkü
ilişkilerimizi güçlendirir hem de tarihi esaslara
sürüklenir. Asırlar boyu bizim halklarımız aynı
yerde olmuştur. Biz kardeşiz. Biz bir millete
mensubuz ve bugün müstakil Azerbaycan
20 yılını geride bırakırken yine yanında

Türkiye’yi görüyor. Dünyada birbirine
böyle bağlı başka ülkeler yoktur. Biz
tarihi adalete sahibiz, biz geçmişimize,
ecdatlarımızın vasiyetlerine sahibiz.
Ve bugün Türkiye ve Azerbaycan tüm
meselelerde bir yerdedir. Biz bütün
alanlarda çok uğurlu ilişkiler kuruyoruz.
Ve aslında harikalar yaratıyoruz.
Bugünkü temel atma töreni aslında
bizim birliğimizi gösterir. Ve bu da
gösterir ki, biz birçok işleri göreceğiz
ve halledeceğiz. Bizim birliğimiz ve
emekdaşlığımız, tüm Türk Dünyası
için vacip. Bugünkü temel atma töreni
hepimiz için çok önemlidir; ancak
dost, kardeş ülkeye bu bedel yatırımlar
yapılabilir. Ve Petkim’de, burada
gelecekte yaratılacak yeni müesseseler,
hem Türk halkına hem Azerbaycan
halkına hizmet gösterecektir.
Ben bugün yakın geçmişimize bakmak
istiyorum. Bundan 5 yıl önce aziz kardeşim
hürmetli Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la
beraber, Ceyhan’da Bakü- Tiflis-Ceyhan Boru
Hattı açılışını yaptık. Büyük tarihi bir başarıya
imza attık. Çok görkemli bir törenle Bakü-TiflisCeyhan’ın temelini atmış olduk. Bugün BaküTiflis-Ceyhan hattı tam kapasitede çalışıyor ve

bizim halkımızı daha da birbirine yaklaştırıyor.
Ondan bir yıl sonra 2007’nin başlarında aziz
kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’la beraber
Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun temelinin
atılmasıyla ilgili belgeleri imzaladık. Bu
projeler başarıyla devam etmektedir ve
bir seneye kadar yeni bir görkemli törenle
bulunacağımızı umut ediyorum. 2007
senesinde, aziz kardeşimin söylediği gibi
Bakü-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı faaliyete
geçti ve bu boru hattının vasıtasıyla ilk kez
Azerbaycan doğalgazının kardeş ülkeye
transferi başlamıştır. Eminim ki önümüzdeki
yıllarda bu doğalgaz transferinin kapasitesinin
de artırılması hedefine ulaşacağız. 2008
yılında SOCAR & Turcas’la birlikte Petkim’in
alınması için müracaatta bulunduk ve ben
yine aziz kardeşime teşekkür etmek istiyorum
ki, bizim bu başvurumuza yakın ilgi gösterdi ve
SOCAR’ın burada yatırım yapması için uygun
ortam hazırladı.
Bugün, 2011 yılında biz yeni bir projenin
temelini atıyoruz. Yani bu kısa tarihte
özünde bir göstergedir ki, güçlü siyasi irade
olduğu sürece, ülkelerin arasında samimi
ilişkiler olduğu sürece, daha çok projelere
imza atılır. Biz dünya genelinde çok büyük
projeleri hayata geçiriyoruz. Bu ortak
projelerin erken zamanda ve sorunsuz hayata
geçmesinin nedeni bizim kardeşliğimize,
dostluğumuza bağlıdır. Bizim bütün
başarılarımızın temelinde bu yatmaktadır.
Aziz kardeşim Tayyip Erdoğan’ın söylediği
gibi, bu yakın zamanda biz Azerbaycan’ın
bağımsızlığının 20. yılını kutluyoruz. Bir daha
geçmişe baktığımızda söylemek istiyoruz
ki bizim bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülke
Türkiye olmuştur. Bir ülkenin bağımsız ülke
olabilmesi için onun diğer ülkeler tarafından
bağımsızlığının tanınması gerekir. Yani bizim
dünya ülkeleri tarafından tanınmamızda
önemli rol alan ülke Türkiye olmuştur.
Azerbaycan halkı bunu hiç unutmayacaktır.
Azerbaycan’ın en zor zamanlarında, her
zaman yanında kardeş ülke Türkiye olmuştur.
Bugün 20 yıl sonra gelişen Azerbaycan,
Türkiye’ye gereken bütün destekleri vermeye
hazırdır ve verecektir de. Bu bizim kardeşlik
borcumuzdur. Bir daha belirtmek istiyorum
ki, Türkiye bizim kardeş ülkemizdir,
biz Türkiye’yi kendi vatanımızdan
ayrı görmüyoruz. İki gün önce yaşanan
Van depremi Türkiye halkını nasıl üzdüyse,
Azerbaycan halkını da o kadar üzmüştür ve
bu depremden dolayı sadece biz devlet olarak
değil, halkımız da elinden gelen yardımı
yapmak istiyor. Biz biliyoruz ki Türkiye kendi
sorunlarını çözebilecek büyüklüktedir. Bizim
tarafımızdan yapılan yardımlar sadece bizim
kalbimizden gelen bir istektir. Biz istiyoruz
ki, bu zor günde Türkiye’nin yanında olalım,
nasıl ki iyi günlerde hep birbirimizin yanında
olduğumuz gibi. Bugün dünya haritasında
Türkiye gibi büyük bir güç var, bu bizi çok
sevindiriyor ve gururlandırıyor. Bu bizim

de gücümüzü artırıyor. Ben Türkiye’nin bu
konumunu çok seviyorum. Aziz kardeşim
Tayyip Erdoğan öncülüğünde kısa bir süre
içerisinde Türkiye bu kadar büyük ve şerefli
başarılara imza atmıştır. Türkiye sadece
bu bölgede değil, dünya genelinde
büyük bir güç merkezi haline gelmiştir.
O merkez ki, kendiliğinde sadece barışı
ve kardeşliği savunuyor. Bu sayede
Türkiye’nin hem ekonomik hem siyasi
anlamda son 10 yıldaki gelişimi tarihi
bir zafere işarettir. Biz de bununla gurur
duymaktayız. Azerbaycan da son yıllarda
büyük ekonomik ve siyasi gelişmelere
imza attı. Azerbaycan’ın Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’ne girmesi Azerbaycan’ın
dünya genelinde nüfuzunun artmasından
kaynaklanıyor. Bu konseye girmemizde büyük
desteği olan ve her zaman yanımızda olan
Türkiye’ye teşekkürlerimi bildiriyorum. Daha
önce Tayyip Bey’in de söylediği gibi, ilk başta
Türkiye sonra da Azerbaycan bu Güvenlik
Konseyi’ne girdi. Ama bunu herkes bilmeli ki,
bu yer bizim ortak yerimizdir.
Ben bir daha bugün buradaki bu görkemli
törenden dolayı herkesi tebrik ediyorum. Sayın
Başbakan Tayyip Erdoğan’a beni bu törene
Türkiye’ye davet ettiği için ayrıca teşekkür
ediyorum. Bugün birinci Türkiye-Azerbaycan
İşbirliği Konseyi de olacak ve eminim ki bu
konseyin çok büyük verimliliği olacaktır. Bu
durum bizim devletlerimizi ve halklarımızı
birbirine daha da bağlayacaktır.
Bütün dostlarımıza Azerbaycan’dan
sevgilerimi saygılarımı sunarım; bütün Türk
halkına can sağlığı dilerim.
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İki lider, gelecek kuşaklara
iletilecek mektubu imzalayarak
temele koydu
Erdoğan ve Aliyev’in ortak imzasını taşıyan mektupta tarihi yüzyıllar öncesine dayanan
Türk-Azeri kardeşliğinin, yatırımlarla desteklenerek güçlendirilmesinin önemine vurgu
yapıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Tayyip Erdoğan,
STAR Rafinerisi’nin temeline konulacak mektubu birlikte imzaladılar.

İki liderin gelecek kuşaklar için imzaladığı mektup, SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev tarafından özenle kapsülün içine yerleştirildi.

A

zerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ve Başbakan Tayyip
Erdoğan, STAR Rafinerisi temel
atma töreninde Azeri geleneklerini
yaşatarak, gelecek nesillere mesaj
niteliği taşıyan ortak mektubu
imzalayarak temel harcına gönderdi.
Bu ritüel, Türk ve yabancı davetliler
tarafından da büyük bir ilgi ile izlendi.
Bir sepete konularak, hazırlanan halat
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İki liderin imzalarını taşıyan “geleceğe mektup”u taşıyan kapsül, tören için
özel hazırlanan bir düzenek ile tören alanından temel atılan noktaya çelik
bir halatın üzerinde gönderildi.

düzeneği ile temelin dibine gömülen
mektup, iki ülkenin kardeşliğinin ve
stratejik ortaklığının gelecek nesiller
tarafından daha da geliştirilerek
sonsuza kadar yaşatılmasına ilişkin
mesajlar içeriyor. Söz konusu mesaj
günün birinde gelecek kuşakların eline
geçtiğinde, bugün bu tarihi adımı
atanların neyi başarmak istediklerinin
ve öngördüklerinin de canlı tanığı
olacak. Erdoğan ve Aliyev’in ortak

imzasını taşıyan mektupta tarihi
yüzyıllar öncesine dayanan Türk-Azeri
kardeşliğinin, yatırımlarla desteklenerek
güçlendirilmesinin önemine vurgu
yapıldı.
Dünya sahnesinde hızla yıldızı
parlayan iki ülke olan Türkiye ve
Azerbaycan, liderlerinin imzasını taşıyan
bu mektupla geleceklerine damga
vuracak bu tarihi adımı, hoş bir hatıra
olarak belleklere kazıdı.

Aliyev ve Erdoğan’dan
unutulmaz hatıra

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi
günün anısına hazırlanan defterlere duygu ve
düşüncelerini yazdı.

A

zerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ve Başbakan Tayyip
Erdoğan, temel atma
töreninde, STAR Rafinerisi ile ilgili
duygu ve düşüncelerini özel bir
anı defterinde kaleme aldılar. Bu
mesajlar aynı zamanda tarihi günün,
ölümsüz hatırasını yansıtıyordu.
Mesajına, “Bugün 25 Ekim 2011.

Çok mutluyuz. STAR Rafinerisi’nin
temelini atıyoruz” diyerek başlayan
Başbakan Tayyip Erdoğan, “Değerli
kardeşim” diyerek hitap ettiği
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in şahsında, tüm
Azerbaycanlı kardeşlerimize selam,
sevgi ve saygılarını iletti. Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ise mesajına, STAR Rafinerisi’nin

temel atma törenine katılmaktan
büyük mutluluk duyduğunu
belirterek başladı. Bu projenin
Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve
dostluğunun bir tezahürü olduğunu
kaydeden Aliyev, mesajını, “Yaşasın
Türkiye ve Azerbaycan” diyerek bitirdi.
Her iki lidere, günün anısına
hazırlanan üzerinde isimlerinin yer
aldığı imza kalemleri hediye edildi.
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İŞTE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE
YÖN VERECEK YATIRIMLAR

Türkiye’nin özel sektör eliyle gerçekleştirilen en büyük yatırımı:

STAR RAFİNERİSİ

S

OCAR Turkey Enerji A.Ş’nin İzmir
Aliağa’da PETKİM Yarımadası
üzerinde planladığı ve
yürüttüğü yatırımlarla katma
değeri yüksek ürünlerin yurt içinde
üretilmesini sağlayarak, ülkemizde
üretimin ve ihracatın dışa bağımlılığını
azaltmayı hedefliyor.
Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik
Entegrasyonunu sağlayarak,
kümelenme modeli çerçevesinde ham
petrol ile başlayan ve nihai ürünle
biten katma değer zincirini hayata
geçirmeyi amaçlayan SOCAR Turkey
Enerji A.Ş, Cumhuriyetimizin 100.
Yılı olan 2023 yılında PETKİM “ValueSite” projesini uygulayarak ülkemizin
rekabet gücünü artıracak. Grubun

6 milyon ton

STAR Rafinerisi’nin üreteceği
ve Türkiye’nin ithalatını büyük
ölçüde azaltacak motorin miktarı
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PETKİM Yarımadası üzerindeki gelecek
projeksiyonlarının önünü açacak ve
hammadde güvenilirliği sağlayacak
olan 10 milyon ton ham petrol işleme
kapasiteli rafineri yatırımı, STAR Rafineri
A.Ş tarafından gerçekleştirilecek.
Çevre dostu ileri teknoloji ile kurulacak
olan STAR Rafinerisi’nde petrokimya
sektörünü dışa bağımlılıktan kurtaracak
1.6 milyon tonluk Nafta ve ülkemizdeki
cari açığın önemli bileşenlerinden olan
Dizel, Jet Yakıtı ve yine petrokimyasal
ürünlerin hammaddesi olan LPG
gibi petrol ürünleri üretilecek. Bu
nedenle STAR Rafinerisi Türkiye’nin
son yıllarda gerçekleştirilecek olan en
büyük yerlileştirme projelerinden biri
olma özelliği taşıyor. Yaklaşık 5 milyar

dolara mal olacak rafinerinin üretime
başlaması ile Türkiye’nin bugün için
ithal ettiği ürünlerde milyarlarca dolarlık
döviz tasarrufu sağlanacak.
Kurulacak rafineri bir taraftan
Petkim’in hammadde ikmal güvenliğini
sağlarken, diğer taraftan gerek
mevcut altyapının ortaklaşa kullanımı,
gerekse üretilen yan ürünlerin karşılıklı
olarak gönderilerek daha yüksek artı
değer sağlandığı Rafineri-Petrokimya
entegrasyonu oluşturarak ilave sinerji
yaratılmasına imkan verecek.
2015 yılında devreye alınması
planlanan STAR Rafinerisi, SOCAR
Turkey Enerji A.Ş’nin Petkim Yarımadası
üzerindeki “Value-Site” projesinin ilk ve
en önemli basamağını oluşturuyor.

STAR RAFİNERİSİ’NDEN SATIR
BAŞLARI:
n Yıllık 10 milyon ton petrol işleme
kapasitesine sahip olacak STAR Rafinerisi,
dünyanın en ileri rafineri teknolojisine ve
çevre standartlarına sahip olacak.
n Yaklaşık 5 milyar dolar yatırım bedeline
sahip STAR Rafinerisi’nin inşa aşamasında,
yan sanayi ile birlikte 10 bin kişiye
istihdam sağlanacak. Rafineri devreye
alındıktan sonra 1000 kişi kalıcı olarak
istihdam edilecek.
n Tek bir petrol türüne bağımlı
kalmadan; Ural, Azeri, İran ve Kerkük
petrollerini işleyebilecek esnek üretim
proseslerine sahip olacak.
n STAR Rafinerisi’nde üretilecek yıllık 1
milyon 660 bin ton nafta, Petkim’in temel
hammaddesi olarak kullanılacak. Nafta
tedariğini bugün yüzde 80’in üzerinde
ithalat ile karşılayan Petkim’in dışa
bağımlılığı rafinerinin devreye girmesi ile
birlikte sıfır noktasına inecek.

n STAR Rafinerisi’nde nafta’nın yanında; 5

milyon 950 bin ton ultra düşük kükürtlü
motorin, 500 bin ton jet yakıtı, 500 bin
ton reformat, 630 bin ton petrokok, 240
bin ton otogaz, 415 bin ton karışık ksilen,
75 bin ton olefinik LPG, 145 bin ton
kükürt üretimi yapılacak.

Hazar ile Ege’yi birbirine bağlayan eğitim köprüsü:

HEYDAR ALİYEV MESLEK LİSESİ

A

zerbaycan Devlet Petrol
Şirketi (SOCAR), PETKİM’in
özelleştirilmesi sonrasında 2008
yılında bu sözü vermiş ve bu
kapsamda İzmir Valiliği ile bir protokol
imzalanmıştı. Aliağa ilçe merkezinde
Çağdaş Azerbaycan’ın Kurucusu merhum
Heydar Aliyev’in adını taşıyacak Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi, Ceyhan ve
Kars’tan sonra “İki Devlet, Bir Millet”
ülküsünün Ege Bölgesi’nde eğitim
alanındaki simgesi olacak. 2012-2013
eğitim-öğretim döneminde faaliyetine
başlaması hedeflenen okulumuzdan
mezun olacak gençler, “İş İçinde Eğitim,
Eğitim İçinde İş” prensibi ile aldıkları
nitelikli eğitimle; Petkim’in, SOCAR Turkey
Enerji A.Ş bünyesindeki diğer şirketlerin ve
bölgedeki sanayi kuruluşlarının gereksinim
duyduğu nitelikli ara işgücünü karşılamada
çok önemli bir işlev yüklenecek. Toplam
22 dönüm araziye kurulacak olan Heydar
Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 24
dersliği, 10 dairelik lojmanı ve spor salonu
ile toplamda 720 öğrencimize hizmet
verecek.

www.petkim.com.tr - 21

TÜRKİYE’NİN GURURU STAR RAFİNERİSİ

Yeni teknoloji Tubular reaktörle AYPE üretiminde geniş tür yelpazesi:

AYPE-T FABRİKASI

P

lastik sanayisinin en önemli
hammaddelerinden biri olan
Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE)
ürünü dünyada yaygın olarak
kullanılıyor. İlk termoplastik ürün olan
Alçak Yoğunluk Polietilen, petrokimya
sanayisinin ana itici motor gücü
olmasının yanında, dünya termoplastik
üretiminin %60’ını oluşturuyor. Petkim
Aliağa Kompleksi’ndeki 160.000 T/Y
kapasiteli AYPE-T Fabikası’nda çeşitli
sektörlerin ihtiyacına yönelik 11 farklı

160 bin ton

AYPE-T Fabrikası’nda bir yılda
22 üretilecek
Alçak KASIM’11
Yoğunluk
Polietilen miktarı

AYPE türü üretiliyor. Ülke plastik sektörü
için son derece önemli bir hammadde
konumunda olan AYPE ürünü ağır
hizmet torbaları, inşaat endüstri ve
tarım uygulaması için filmler, muhtelif
borular, telefon ve güç kabloları, yüksek
frekans ve sinyal kabloları, deterjan
şişeleri, büyük hacimli kaplar ve
kimyasal taşıma kapları, genel maksatlı
ambalaj ve ürün teşhir paketlemeleri
için film, şişe ve kavanoz kapakları,
küçük parça ve oyuncak imali vb. olmak

üzere günlük yaşamın her aşamasında
geniş bir kullanım yelpazesi ile yaşamı
kolaylaştırıyor. PETKİM geniş kullanım
alanı olan AYPE ürününde ülke
ihtiyacının %70’ini, Avrupa talebinin
%8’ini, Dünya talebinin %2’sini karşılıyor.
SOCAR Turkey Enerji A.Ş’nin sürekli
büyüme, sürekli iyileştirme stratejisi
çerçevesinde; teknoloji yenileme
ve modernizasyon yatırımı ile AYPE
üretim proseslerinde verimlilik artırarak
kapasite optimizasyonu sağlandı.

Aliyev ve Erdoğan için çok
yoğun güvenlik önlemi alındı
Tören sahasının üzerinde polis ve jandarma helikopterleri güvenlik uçuşu yaparken,
tören sahası güvenlik köpekleri ile titiz bir aramadan geçirildi.

T

ürkiye’nin son yıllarda gördüğü
en muhteşem törene katılan
Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
İki liderin gelmesinden günler önce
Başbakanlık CAT timleri, İzmir Emniyet
Müdürlüğü’nün Devlet Büyüklerini
Koruma, Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik
Şube müdürlüklerinde görevli çok sayıda
güvenlik görevlisi, Petkim Kompleksi
başta olmak üzere ve Aliağa ilçe merkezi
ve İzmir-Çanakkale karayolunda yoğun
güvenlik önlemleri aldı. Bu önlemlerin
bir gereği olarak Cumhurbaşkanı Aliyev’i
taşıyan özel uçak son anda Çiğli Askeri
Havalimanı’na indirildi. Başbakanın bizzat
karşıladığı Aliyev, Erdoğan’ın makam aracı
ile Çiğli’den Aliağa’ya hareket etti. Yol
boyunca alınan güvenlik önlemlerinin yanı
sıra, tören çadırında, Petkim sahasındaki
ormanlık alanda çevresinde adeta kuş
uçurtulmadı. Güvenlik gerekçesi ile
Petkim tarafından verilen davetli listesinde
bulunmayan kişilerin tören alanına
girmesine izin verilmedi. Davetliler iki ayrı
noktada kurulan karşılama masalarında
tek tek kontrol edildikten ve x-ray
cihazından geçirilerek tören çadırına alındı.
Yanlarında çakmak vb yanıcı ve kesici alet
bulundurmalarına izin verilmedi.
Tören sahasının üzerinde polis ve
jandarma helikopterleri güvenlik uçuşu
yaparken, tören sahası güvenlik köpekleri
ile titiz bir aramadan geçirildi. İki liderin
ve misafirlerin nükleer, biyolojik ya da
kimyasal bir saldırıya maruz kalmamaları
için Türkiye’deki tek olan, Adana Sivil
Savunma Birliği’ne bağlı 13 kişilik ekip
salonun içinde ve dışında gaz ve radyasyon
ölçümü yaptı. Aynı zamanda Türkiye’de
tek olan kimyasal biyolojik radyasyon ve
nükleer saldırılara karşı hem sığınak hem
de ölçüm yapan seyyar istasyon, Başbakan’ı
taşıyan otobüse tören alanına gelene kadar
eşlik etti.
Sağlık Bakanlığı’na ait ambulanslar ve
bir ambulans helikopter de tören boyunca
hazırda bekletildi.
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Tören hazırlıkları
yaklaşık iki ay sürdü
Törenin ve yapılacak yatırımın öneminin kamuoyu tarafından tarafından daha bilinir
kılınmasını sağlamak amacıyla Atatürk, Sabiha Gökçen, Esenboğa ve Adnan Menderes
Havalimanlarındaki pek çok duyuru panosu ve raket ilanlar kiralandı.

T

ürkiye’nin son yıllarda gördüğü
en görkemli törenlerin başında
gelen STAR Rafinerisi Temel
Atma Töreni’nin hazırlıkları
yaklaşık üç ay sürdü. Rafinerinin inşa
edileceği alanda yapılan törende, dev
çadırın kurulacağı alan bir aydan fazla
süren hafriyat çalışması ile kullanılır
hale getirilerek asfaltlandı.SOCAR
Türkiye Başkanı (CEO) Teknik Danışmanı
Nilüfer Yalçın’ın koordinatörlüğünde,
ağırlıklı olarak Petkim personeli
olmak üzere SOCAR Turkey Enerji
A.Ş. ve STAR Rafineri A.Ş’de görevli
yaklaşık 50 personelin tam zamanlı
çalışması ile gerçekleşen tören
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hazırlıklarında, misafirlerin en iyi şekilde
ağırlanmasına büyük önem verildi.
Törene Ankara’dan katılacak bürokrat,
basın mensupları ve diğer davetliler
için özel bir uçak kaldırılırken; Andan
Menderes Havalimanı ile tören sahası
arasında adeta bir ulaşım köprüsü
kuruldu. Bir gün önceden gelen
davetliler ise, İzmir’deki beş yıldızlı
otellerde misafir edildi. Törene katılan
misafirlere dağıtılan özel çantada yer
alan broşürler, tanıtım kitapçıkları,
günün anısına özel olarak yaptırılan
kristal anahtarlık gibi hediyelik eşyalar,
Türkiye’de alanında en başarılı firmalarla
yapılan görüşmeler sonucunda

hazırlandı. Tüm misafirler tören
sonrasında Türk geleneklerine uygun
olarak dekore edilen ayrı bir çadıra
geçerek öğle yemeğinde bir araya
geldi. Törenin ve yapılacak yatırımın
öneminin kamuoyu tarafından
tarafından daha bilinir kılınmasını
sağlamak amacıyla Atatürk, Sabiha
Gökçen, Esenboğa ve Adnan Menderes
Havalimanlarındaki pek çok duyuru
panosu ve raket ilanlar kiralandı.
İzmir’de ise başta kent merkezindeki
onlarca ışıklı billboardda tören
duyurusu yapılırken, kentin merkezi
ulaşım akslarındaki yaya ve karayolu üst
geçitleri bez afişlerle donatıldı.
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Parlak bir gelecek için
Azerbaycan ve Türkiye el ele!
Hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı olan 2023’te Petkim Yarımadası’nın
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük üretim merkezi haline getirilmesidir. Aynı zamanda
petrokimya sahasında önümüzdeki 3-4 yıl içinde Petkim’e 750 milyon dolarlık yatırım
paketimiz hızla devam etmektedir.

Rövnag Abdullayev

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı

P

etkim Aliağa Tesisleri’nde
25 Ekim 2011 tarihinde,
Azerbaycan ve Türkiye için
kardeşlik sözlerinin ete kemiğe
büründüğü bir gün yaşadık. Büyük
emekler verilerek hazırlığı yapılan
STAR Rafinerisi projesinin temel
atma törenini büyük bir başarıyla
gerçekleştirdik. Göğsümüzü kabartan
törenimize çok kıymetli Azerbaycan

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
teşrif ettiler. Kendilerine, katılımlarıyla
bize olan desteklerini ve güvenlerini
bir kez daha gösterdikleri için teşekkür
ediyorum.
Ulu önder Haydar Aliyev’in “Bir
Millet, İki Devlet” ülküsünü takiben,
Azerbaycan Türkiye’de Petkim’in

özelleştirilmesiyle aktif yatırımcı halini
almıştır. STAR Rafinerisi projesiyle
de, Türkiye özel sektör tarihinde tek
noktaya yapılan en büyük yatırımı
gerçekleştirecektir.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün,
“Milli egemenlik, iktisadi egemenlikle
birleştirilmelidir” fikri esasıyla;
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan
itibaren hızla gelişerek, bugün dünya
ekonomisinde ve siyasetinde söz
sahibi duruma gelmiştir. Azerbaycan
ise bağımsızlığından itibaren dünyada
hızla gelişen ülkelerden biri olmuş
ve enerji sektörünün en önemli
oyuncularından biri seviyesine
ulaşmıştır. Bu iki kardeş ülke, güçlerini
birleştirerek yarattıkları sinerji ve değer
ile dünya çapında yeni bir güç olarak
ortaya çıkmaktadır.
Azerbaycan ve Türkiye için
dayanışmanın, desteğin bir göstergesi
olan rafineri yatırımı yaşanan global

ekonomik kriz ortamında çok
cesurca atılmış bir adımdır. Bugün
dünyada gelişmiş ülkeler artık bu
sektöre yatırım yapmakta zorlanırken,
sektörde var olmamız ve bu yatırımları
gerçekleştirmemiz iki ülkenin bu
sektördeki rekabet gücünde önemli
bir sıçrama yaratacaktır.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi
(SOCAR), 2008 yılında Petkim’i 2
milyar dolara satın aldıktan sonra ilave
olarak 300 milyon dolarlık bir yatırım
yapmıştır. Bununla birlikte, Petkim
Yarımadası’nı dünyanın en büyük
özel endüstri parklarından biri haline
getirmek için RAFİNERİ-PETROKİMYAENERJİ-LOJİSTİK Entegrasyonu
konsepti çerçevesinde yatırımlarımız
devam edecektir.
// TÜM MİSAFİRLERİMİZİ 2015
YILINDA STAR RAFİNERİSİ’NİN
AÇILIŞINA BEKLİYORUM
Hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin
100. kuruluş yılı olan 2023’te Petkim
Yarımadası’nın Türkiye’nin ve
Avrupa’nın en büyük üretim merkezi
haline getirilmesidir. Aynı zamanda
petrokimya sahasında önümüzdeki
3-4 yıl içinde Petkim’e 750 milyon
dolarlık yatırım paketimiz hızla devam
etmektedir. Bu yatırımlarla hedefimiz
Türkiye petrokimya pazarındaki payımızı
yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarmaktır.
Konseptimizin üçüncü bölümünü
enerji yatırımlarımız teşkil etmektedir.
Petkim’de 220 megavatlık kurulu
gücümüz mevcuttur. Buna ilave olarak
600 megavatlık yeni enerji santrali
yatırım projesi çalışmaları hızla devam

Rövnag Abdullayev
etmektedir. Aynı zamanda önümüzdeki
yıl içinde 25 megavatlık rüzgâr
santralimizi de hayata geçireceğiz.
Konseptimizin son bölümü olan lojistik
merkezi için Petkim’e 350 milyon dolar
liman yatırımı yapacağız. Bu liman
1.2 milyon TEU konteyner kapasiteyle
Türkiye’nin ve Akdeniz’in en önemli
limanlarından biri olacaktır.
SOCAR olarak biz, kardeş Türkiye
Cumhuriyeti’ne karşı sosyal
sorumluluğumuzu da yerine getirmek
istedik. Ceyhan ve Kars şehirlerinden
sonra üçüncüsünü inşa edeceğimiz
Haydar Aliyev Endüstri Meslek Lisesi’nin

temelini de Cumhurbaşkanı ve
Başbakanımızın katılımlarıyla tören açılış
gününde gerçekleştirdik. 720 öğrencinin
eğitim göreceği okulda, Azerbaycan’dan
da 50 talebe eğitim görecek. 2012’de
eğitime başlayacak lisedeki öğrenciler
eğitimleri ile birlikte Petkim’de staj
yapacak ve mezun olunca Petkim
Endüstri Parkı’nda ve Azerbaycan’ın
Sumgayıt şehrindeki Kimya Parkı’nda
işe başlayacaklar. Gurur günümüzü
bizimle paylaşan misafirlerimize tekrar
teşekkür ediyor, törene katılan herkesi
2015’te açılışa da beklediğimizi buradan
bildirmek istiyorum.

STAR
STAR
STAR
Taner Yıldız

Taner Yıldız
T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

STAR, Türkiye kimya sanayisini
geleceğe taşıyacak

S

TAR Rafinerisi, iki kardeş ülke
olan Türkiye ve Azerbaycan’ın
gerçekleştirdiği büyük bir
yatırımdır. 5 milyar dolarlık dev
proje, yatırım döneminde bin kişilik
istihdam da sağlayacaktır. Bu yatırım,
hem bölgenin enerji ve petrokimya
sektörüne hem de iki ülkenin
geleceğine damgasını vuracaktır.
“İki devlet, Tek millet” olan, Türkiye ile
Azerbaycan, tarihi ilişkilerinin yanında
artık, enerjide de ilişkilerini pekiştiriyor.
Biz bu tarz projelerde her zaman
önceliği kardeş ülke Azerbaycan’a
veriyoruz. STAR Rafinerisi, RafineriPetrokimya entegrasyonunu başlatan
bir kuruluş olacak. Türkiye’nin tek
petrokimyasal üreticisi olan Petkim’e
hammadde güvenliği sağlayacak,
katma değeri yüksek ürünlerin
üretilmesinin önünü açacak ve Türkiye
kimya sanayisini geleceğe taşıyacak en
önemli yatırım projelerinden biri.
STAR Rafinerisi yatırımı ve bu
projenin önünü açtığı diğer projeler,
ülke ekonomisine katma değer
oluşturarak önemli ölçüde katkı
sağlayacaktır. Bu yatırım iki kardeş ülke
olan Azerbaycan ve Türkiye arasındaki
ekonomik ilişkileri güçlendirip, yeni
işbirliklerinin önünü açacak.
Bu yatırım, Türkiye’nin tek noktaya
yapılacak en büyük özel sektör yatırımı
olmasının yanında, ülkemizin en
kapsamlı yerlileştirme projesi de olacak.
Çünkü yıllık 10 milyon ton kapasiteli bu
rafinerinin üreteceği ürünlerin tamamı,
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bugün net ithalatçı olduğumuz ürünler.
Rafinerinin petrokimyaya odaklanması,
bir yönüyle Türkiye’de bir başka ilki
oluşturacak.
Türkiye ile Azerbaycan’ın kardeşliği
ve işbirliği dünyaya örnek olmaya
devam edecektir. Dost ve kardeş ülke
Azerbaycan ile işbirliğimiz önümüzdeki
yıllarda da artarak devam edecektir.

R STARSTAR
STAR
Zafer Çağlayan
Zafer Çağlayan
T.C. Ekonomi Bakanı

Bu yatırım, kardeşlik bağlarımızı
daha da güçlendirecek

S

TAR Rafinerisi, sadece ekonomik
bir yatırım değil, Türk-Azeri
kardeşliğinin daha da ileri
noktalara taşınmasında önemli
mihenk taşlarından biri olacaktır. Bu
yatırım, Türkiye-Azerbaycan ticari ve
ekonomik ilişkilerine çok önemli katkılar
sağlayacaktır. Kimya sanayi, plastikten
kozmetiğe, ilaçlardan boyalara kadar
birçok alanda sağladığı nihai ürünlerin
yanı sıra; pek çok sektöre de ara malı
ve hammadde temin eden bir sanayi
dalı olarak, yüksek katma değer
içeren ürünleriyle lokomotif sektör
konumundadır.
Hızla büyümekte olan kimya
sektörünün yaklaşık yüzde 30’unu
petrokimya sanayii teşkil etmektedir.
Kimya sektörü dışında, ambalaj,
elektronik, otomotiv ve tekstil başta
olmak üzere birçok sektöre temel
girdileri sağlayan petrokimya sanayii
ürünlerinde hızla artan ülkemiz
talebinin karşılanabilmesi açısından
mevcut üretimin artırılması ve
hâlihazırda yurtiçinde üretimi olmayan
ürünler için de gerekli yatırımların bir
an önce devreye sokulabilmesi önem
arz etmektedir. Dünyada petrokimya
talebi ile dünya ekonomisi büyümesi
aynı oranlarda gerçekleşmesine
rağmen, Türkiye’de petrokimya
talebi ekonomik büyümenin 2–3
katı oranlarda büyümektedir. Türkiye
petrokimya sanayi henüz pazar
doygunluğuna erişmemiştir ve
büyük bir gelişme potansiyeline

sahiptir. Türkiye ekonomisinin ihtiyaç
duyduğu çok önemli bir yatırımın
gerçekleştirilmiş olması ile birlikte bu
sektörde ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin
üretimini sağlayacaktır.
Bu tesiste Petkim’in ana
hammaddesi naftanın yanı sıra
Türkiye’nin net ithalatçı olduğu
ürünlerin üretilecek olması cari
açığımızın azalmasına büyük katkı
sağlayacaktır.
Bunun için ilk olarak, Türk rafinaj
sektörünün genişletilip, mevcut
kapasitelerin artırılabilmesini teminen
yatırımlar yapılması, böylelikle
rafineriden elde edilen petrokimya
hammaddelerinde de yurtiçi üretimin
artırılması önem arz etmektedir.
Kimya sektörümüzün girdi tedariğinde
yaşanan ithalat bağımlılığını aşmasında
Türkiye’nin en büyük petrokimya
üreticisi Petkim tarafından Aliağa
Petkim Yarımadası’nda temeli atılan
STAR Rafinerisi yatırımı çok önemli
bir adımdır. 5 milyar dolar yatırım
bedeline sahip 10 milyon ton kapasiteli
rafineri yatırımı ile ülkemiz petrokimya
sanayinde ihtiyaç duyulan rafineripetrokimya entegrasyonu sağlanacak,
üretilecek 1.7 milyon ton nafta ise
hammadde ithalat bağımlılığımızı
büyük ölçüde azaltacaktır. Diğer
taraftan giderek artan motorin
ihtiyacı neticesinde Türkiye 2010
yılında 9 milyon tona tekabül eden
7 milyar dolarlık motorin ithalatı
gerçekleştirmiştir. STAR rafinerisi

tamamlandığında yaklaşık 6 milyon ton
motorin yurt içinde üretilecektir.
Bu yatırım, Türkiye-Azerbaycan
arasında var olan kardeşlik bağlarının
daha da güçlendirecek bir yatırımdır.
Çünkü, Türkiye ile Azerbaycan “İki
Devlet Tek Millet”tir. Bu yatırım ayrıca
İzmir’in daha da gelişmesi, marka
şehir olması ve Akdeniz’in en önemli
kentlerinden biri olmasında destek
sağlayacaktır.
Türk petrokimya sanayii için son
derece önemli bu yatırımın ülkemize
hayırlı olmasını diliyor, SOCAR Turkey
Enerji A.Ş. yöntemini tebrik ediyor,
hayırlı olmasını diliyorum.
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Binali Yıldırım

Binali Yıldırım
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Bu yatırım, 2023 hedeflerimizi
destekler nitelikte

P

etkim Yarımadası’nda inşa
edilen STAR Rafinerisi, 5 milyar
dolarlık yatırımla Türkiye’de ve
dünyada tek noktaya yapılan
en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.
İzmir için Türkiye için adeta bir
gurur abidesi olacak bu yatırım inşa
aşamasında 10 bin kişiye 2015 yılında
devreye alındığında da 1.000 kişiye
daimi istihdam sağlayacak.
Bu rafineri, Petkim Yarımadası’nın
enerji ihtiyacının fazlasını üretebilen,
yerli-yabancı yatırımcıların yer
aldığı kümelenme modelini hayata
geçirmiş, Avrupa’nın en önemli üretim
merkezlerinden biri haline gelmekle
kalmayacak.
Bakanlık olarak İzmir’de kuracağımız
Lojistik Merkezimize de alternatif
oluşturacak. Petkim Yarımadası en
az 1 milyon TEU kapasiteli konteyner
terminali, entegre liman ve lojistik
alanıyla, bölgenin en önemli lojistik
merkezlerinden biri olacak.
STAR Rafinerisi ayrıca, “Bir Millet
İki Devlet” algısına dayanan TürkAzeri kardeşliğini ekonomik akıl ile
donatarak, iki ülke arasındaki ekonomik
ilişkileri daha da güçlendirecek bir
proje. Bakü’den İzmir’e uzanan kardeşlik
bilincimiz Petkim yarımadasında inşa
edilecek bu muhteşem rafineriyle yeni
bir ivme kazanacak
İzmir’in çehresini değiştirecek.
Türkiye’nin enerjisine enerji katacak. Bu
yatırım, bizim 2023 hedeflerimizi de
destekler nitelikte bir gelişme olacak.

30 -

Bu yatırımın, başta İzmir olmak üzere
ülkemize ve bu yatırımı Türkiye’ye
kazandıran SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’a
hayırlı olmasını diliyorum…

R STARSTAR
STAR
Hasan Köktaş

Hasan Köktaş
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

O gurur gününde İzmir’de
bulunmanın sevincini yaşadık

Ü

lkemizin petrol piyasası
5015 Sayılı Petrol Piyasası
Kanunu’nun yasalaşmasıyla
paralel olarak Petrol Ofisi,
Tüpraş, Petkim özelleştirmeleri,
akaryakıt fiyatlandırma ve ithalatının
serbestleşmesi gibi önemli aşamaları
geçti. Bu arada dağıtıcı bayi ağı, ithalat
imkânları, hizmet kalitesi, rekabet gibi
alanlarda önemli aşamalar kaydedildi.
Son 10 yıldaki ekonomik ve sosyal
kalkınma gelişme hamlesi akaryakıt
talebini de önemli ölçüde arttırdı. Bu
durum rafineri kapasitemizi arttırmayı
zorunlu kıldı. Yeni rafineri veya ünite
yatırımları sermaye yoğun yapılarının
yanında ülkemiz ekonomisine,
sanayisine yaptığı çok boyutlu katkı
nedeniyle son derece önemlidir.
Kurumumuzdan rafineri lisansı
alan STAR Rafinerisinin temel atma
töreninde, o gurur gününde İzmir’de
bulunmanın sevinicini yaşadık. Bu
rafinerinin ülkemizin petrokimya ve
akaryakıt ihtiyacının karşılanmasında
ne kadar büyük öneli olduğunun
bilincindeyiz. Bu yatırımı ülkemize
kazandıracak olan tüm SOCAR
Turkey Enerji A.Ş. ailesi çalışanlarına,
yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum.
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TÜRKİYE’NİN GURURU STAR RAFİNERİSİ

Türk ve Azeri basınından
tarihi törene yoğun ilgi vardı
STAR Rafinerisi Temel Atma Töreni’ni İzmir, Ankara, İstanbul ve
Azerbaycan’dan yaklaşık 60 gazeteci ve muhabir izledi.

S

TAR Rafinerisi Temel Atma Töreni’ni
İzmir, Ankara ve İstanbul’dan
yaklaşık 60 gazeteci ve muhabir
izledi. Azerbaycan’ın önde gelen
basın kuruluşlarının temsilcilerinin
de yer aldığı törende, gazetecilerin
rahat çalışmaları için ayrı bir çadır
kuruldu. Yüksek hızlı internet bağlantılı
bilgisayarlarla donatılan çadırda, basın
mensuplarına yiyecek-içecek ikramı da
yapıldı. Türksat C uydusundan tüm haber
ajansları ve televizyonlar için şifresiz,
logosuz ve HD kalitesinde canlı yayın
yapılarak, basın kuruluşlarının çalışma
koşulları kolaylaştırıldı.
İzmir’deki ulusal ve yerel basının
temsilcileri İzmir Valiliği tarafından
akredite edilirken; temel atma törenine
ilişkin haber ve görüntüler ulusal ve
yerel yayın yapan tüm yazılı ve görsel
basın kuruluşlarında tüm ayrıntılarıyla
yer aldı. Tören sonrasında SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz birçok televizyon
kuruluşunun canlı yayınına katılarak,
yatırımların kapsamı hakkında bilgi verdi.
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Törende kullanılan sloganlar
için bir yarışma düzenlendi
Çalışanların bu dev yatırıma katılımlarının sağlanması amacıyla düzenlenen ve yoğun ilgi
gören yarışmada, yaklaşık 800 slogan değerlendirmeye alındı.

T

ören öncesinde, basılı
malzeme ve halkla ilişkiler
çalışmalarında kullanılacak
sloganların seçimi için
Petkim, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ve STAR
Rafineri A.Ş. çalışanları arasında bir slogan
yarışması düzenlendi. Çalışanların bu
dev yatırıma katılımlarının sağlanması
amacıyla düzenlenen ve yoğun ilgi
gören yarışmada, yaklaşık 800 slogan
değerlendirmeye alınırken; bunlar
arasında yapılan seçimde, dereceye
giren slogan sahipleri Bakü seyahati ile
ödüllendirilirdi. Başarılı olan sloganlar
afiş, broşür, gazete ilanı gibi mecralarda
kullanıldı. Yarışmada başarılı olan sloganlar
ve sahipleri ise şöyle:

Başarılı olan sloganlar
İki Devletin Bir Millete Hediyesi: Petkim
Anonim
Türkiye & Azerbaycan kardeşliğinden bir STAR doğuyor… Galip Çiçek/Petkim
İki devletin bir millete büyük yatırımı: STAR Rafinerisi Mehmet Fatih Gökçe/ Petkim
Hazar’dan Ege’ye; Ege’den Dünya’ya 			
Shovgi İsmayilov/Petkim
Türkiye Azerbaycan Elele; Hedef 2023’e 		
Emre Satıcı/Petkim
Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik-Eğitim:
Üretiyoruz, güçleniyoruz				
Faruk Can Ustaoğlu/Petkim
Rüzgârgülü dönsün, çevremiz gülsün			
Nurgül Biçer/ Petkim
Türk sanayisinin geleceğine temel atıyoruz. 		
Turgay Şen/Petkim
Türkiye yeni STAR’ını alkışlıyor
		
Neslihan Gözlüklü /SOCAR Turkey
						
Enerji A.Ş.
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2011 YILINA DAMGASINI VURAN
MUHTEŞEM TÖRENİN HAZIRLIK
AŞAMASINDA NELER HİSSETTİK?

Tören hazırlık ekibinin iki ay boyunca gecesini gündüzüne kattığını söylemiştik. Sadece tören hazırlıklarında değil, özellikle Petkim’e 25 yıl
ve üzerinde emek vermiş arkadaşlarımız başta olmak üzere STAR Rafinerisi yatırımı ile ilgili Petkim, SOCAR Turkey Enerji A.Ş ve STAR
Rafineri A.Ş çalışanlarından bazı arkadaşlarımızın o muhteşem güne dair neler hissettiklerini dinledik…

Samir Kerimli
SOCAR Türkiye Birinci Başkan
Yardımcısı
Rafinerinin Petkim’e iki ana katkısı
var benim için. Biri maddi diğeri de
motivasyonel. Birinci katkısıyla ilgili
şunu söyleyebiliriz: Petkim artık dünya
rafinerileri ile rekabet edebilir seviyeye
çıkacak. Entegrasyon sonucu Petkim’in
ömrü uzayacak. Diğer uluslararası ve kârlı petrokimya tesisleri ile
rekabet edebilirliği artacak ve büyük maddi destek sağlanacak.
Motivasyonel tarafı ise, kırk yıllık bir süreçten sonra Petkim,
rafineri ile yeniden doğuş yaptı. Artık Petkim’in büyüyeceği,
güçleneceği umuduyla hem borsadaki ortaklarımıza hem de bize
güvenen, teveccüh eden kişilere ve de çalışanlarımıza karşı daha
güvenli duruyoruz. Ayrıca, bu yatırım çalışanlarımızın da geleceğe
daha güvenle ve umutla bakmasını sağladı.
Temel atma töreni öncesindeki hazırlıklarda Petkim’in ne
kadar doğru ve başarılı bir kurum olduğunu her iki devlete de
ispatlamamız lazımdı, aynı zamanda bu dev yatırımın tanıtım
şovunu da yapmalıydık. Petkim’in önemli bir kurum olduğunu
göstermeliydik. İki devlet büyüğümüz de geliyordu, tüm bu mesajı
herkese iletmemiz lazımdı, ondan dolayı işimiz çok zordu. Stresliydi
ama o gün ben bunların hepsinin başarıldığına eminim. Her iki devlet
başkanına da herkesin söylediği şey, beklemedikleri bir törenle
karşılaştıkları oldu. Petkim’in gücünü de gördüler, temel atma
töreninde en büyük kazancımız bu oldu. Ayrıca törene iki devlet
başkanının katılmasıyla vermek istediğimiz mesajı da başarılı bir
şekilde vermiş olduk.
Petkim’in statüsü çok özel. Her iki devletin ekonomik olarak bir
araya geldiği en büyük yer, en büyük nokta. Ben bu mesajı da
verdiğimizi düşünüyorum.

Farid Jafarov
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Grup
Finans Direktörü
STAR Rafinerisi, şirketimizin Petkim
Yarımadası’ndaki “Value-Site” vizyonu
çerçevesinde yeni yatırımların önünü
açması sebebiyle Azerbaycan-Türkiye
ekonomik ilişkilerini bir adım daha ileriye
taşımaktadır. Rafineri-PetrokimyaEnerji-Lojistik Entegrasyonu’nu sağlamadan “kimyasal park”
konsepti içinde hedeflenen “downstream” yatırımlarını ekonomik
bir şekilde başarmamız imkânsız. Ham petrolden başlayan ve
nihai ürünle biten katma değer zincirinin temel halkası olan ve
hammadde güvenilirliği sağlayacak STAR Rafinerisi yatırımını çok
önemsiyoruz ve yatırımın zamanında hayata geçmesi için elimizden
gelenin fazlasını yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki
engelleri bir bir aşarak hedefe doğru koşar adımlarla gidiyoruz.
Petkim Yarımadası Türk-Azeri kardeşliğinin ekonomik anlamdaki
simgesidir. Böylesine önemli bir yatırımın temel atma töreninin
daha hazırlık aşamasında heyecanımız çok fazlaydı. Törene
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in, T.C.
Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve diğer üst düzey bakan
ve bürokratlarının katılımı ile yaşadığımız coşku, heyecan ve gurur
en üst seviyedeydi. Tören sırasında hissettiklerimi kelimelerle ifade
etmekte zorlanıyorum. Bir kardeşlik ve güven projesi olan STAR
Rafinerisi yatırımının hayırlı olmasını diliyorum.
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Hayati Öztürk
Petkim Genel Müdürü

Petkim’in içinde bulunduğu petrokimya,
rekabeti yoğun bir sektör. Sektörde
iki tür yapı öne çıkıyor; doğalgaz bazlı
üretim yapanlar ve petrole dayalı
üretim yapanlar. Biz ikinci gruptayız ve
petrole dayalı üretim yaparken rekabetçi
olabilmek için Rafineri-Petrokimya
Entegrasyonu’nu kapsamlı derin bir biçimde yapmak durumundayız.
Bu hem rafineri için olmazsa olmaz, hem petrokimya için… Çünkü
bu entegrasyonu ne kadar ileri düzeye çıkarırsanız hem rafineri
hem petrokimya bundan fayda görecek, rekabet gücü kazanacaktır.
Bu açıdan bu yatırım hem Petkim için çok önemli, hem de grup
için çok büyük önem taşıyor. Dolayısıyla heyecan verici ve özellikle
Türkiye’nin kimya sanayisinde bence bir dönüm noktası.
Petkim, 21 yıl özelleştirme sürecinde kaldı. Tabii bu süreçte
rakiplerimiz çok hızlı büyüdüler. Bizimle başlayıp, bugün 4-5 katımıza
çıkan şirketler oldu. Tek başına petrokimya, tek başına rafineri
artık sürdürülebilir olmuyor. Mutlaka bunların birbirine destek
olması entegre olması gerekiyor, bu anlamda da bizim için önemli ve
heyecan verici diye düşünüyorum.
İnşallah bu yatırımla, ülkemizde petrokimya sanayi üretim açısından
yeni bir büyüme sürecine girecek. Türkiye’nin ithalatı bu yatırımla
azalacak ve pazar payımız yükselecek.

Ali Öztürk
STAR Rafineri A.Ş
Genel Müdür Yardımcısı
Temel atma töreni öncesi hazırlıklar
ve özellikle tören esnasında iki kardeş
ülke için ümidin, heyecanın, coşkunun,
kardeşliğin zirvelere çıktığı “Bir millet,
İki Devlet” kavramının çok daha ileri
düzeyde ete kemiğe büründüğü tarihi
anlara şahitlik etmenin büyük hazzını yaşadım. Günümüz globalleşen
dünyasında eski dönemlere göre rekabet çok daha şiddetlenmiştir.
Petrokimya sektöründe de maliyetleri düşürecek ucuz hammadde,
ucuz enerji, yüksek kapasite ve ucuz işçilik gibi imkânlarınız sınırlı
ise, o zaman Rafineri-Petrokimya entegrasyonu çok büyük önem
kazanır. İşte STAR Rafinerimiz ile bu entegrasyon ve sinerjiye
ulaşılacak. İki tesis arasında yapılacak, daha ekonomik, daha kaliteli
ve daha stabil hammadde, ara ürün ve ürün alım ve satımlarıyla
Petkim, sektöründe çok daha güçlü bir konuma yerleşecektir.
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Abdülkadir Tuncer
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.
Proje Uygulama Koordinatörü
Petkim Genel Müdür
Yardımcısı

İki devletin liderlerinin bu yatırım
arkasında olmalı bizim için çok
önemliydi. Bu önemli birliktelik iki
ülke arasındaki işbirliğinin bundan sonra da devam edeceğinin en
somut göstergesi. Ben törenden daha çok gelen misafirlerimizin
ve kamuoyumuzun bu yatırımın önemini anlamış olmalarını
önemsiyorum. Her yatırımda bazı zorlu ve sıkıntılı süreçler olabilir.
Biz de temel atma aşamasına gelene kadar bu süreçlerden
fazlasıyla geçtik. Ancak büyük resme bakmamız gerekiyor. Bugüne
kadar bürokrasisinden yerel yöneticilerine, meslek odalarından iş
dünyası temsilcilerine ve vatandaşlarımıza kadar her kesimden çok
güzel destek aldık. Bu desteğin hız kazanarak sürmesini diliyorum.
Bugünün dünyası artık “evlat ekonomisi”ne gidiyor. Ne demek bu:
anne ve babalar evlatlarının iyi beslenmesi, sağlıklı olması, iyi eğitim
görmesi ve sonunda iyi bir işye yerleşmesi için çırpınıyor. Bunun
için ceplerindeki son kuruşu bile harcıyor hatta borçlanıyorlar.
Yöneticilerimizin de çocuklarımıza iş ve aş demek olan bu projelere
“evlat ekonomisi” mantığı ile yaklaşmasını diliyorum. Neticede
yapılacak yatırımlar devreye alındığı zaman hepimizin çocukları iş
bulacak, geleceğini garanti altına alacak.

Süleyman Özinan
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.
Proje ve Teknik İşler Direktörü
Dünya ölçeğinde ve en son teknolojilere
göre projelendirilen STAR Rafinerisi
projesi; ülkemize sağlayacağı katma
değerin yanı sıra, Petkim’in hammadde
teminini güvence altına alarak, diğer
yan ürünleri ile petrokimya alanında yeni
yatırımların yapılmasını olanaklı kılacaktır.
Rafineri temel atma töreni hazırlıklarında ve törende mükemmel bir
organizasyon başarılmıştır. Projeler öncelikle zihinlerde oluşur,
sonra hayata geçer. Zor süreçlerden geçilir, ortak çabalarla
sonuca varılır ve başarıdan keyif alınır. Herkes gibi ben de gelinen
noktada çok heyecanlıyım. Tüm gayretler projenin planlandığı
zaman diliminde hayata geçirilmesi üzerinedir. Ayrıca, tören
Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesine ivme
kazandırmıştır. Grubumuzun partnerleri çok etkilendiklerini samimi
bir ifade ile dile getirmişlerdir. Çalışmalarda görev alan tüm
arkadaşları kutlarım.

R STARSTAR
STAR
Prof. Dr. Füzuli Nasirov
Petkim Genel Müdür
Bilim Müşaviri

STAR Rafinerisi Petkim’e hava-su gibi
gereklidir. Türkiyemizin ekonomisi için de çok
kritik bir öneme sahiptir. STAR Rafinerisi
halihazırda kurulma aşamasındayken bile ülke
ekonomisine katma değer sağlarken, faaliyete
başlamasından sonra daha da büyük faydalar
sağlamaya devam edecektir. STAR Rafinerisi Petkim’in hammaddesi olan
naftanın tamamının temin edilmesini sağlayacağı gibi, Türkiye’deki ihtiyacı
karşılamak için ithâl edilen dizel ve jet yakıtlarını da üretecek ve bu
noktada ithalat için harcanan dövizin de ülkede kalmasını sağlayacaktır.
STAR Rafinerisi Petkim’in hedef olarak koyduğu kümelenme modelinin ilk
aşaması olarak önümüze çıkmaktadır.
Bir yatırımdan öteye giderek kardeşlik ve güven projesine dönüşmüştür.
Çünkü birçok rafinerinin kapandığı, hatta güçlü devletlerin yeni rafineri
yatırımlarına cesaret edemediği bir zamanda Azerbaycan Devleti,
kardeşi olan Türkiye topraklarında, Petkim’de böyle bir yatırıma imza
atmıştır. Tabii ki bu yatırımın en heyecan verici dönemi temel atma
törenidir. Bu tören Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in,
Türkiye’nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve her iki devletin diğer
resmi makamlarının katılımı ile daha da renklenmiştir. Böyle bir törenin
Petkim’de yapılması yalnızca Petkimliler için değil, Aliağalılar ve İzmirliler
için de gurur vericidir.
Petkim’de çalışan Azerbaycan vatandaşları olarak bizlerin iştirakçisi
olduğumuz törene hazırlık aşamalarında ve tören sırasında yaşadığımız
coşku, heyecan, gurur ve memnuniyet hissini sözlerle ifade etmek
çok zor. Bir taraftan memleketimiz için, onun bu yüksek başarısı için,
kardeş ülke Türkiye’nin gösterdiği inam, itimat ve itibar için, ne kadar
gurur duyarsak azdır. Yeni iş alanlarının oluşmasını sağlayacak, ülke
ekonomisine güçlü destek verecek rafinerinin temelinin atılmasında
Türkiyeli kardeşlerimizin mutlu yüzlerini görmek bizi çok memnun etti.
Azerbaycan’da bir söz vardır; “Dost benim adımı ansın (hatırlasın)
bir çürük cevizle.” Yani halkımız her zaman dost yardımının maddi
değerinden çok, onun manevi değerine üstünlük vermiştir. Azerbaycan
Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne olan dostluk ve kardeşliğinin manevi
tarafı ölçülemez. Bunu temel atma töreninden üç gün önce Türkiye’de
yaşanan acı Van depreminde zarar görenlere ilk yardım elini uzatan
ülkenin Azerbaycan olmasıyla bir kez daha gördük. Özgürlüğümüzün ilk
günlerinde Türkiye Cumhuriyeti karşılık beklemeden öz yardım elini bizlere
nasıl uzattıysa, bugün de güçlenen Azerbaycan Devleti kendi yardım
elini kardeş Türkiye’ye uzatmaktadır. Kardeşliğimizin ve dostluğumuzun
en görünen örneklerinden biri budur. Bu gibi temel atma törenleri son
olmayacaktır. Azerbaycan ve Türkiye Devletleri hem Türkiye’nin, hem de
Azerbaycan’ın kudretini artıracak, onları en güçlü ekonomiler sırasına
çıkaracak yepyeni projelere ve yatırımlara imza atacaklar.
Türk-Azeri kardeşlerinin tören hazırlıklarını hevesle, azimli ve uyumlu bir
şekilde yürütmesi, tören sırasında devlet başçılarının yaptıkları samimi
konuşmalar ve temel atma anı aramızdaki kardeşliğin ne kadar güçlü ve
ebedi olduğunun bir ispatıydı. Bu duyguyu bir kez daha hissetmek bana
ayrı bir heyecan yaşattı.

Fatih Yiğit
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.
Hukuk Baş Müşaviri

Petkim ülkemiz sanayisinin
en stratejik kuruluşlarından
biridir. STAR Rafinerisi ülkemiz
ekonomisine ve cari açığın
daraltılmasına yapacağı katkıların
yanı sıra, Petkim’i stratejik
önemine layık bir biçimde daha verimli ve istikrarlı bir yapıya
kavuşturacak ve yeni yatırımlarla büyütülmesi için imkân
oluşturacaktır.
Rafineri projesi Türk ekonomisi için makro ölçekli olarak
nitelenebilecek bir projedir. Yöneticisinden mühendisine,
finansçısından hukukçusuna böyle bir projede çalışmak hem
çok yorucu hem çok öğretici, hem de çok heyecan vericidir.
Son bir yılı çok yoğun olmak üzere 3 yıldır hazırlıkları
yürütülen bu projenin hayata geçirilmesi için ilk adımının
devlet büyüklerimizin takdiri eşliğinde atılmasının hepimiz için
çok gurur verici bir deneyim olduğunu belirtmek isterim .

Nihat Gürbüz
Petkim Genel Müdür
Yardımcısı
Star Rafinerisi’nin kurulması ile
Türkiye, petrokimya ve kimya
sanayisine katkısı yanında, dış
ticaret açığı azalacaktır. Petkim
hammadde ithâlatını sıfırlayacak
ve hammadde güvenilirliğini
artıracaktır. Ürün maliyetlerinde düşme sağlanacaktır.
Türkiye–Azerbaycan kardeşliğinin pekişmesinin lâfla değil
icraatla gerçekleşmesi bana büyük heyecan vermiştir.
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STARSTAR
STAR
Afgan Guliyev
STAR Rafineri A.Ş Proje Şefi

Petkim hammaddesi olan naftanın
%80’inden fazlasını ithal ederek
karşılamaktadır. Taşıma suyla ne kadar
değirmen döndürülürse, Petkim de
taşıma nafta ile bir o kadar maliyetli
petrokimyasal faaliyet sürdürmüştür.
STAR Rafinerisi üreteceği
kaliteli naftasının tamamını Petkim’e transfer ederek, hammadde
temininde güvenliğe kavuşturacaktır. Azerice’de güzel bir atasözü
vardır: ‘Tek elden ses çıkmaz’ diye. Türkçe’de de ‘’Bir elin nesi var,
iki elin sesi var’’ denmektedir. Bu iki cümle aynı aynı anlama gelir.
Bence, STAR Rafinerisi Petkim ile el ele vererek iki devlet ve bir
milletin başarı sesini tüm dünyaya duyuracaktır. STAR Rafinerisi’nin
temel atma töreni günü benim için çifte bayram oldu. Çünkü oğlum
da aynı gün doğdu. 25 Ekim 2011 tarihinde Azerbaycan ve Türkiye
için çok önemli olan rafineri projesinin temel atma sevincinin, ilk
çocuğumun doğum gününe denk gelmesi bu anlamda benim için
çok daha anlamlı. STAR Rafinerisi ile Hazar’ı Ege’ye bağlayan
köprü daha somut ve gözle görünür hale gelmiş oldu. Bir anne
babanın yeni doğan evladı için duyduğu sevinç ne ise, iki devlet bir
milletin başarısı olan STAR projesinin sevincinin de aynı olduğunu
düşünerek, projemizin en kısa zamanda tamamlanmasını Allah’tan
diliyorum.

Bilal Guliyev
STAR Rafineri A.Ş
Proje Müdürü
STAR Rafinerisi’nin kurulması Petkim’in
hammadde güvenilirliğinin sağlanması
ve Türkiye’nin en büyük petrokimya
kuruluşunun rekabet gücünün
artırılması açısından oldukça önemlidir.
Hiç şüphesiz Rafineri-Petrokimya
entegrasyonunun yeniden başlatılması birçok avantajın teminatı
olacaktır. Rafinerinin temel atma törenine tanık olmamız hepimizi
onurlandırmıştır. Azerbaycan’ın bağımsızlığının 20. senesini
kutladığımız 2011 yılında, kardeş ülke Türkiye’nin özel sektöründe
bugüne kadar tek noktaya yapılmış en büyük yatırıma imza atmak
gurur verici bir hadisedir. Temelleri ulu önder Haydar Aliyev
tarafından konulmuş petrol stratejisinin, Sayın Cumhurbaşkanımız
İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürülmesi sonucunda,
Azerbaycan devamlı gelişmekte ve dünyanın en hızlı büyüyen
ekonomileri arasında yer almaktadır. SOCAR bugün Azerbaycan
dışındaki yatırımlarıyla önemli projeleri hayata geçirerek uluslararası
saygınlığını artırmakta ve aynı zamanda diğer ülkelerin ekonomisine
de katkıda bulunmaktadır.
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Shahin Teymurkhanlı
STAR Rafineri A.Ş Proje Şefi

İnanıyorum ki, STAR Rafinerisi
Petkim için artı değer yaratacaktır.
Üretim açısından baktığımızda,
STAR Rafinerisi ile Petkim gerekli
hammaddeyi daha kaliteli olarak kısa
sürede temin edecek; işbirliği ve iyi
bir takım çalışmasıyla güçlü bir sinerji
oluşturacak. Bu sinerji, daha verimli fikirler üretilmesine, daha
fazla iş yapılmasına dolayısıyla hedeflere daha kısa sürede daha
verimli bir şekilde varılmasına yardımcı olacaktır. Diğer taraftan,
bir İngiliz atasözünün dediği gibi, ‘Bir zincirin gücü, o zincirin en
zayıf halkasının gücüne eşittir.’ Genel açıdan baktığımızda STAR,
hedefimiz olan Enerji zincirinin (Rafineri–Petrokimya–Enerji–Lojistik)
bir halkasıdır. Dolayısıyla bu rafineriyi kurmakla enerji zincirinin
güçleneceği kanaatindeyim. Daha önce çalışmış olduğum diğer
projelerden farklı olarak STAR Projesi benim için manevi önem de
taşıyor. Nitekim, bu proje Türkiye-Azerbaycan arasında var olan
kardeşlik bağının güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Bu kadar
önemli bir projenin temel atma törenine katılmak benim için son
derece gurur verici ve tarihi bir olaydı.

Shovgi İsmayilov
Petkim Satınalma Müdürlüğü
Yöneticisi
Ben STAR Rafinerisi’ni Petkim’in
dünyada vizyonunu artıracak bir proje
olarak görüyorum. Temel atma töreni
hazırlıkları esnasında iki büyük devlet
başkanını ağırlamaktan ve bu projede
küçük de olsa bir emeğimizin olmasından
dolayı çok mutluyum. Böyle büyük bir projede bulunmak ve emek
harcamak çok gurur verici.

R STARSTAR
STAR
Demirhan Saatçi
Petkim Mekanik İnşaat
Destek Yöneticisi

Bilindiği üzere Petkim tek başına
kompleks içinde faaliyette bulunan
fabrikaları, yardımcı tesisleri ile Türk
ekonomisinin lokomotifi durumundadır.
STAR Rafinerisi’nin kurulmasıyla
Petkim’in uluslararası piyasalarda
rekabet etme gücünün yükseleceğini, hammadde temin güvenilirliği
ile ürün pazar payının artacağını düşünüyorum. Şirketimiz
Türk–Azeri kardeşliğinin yaratmış olduğu dünya ölçülerinde dev
bir kuruma dönüşüp, petrokimya ve rafineri alanında dünyanın en
önemli ve en güçlü şirketleri arasında kendisine yer bulacaktır.
STAR Rafinerisi’nin temel atma töreni hazırlıkları yapılırken,
aklıma Petkim’in ilk kuruluş yıllarındaki çalışmalar, o heyecan
ve koşuşturmalar geldi. Petkim’de uzun yıllardır çalışıyorum.
İlk inşaat ve montaj çalışmaları sırasındaki o yoğun temponun
STAR Rafinerisi’nin yapımında da yaşanacağını düşünerek son
derece mutlu oldum. Türkiye’deki en büyük sanayi kuruluşlarından
birinin hem kuruluş aşamasında hem de devreye alınıp faaliyetini
sürdürmesinde, ailenin bir bireyi olarak katkıda bulunmamın verdiği
mutluluğun kelimeler ile ifade edilemeyeceğini düşünüyorum. Tören
hazırlıkları sırasında “en yüksek performans gösteren ekip üyesi”
seçilerek Bakü seyahati ile ödüllendirilmem, mutluluğuma mutluluk
kattı. STAR Rafinerisi temel atma töreni çalışma gurubundaki
tüm arkadaşların inanılmaz düzenli ve gayretli çalışmaları ile
organizasyon gerçekleştirilmiş ve Petkim’in güçlü yapısı Türk ve
Azeri Devlet büyüklerine ifade edilmiştir.

Başak Tuncer
Petkim Ar-Ge Uzman
Mühendisi
Entegrasyon zincirinin temel halkası
olan STAR Rafinerisi; liman, enerji,
mevcut ve yeni ürünler için kapasite
arttırma ve yeni fabrika yatırımlarının
da tamamlanmasının ardından; Petkim’i
Türkiye ve dünyada rekabet gücü
yüksek, kârlı üretim yapan bir teknoloji ve inovasyon merkezi haline
getirecek. Türkiye’nin ufkunu değiştirecek böylesine büyük bir
yatırımın temel atma töreninin hazırlıklarında çalıştığım ve törende
bulunduğum için kendimi çok mutlu ve gururlu hissettim. Petkim’in
hedeflerine ulaşmak için attığı bu büyük adıma şahit olduğum için
kendimi çok şanslı hissediyorum.

Ayla Çerçioğlu
Petkim Yatırım Planlama,
Teşvik Uygulama ve
Koordinasyon Yöneticisi

STAR Rafinerisi; nafta üretim
odaklı bir rafineri olacağı için
Petkim ve dolayısıyla petrokimya
sektörünün geleceğidir. STAR
Rafinerisi ile Petkim; RafineriPetrokimya entegrasyonunun kurulması ile hammadde
güvenilirliği sağlayarak sürdürülebilir rekabet gücü kazanacak
ve büyüme planlarına odaklanacaktır. Rafineri temel atma tören
hazırlıkları oldukça yoğun geçti. O dönemde heyecanla tüm ekip
olarak yerli ve yabancı konukların olduğu törende her şeyin eksiksiz
ve tam olması için çaba sarf ettik. Törene katılan bürokratlara
uçakta ve tören alanında eşlik ettim. Temel atma töreni beklenildiği
gibi sorunsuz gerçekleşti. Tüm konuklar Türkiye’de yapılacak
en büyük yatırımlardan biri olan rafineri temel atma törenine
katıldıkları için oldukça keyifli ve mutlu bir şekilde tören alanından
ayrıldılar. Bu arada tören alanında Petkim’e önceki yıllarda emek
veren eski genel müdürlerim Hikmet Gürsey, Faruk Yağız ve Aziz
Gümüş’ü görmek beni çok mutlu etti.

Menekşe Sevimli
STAR Rafineri A.Ş Proses Şefi
STAR Rafinerisi gerek ülke gerek
bölge ekonomisine katma değer
yaratacak büyük bir projedir. Ülkenin
tek petrokimya üreticisi Petkim,
ana hammaddesi olan naftayı ithâl
etmektedir. Rafinerinin devreye alınması
ile dışa bağımlılığı bitecek olan Petkim,
üretim maliyetini de düşürecek ve pazar payını artıracaktır. Bu
büyük projenin ilk adımı olan temel atma töreninin hazırlıkları günler
öncesinde başladı. Ekipler kuruldu, çalışma planları hazırlandı.
Gerek yöneticilerimizin gerek arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile iki
ülke liderinin katılımlarıyla yürütülen tören muhteşem bir şekilde
gerçekleştirilmiş oldu.
Rafineri temel atma töreninde iki heyecan birlikte yaşandı. Büyük
bir yatırımın gerçekleşmesi için ilk adım atılmış oldu ve iki kardeş
ülke dünyaya örnek olacak bir proje için güçbirliği içinde olduklarını
duyurdu. Böylesine büyük bir projenin içinde ve süreci başından
itibaren yaşıyor olmak gurur verici oldu.
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STARSTAR
STAR
Seda Hayta
Kimya Mühendisi
SOCAR Turkey Enerji A.Ş CEO
Teknik Danışman Asistanı

Tören öncesi hazırlıklar oldukça zorlu
geçti diyebilirim. Yaptığınız her işin
tüm yönleriyle, her açıdan düşünülmesi
gerekiyordu ve hata yapmak ya da
eksik bir şeyler kalması gibi bir durum
söz konusu dahi değildi. Planladığımız her adımı, yaptığımızı her işi
dönüp tekrar tekrar kontrol ediyorduk. Ekip arasında koordinasyonu
sağlamak, tüm işlerin bir arada yürümesini takip etmek, yazdığınız
her cümleyi kılı kırk yararcasına irdelemek, törende bir kaç saniye
görüneceğini bilseniz de salonun en ufak ayrıntılarını düşünmek,
kendinizi en doğru şekilde anlatmaya çalışmak derken iki ay gelip
geçti. Tören hazırlıklarının stresi, yorgunluğu, zorlu günlerin
gerginliği, ekranda Kenan Bey’in otobüste devlet erkânına
Petkim sahasını göstererek gelecek projeksiyonlarımızı anlattığını
gördüğüm anda uçup gitti.. Yorgunluğun ve stresin yerinde sadece
gurur vardı. Biz gerçekten de Türkiye’nin geleceğine sağlam
temeller atıyorduk. Yüzlerce insan bunu görmek için oradaydı ve
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanı da merakla neler yaptığımızı dinliyordu. İşte o sahneden
sonra geriye dönüp baktığımda hissettiğim şey gurur ve heyecan...
STAR’ın hayata geçmesiyle ülkemizde büyük bir eksiklik olan
Rafineri-Petrokimya Entegrasyonu yeniden gerçekleşirken, STAR
hem kuruluşu aşamasında hem de devreye alınması sonrasında
binlerce aileye ekmek kapısı olacak. Türk kimya ve petrokimya
sanayisinin dünya çapında oyuncu olmasının yolu açılacak. Böylelikle
Petkim’in ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak.

Beyhan Yılmaz
Petkim Proje Müdürlüğü
Proje Lideri
Türkiye-Azerbaycan işbirliği ile
kompleksimizde gerçekleştirilecek olan
STAR Rafinerisi, ülkemize katma değer
yaratacak en önemli yatırımlardan
biridir. Rafineri-Petrokimya
entegrasyonunun yaratacağı sinerji
petrokimya ve kimya sektörlerimize en kısa sürede yansıyacak ve
rekabet gücümüz yükselecektir. Kümelenme modeli çerçevesinde
büyüme hedefimize ulaşma yönünde en önemli adım atılmıştır.
STAR Rafinerisi projesi çalışmalarında yer almak hepimiz için
bir gurur kaynağıydı. Bu gururu yaşamaktan dolayı mutluluk
duyuyorum.
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Egemen Hafızoğlu
Petkim Proje Müdürlüğü
Liman Proje Lideri

Petkim’in varlığını sürdürebilmesi ve
rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu
en önemli unsurların hammadde maliyeti
ve güvenilirliği olduğu her zaman dile
getirilen ama somut olarak adım
atılamayan bir konuydu. STAR Rafinerisi
temel atma töreni ile birlikte tüm Petkim ailesinin artık somut
olarak şirketin geleceğine daha umutla baktığı ve yeni yatırımları
çok daha rahat konuşabildiği bir milat oldu. STAR Rafinerisi temel
atma töreni hazırlık dönemi çok kısa bir zamanda çok fazla işin
yapıldığı bir dönem oldu. Bazen sabahın erken saatlerine kadar
çalışmaların sürdüğü günlerimiz oldu. Ama böyle büyük bir yatırımın
bir parçası olmanın verdiği heyecan ve gurur ile yorgunluklar çabuk
unutuldu.  Yeni hedef STAR Rafinerisi’nin açılış töreni ...

Gökçe Doğan
Petkim Ar-Ge
Uzman Mühendisi
Her gün daha da rekabetçi hâle gelen
petrokimya sektöründe, en önemli
başarı anahtarlarından biri RafineriPetrokimya entegrasyonudur. STAR
Rafinerisi ve Petkim arasındaki bu
entegrasyon da dünyadaki en güzel
örneklerden biri olacaktır. Petkim gibi büyük yatırım planları
olan dev bir şirket için hammadde güvenilirliği sağlayacak
bu entegrasyon sayesinde Petkim, geleceğe daha güvenle
bakabilecektir. STAR Rafinerisi’nin temel atma töreni hazırlıklarında
görev almak benim için oldukça heyecan verici ve unutulmaz bir
deneyim oldu. Böyle büyük bir organizasyonda görev almak ve
özellikle tören esnasında o heyecanlı anları yaşamak benim için
çok gurur vericiydi. Bu heyecanın daha büyüğünü rafineri açılış
töreninde yaşamayı ümit ediyorum.

R STARSTAR
STAR
Oya Yücesoy
Petkim Yatırım Planlama,
Teşvik Uygulama ve
Koordinasyon Uzmanı

STAR Rafinerisi; Türk petrokimya
sektörünün temsilcisi Petkim’in
ve ülkemizin rekabet gücünü
artıracak bir yatırımdır. Petkim’in
hammaddede dışa bağımlılığını
azaltacak olan bu yatırım, aynı zamanda Petkim Yarımadası
üzerinde kurulması planlanan “Value Site” projesinin en
önemli adımlarından biri olacaktır. Bu aşamada; Petkim’i
geleceğe taşımak için, bayrağı eski bir Petkim çalışanı olan
babamdan devralan benim ve diğer tüm takım arkadaşlarımın
amacı, sahip oluğumuz aidiyet duygusu ile tüm projelerimizin
gerçekleşmesini sağlamaktır. Rafineri Temel Atma Töreni’nde
çalışan tüm ekip arkadaşlarımın tek isteği; ülkemizin en önemli
yatırımlardan biri olan STAR Rafinerisi yatırımına yakışır
bir tören gerçekleştirmekti. LCV ekibi olarak, davet edilen
misafirlerimizi arayarak törene katılıp katılamayacakları ile ilgili
geri dönüşlerini aldık. Katılacağını bildiren her kişi heyecanımızı
ve mutluluğumuzu bir kat daha arttırdı. Yaklaşık 1600
kişinin katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde, yatırımın
büyüklüğüne yakışan böylesine başarılı bir organizasyonun
parçası olmaktan hepimiz gurur duyduk. Tüm yorgunluğumuz,
herşeyin eksiksiz olması için yaşadığımız stres bir anda uçup
gitti. Bundan sonraki isteğimiz ise Türkiye’nin geleceğine
yapılan bu büyük yatırımın devreye alındığı günü görebilmek.

Serkan Aksüyek
Petkim Kurumsal İletişim
Yöneticisi

Türkiye’nin 2011 yılında en çok
konuşulan ve ses getiren
töreninin haftalar süren hazırlık
sürecinde bulunmak,
yorucu ama bir o kadar da gurur
vericiydi. Zira bu durum, insanın
ömründe sadece bir kez tanık olabileceği tarihi anlara hazırlanıştı.
Muhteşem yatırıma, adına yakışır bir temel atma töreni
yapmalıydık. Türk sanayisinin gurur abidesi olacak STAR Rafinerisi
yatırımı, insanımıza iş ve aş sağlamanın yanında ülkemizin
ekonomisine çok önemli katma değer yaratacak. Bu güzellikleri
şimdiden duyumsuyor olmak, Petkim çalışanı olarak
hazırlık sürecine ve telaşına tanıklık etmek, karınca kararınca
katkıda bulunmak, yaşam dilimimizin en güzel hatıraları arasında
yerini aldı bile…
Hoştur söylemesi, Petkim’de göreve başlamadan önce, 2006
yılında, Rafineri-Petrokimya Entegrasyonu’nu ve taşıdığı hayati
önemi Türkiye ilk kaleme alan gazeteciyim. Hal böyle olunca,
yapılan törenin manevi anlamı benim için çok daha anlamlıydı…
Nasip olursa 2015 yılında, rafinerinin devreye alınma töreninde
yine misafirlerimizle buluşmak istiyoruz. O tarihten sonra, bugün
attığımız temelin, ülkemizin geleceği için ne kadar hayati öneme
sahip olduğunun çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.
Ülkemizin ekonomik kalkınmasına, insanımızın refahına, Türk
sanayisinin rekabet gücüne yapılacak katkının; belki de gelecek
kuşaklarımızın vesayet altında kalmasını engelleyecek bir yatırımın
keyfini hep birlikte yaşayacağız.
Hazar’dan Ege’ye uzanan dostluk, soydaşlık ve refah köprüsüne
bir taş da biz koyduk.
Bu gurur bana yeter…
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“Şahdeniz-2” Azerbaycan ve
Türkiye’nin gücüne güç katacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin bağımsızlığının 20.yılını kutlarken bu
yılların aynı zamanda Türkiye ile kardeşlik yılları olduğunu bildiklerini, en zor günlerinde
Türkiye’nin her zaman onların yanında olduğunu ve beraber hareket ederken, Şahdeniz
2 anlaşması ile iki ülke arasındaki kardeşliğin bir kez daha pekiştiğini vurguladı.
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Türkiye ile Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde tarihi bir
öneme sahip olan Şahdeniz-2 Projesi’ne Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birlikte imza koydu.

A

zerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ve Başbakan Tayyip Erdoğan,
STAR Rafinerisi Temel Atma
Töreni sonrasında, iki ülke arasında
bir başka tarihi işbirliği anlaşmasına
imza koymak için Crowne Plaza
Oteli’nde bir araya geldi. Yüksek Düzeyli
Stratejik İşbirliği toplantısında Türkiye
ile Azerbaycan arasında, Şahdeniz-2

projesi kapsamında Azerbaycan’dan
gaz alımını ve iletimini öngören
hükümetler arası anlaşma imzalandı. İki
ülke bakanlarının katılımıyla gerçekleşen
imza töreni sonrasında yapılan ortak
basın toplantısında konuşan Başbakan
Erdoğan, Azerbaycan’ın Birleşmiş
Milletler’de geçici üye olmasının
Türkiye için gurur kaynağı olduğunu
belirterek, “Azerbaycan ile yatırımımız

her iki tarafa da kazan-kazan esasına
göre imkanlar sağlayacaktır” şeklinde
konuştu. Anlaşmaların her iki ülke için
de hayırlı olmasını dileyen bulunan
Başbakan Erdoğan, Azerbaycan’ın
bağımsızlığının da 20. yılını kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ise Azerbaycan’ın 20.yılını kutlarken
bu yılların aynı zamanda Türkiye ile
kardeşlik yılları olduğunu bildiklerini, en
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zor günlerinde Türkiye’nin her zaman
onların yanında olduğunu ve beraber
hareket ederken, Şahdeniz-2 anlaşması
ile iki ülke arasındaki kardeşliğin bir kez
daha pekiştiğini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız ise en geç 1 yıl içinde
hattın inşasıyla ilgili proje çalışmasının
bitirileceğini söyledi. Projenin bölgede
enerji koridoru olan Türkiye’nin
gücüne güç katacağını kaydeden
Taner Yıldız, “Bu anlaşmalar çok ama
çok önemli.2017 sonu 2018’in başı
itibariyle Şahdeniz-2 gazı Türkiye’ye ve
Avrupa’ya ulaştırılmış olacak. Bundan
sonra Şahdeniz-2 projesinin projesini
geliştirmeyle alakalı önünde bir mani
kalmamıştır.” dedi.
// “İKİ KARDEŞ ÜLKENİN BAŞARISI”
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi
(SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev
de, Azerbaycan ve Türkiye’nin,
Anadolu’nun doğu sınırından başlayıp
batı sınırına kadar uzanan Trans
Anadolu Gaz Boru Hattı projesinin
çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Trans Anadolu ile Azerbaycan’ın zengin
gaz potansiyelinin uzun vadede Türkiye
ve Avrupa pazarlarına açılacağını
kaydeden Abdullayev, “Bu proje, iki
kardeş devletin büyük bir başarısıdır.”

dedi. Azerbaycan’ın ekonomik ve
finansal açıdan güçlenmiş bir devlet
olduğunu ifade eden Abbullayev,
SOCAR’ın da ülke ekonomisinin
gelişmesinde çok önemli bir yere sahip
olduğunu anlattı. Abbullayev, SOCAR’ın
Azerbaycan’ın gelişmesine destek
verecek önemli projelere yurtdışında
birçok alana yatırım yaptığını
sözlerine ekledi. Şahdeniz-2 Projesi,
Rusya gazına alternatif, Kafkaslar’dan
Avrupa’ya gidecek ilk gaz olacak. Proje
kapsamında 16 milyar metreküplük
gaz çıkarılacak ve bunun 6 milyar
metreküplük kısmını Türkiye kullanacak.
Geri kalan 10 milyar metreküp ise
Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılacak.
Bu anlaşma Türkiye’nin uluslararası
platformdaki güçlerini daha da
sağlamlaştırıp, prestij sağlayacak ve
bundan sonra çıkarılması muhtemel
diğer gazların da aktarılabilmesinde
önemli bir yer tutacak. 2018 yılının
başında hizmet vermeye başlaması
planlanan Şahdeniz-2, hem Türkiye’nin
hem de Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını
karşılamak açısından büyük öneme
sahip. Proje, doğalgaz alımında
büyük ölçüde Rusya’ya bağımlı
olan Türkiye’nin enerji kaynaklarının
çeşitlendirilmesi anlamında da çok
önemli bir adım niteliği taşıyor.

TÜRKİYE’NİN İTHAL ETTİĞİ MOTORİNİN
YÜZDE 50’Sİ STAR’DA ÜRETİLECEK
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Aliağa'da kurulacak STAR Rafinerisi’nin Petkim'in hammaddesi olan 1,6 milyon ton NAFTA üreteceğini, bunun petrokimyada önemli bir rekabet
gücü sağlayacağını ifade eden Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, rafineriden piyasaya motorin satışının da olacağını söyledi. ''Rafinerinin
kapasitesi Türkiye'nin ithal ettiği motorinin yüzde 50'sini karşılamak imkanına sahip olacak. İthalatı önemli ölçüde düşürecek. Bu yatırım,
Türkiye'ye cari açık sorununa karşı çok önemli avantajlı sağlayacak'' diyen Aliyev, SOCAR olarak doğalgaz ve akaryakıtta zincirin diğer halkalarına
da ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Bir süre önce akaryakıt dağıtım şirketi Exxon'ın İsviçre'deki şirketi olan Esso Switzerland'ın hisselerini satın
aldıklarını, böylelikle Avrupa'da akaryakıt dağıtımı işine girdiklerine dikkat çeken Aliyev, Türkiye'de de bu tip yatırımlarla ilgilendiklerini ifade
etti.

KASIM’11

ŞAHDENİZ-2,
İKİ ÜLKE İŞBİRLİĞİNDE
TARİHİ BİR EŞİK
NOKTASI OLDU
Hazar denizinden çıkardığı petrol ve gazı
Avrupa'ya ulaştırmak üzere kapsamlı yatırım
planlarını devreye sokan SOCAR, yeni açıklanan Trans Anadolu Boru Hattı projesinin
ardından doğalgazın Türkiye'deki şehirlere
dağıtımında da aktif rol almak istiyor.
SOCAR Uluslararası Yatırımlar Sorumlusu
ve Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasında 25
Ekim'de İzmir’de STAR Rafinerisi temel atma
töreninden sonra imzalanan anlaşmalar
paketinin iki ülke işbirliğinde yeni bir eşik
olacağını belirtti.
Anlaşmaya giden süreci ve gelecek projeksiyonlarını SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Dergi ile
paylaşan Vagif Aliyev, Trans Anadolu Doğalgaz Hattı Projesi ile (TANAP) Azeri gazının
2017 yılında Türkiye üzerinden Avrupa’ya
ulaşacağını söyledi. Şahdeniz 2'den çıkarılan
gazın Türkiye ve Avrupa'ya taşınması için
çeşitli seçenekler öngörüldüğünü belirten
Aliyev, pakette yer alan bir anlaşmada
mevcut Botaş sistemi üzerinden toplam
16 milyar metreküp gazın iletilmesi, bunun
6 milyar metreküpünün Türkiye, 10 milyar
metreküpünün ise Avrupa'ya gönderilmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Bu projenin
yatırım bedelinin henüz belli olmadığını,
BOTAŞ'ın mevcut sisteminin daha çok iç pazar amaçlı olduğunu, bunun transite uygun
hale getirilmesi için bir yatırım yapılması
gerektiğini ifade eden Aliyev, mevcut boru
hattının yenilenip yenilenmeyeceği konusunun da henüz belli olmadığını belirtti.
Aliyev, şu bilgileri verdi: ''Bu boru hattının
kapasitesinin 21 milyar metreküp olacağını
düşünüyoruz. Fizibilite çalışmaları bunu
netleştirecektir. Bu boru hattıyla Şahdeniz
2 kaynağının ve diğer Azeri kaynaklarının
hem Türkiye ihtiyaçları hem Avrupa'ya geçişi
için imkanlar yaratmak istiyoruz. Bu projede
Azeri tarafını SOCAR, Türkiye tarafını da
muhtemelen BOTAŞ temsil edecek. Ama
diğer Türk şirketlerinin de bu projenin içinde
olabilmesi mümkün. Bizim liderliğimizde bu
boru hattının çalışmalarına başlayacağız.
Sonradan uluslararası şirketlerin bu boru
hattına dahil olmasına bakacağız. İlk etapta
Türkiye Azerbaycan ortaklığı olacak. 2012
Haziran ya da Temmuz ayında şirketin kurulması, fizibilitenin tamamlanması gibi öncül
çalışmaları tamamlamak niyetindeyiz.
Fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Çünkü
Şahdeniz 2 kaynağından ilk gazın 2017'de
üretilmesi planlanıyor. Trans Anadolu'nun da
2017'de çalışır olması lazım.''
SOCAR Uluslararası Yatırımlar Sorumlusu ve
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev
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Ve Trans Anadolu’da
tarihi imzalar atıldı
Bakü-Tiflis-Ceyhan’dan sonra, Türkiye’nin enerji koridoru olması yolunda en önemli
adımlardan biri olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nda (TANAP) tarihi imzalar,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Azerbaycan Enerji ve Sanayi Bakanı
Natig Aliyev tarafından atıldı. İlk etapta 16 milyar metreküp kapasiteli hattın güzergâhı,
SOCAR tarafından yapılacak fizibilitenin ardından netlik kazanacak.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nda (TANAP) imza töreninde
(soldan) SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı
Natig Aliyev, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Enerji Bakanlığı
Müsteşarı Metin Kilci yer aldı.

T

ürkiye’nin stratejik hedefleri
arasında en başta gelen “enerji
koridoru olma hedefi” adım
adım gerçekleşiyor. 2006 yılında
devreye alınan Bakü-Tiflis-Ceyhan
Petrol Boru Hattı’nın (BTC) ardından,
Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve
Avrupa’ya taşıyacak en önemli yatırım
olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru
Hattı’nda (TANAP) tarihi imzalar atıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ile Azerbaycan Enerji ve Sanayi
Bakanı Natig Aliyev’in imza koyduğu
mutabakat zaptı ile, Azerbaycan’ın
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doğalgaz kaynakları iki kardeş ülkenin
refahına artık daha çok hizmet edecek.
Hattın beş yılda tamamlanması hedeflenirken, boru yılda yaklaşık 16 milyar
metreküp doğalgaz geçişi öngörülüyor.
Türkiye, yapılan anlaşmayla 6 milyar
metreküplük doğalgazı kendi ihtiyaçları
için kullanabilecek.
Ortak konsorsiyumda Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile
Türkiye’den Botaş ve TPAO ilk ortaklar
olarak yer alacak, diğer uluslararası petrol ve doğalgaz şirketleri de ilerleyen
sürede dahil olabilecek.

// SOCAR’IN PAYI YÜZDE 80 OLACAK
Ankara’da düzenlenen imza töreninde konuşan Taner Yıldız, doğalgaz
sıkıntısına karşı her tedbiri aldıklarını
belirterek, “Enerjiden tutun ki bütün
kaynak çeşitleri bunun teminatıdır. O
yüzden, hem TPAO’nun hem BOTAŞ’ın
bu konuya ilişkin yaptığı gayretler
vardır. Şuna olan inancım tamdır, her
iki ülke bu nezakete dikkat edecek ve
kazanacaktır. Sonuçta biz halkımızın
bu manada herhangi bir sıkıntı yaşamayacağına inanıyoruz” dedi. Yıldız,
projenin içeriğine ilişkin olarak, “Biz aynı

Tören sonrasında Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız (sağda)
tarafından Azerbaycan Sanayi ve Enerji
Bakanı Natig Aliyev’e günün anısına bir
plaket takdim edildi.

zamanda Nabucco’nun ortağıyız, yüzde
16’lık bir hissemiz var, o projenin gerçekleşmesi için yoğun çaba saffettik. Ancak
bu projeyle beraber artık üretici ülkelerin
ve konsorsiyumların üretebilecekleri
doğalgaz varken ütebilecekleri mazeret
kalmamalıdır.
Böyle bir proje önemli bir alternatiftir
ve Nabucco’nun bu projenin gerçekleşmesi halinde Gürcistan sınırında alacağı
gazı Bulgaristan sınırında alacağı anlamına gelmektedir. Her bir proje her gelişme
karşısında dinamik olmak zorundadır.
Avrupa bunun istisnası değildir.
Bizim 25 Ekim’de yaptığımız anlaşmayla yalnızca Azeri gazı değil
aynı zamanda Azerbaycan üzerinden
geçebilecek gazlar içinde bu tür projeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, projenin bugüne gelmesinde çok
önemli emeği olan SOCAR Başkanı Rövnag
Abdullayev’i tebrik etti.

geliştirilmektedir” diye konuştu. BOTAŞ ve
TPAO’nun bu konsorsiyumda yüzde 20’lik
bir hakla sınırlandırıldığına dikkat çeken
Yıldız, yüzde 80’inin şu anda SOCAR’da
olduğunu belirtti.
// “İKİ ÜLKEYE DE BÜYÜK KAPILAR
AÇACAK”
Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı
Natig Aliyev ise, TANAP anlaşması ile
enerji alanında yeni bir sayfanın açıldığını, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin
gaz ve petrol sahasında yüksek seviyelerde ilerlediğini dile getirdi. Bugüne
kadar Bakü Tiflis Ceyhan ve Bakü Tiflis
Erzurum boru hatları gibi çok büyük işler
yapıldığını ve bu projelerin iki ülkeye
de büyük kapılar açtığını anlatan Natig

Aliyev, TANAP projesiyle de çok önemli
bir siyasi dönemin başlangıcının yapıldığını iletti. Aliyev, “İzmir de imzalanan
anlaşma iki ülke için çok önemlidir. Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, gazın
Azerbaycan’dan çıkarak, Gürcistan’dan
geçip Türkiye üzerinden satılmasını
öngörmektedir.
Bu Azerbaycan, Avrupa ve Türkiye
için çok önemlidir. Üretim aşamasında
16 milyar metreküplük gaz çıkarılacak
ve bunun 6 milyar metreküplük kısmını
Türkiye kullanacak, 10 milyar metreküplük kısmı da Avrupa’ya satılacaktır. Bu
proje iş ve istihdam imkânı oluşturacaktır.
Ben bu proje üzerinde ilk imzadan sonra
iki ay gibi kısa bir sürede çok iyi çalışan
takımları tebrik etmek istiyorum” dedi.

KAPASİTE 24 MİLYAR METREKÜPE ÇIKABİLECEK
Azerbaycan Enerji ve Sanayi Bakanı Natig Aliyev, Azerbaycan’a ait gazların Avrupa’ya ulaştırılması için birçok projenin söz konusu olduğunu
anımsatarak, bir ay içinde SOCAR tarafından fizibilite çalışmalarının tamamlanacağı bilgisini verdi. Hattın kapasitesini ilk etapta 16 milyar metreküp
olarak planlandığını kaydeden Aliyev, “Ancak ileride 24 milyar metreküpe de yükseltilebilir. Bizim doğalgaz sahalarımızda bu kapasitelere yanıt
verecek rezervler var. Nabucco ile 31 milyar metreküpün taşınması hedefleniyor. Bize bu konuda garanti verirlerse bu projeyi dikkate alırız. Ama
söz verilmezse diğer projeleri gündemde tutarız.” Dedi.
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STAR Rafinerisi’ne İzmirli
sanayicilerden tam destek
Türkiye’nin tek noktaya yapılacak en büyük özel sektör yatırımına İzmir sanayisinin
temsilcileri de tam destek verdi. STAR Rafinerisi’nin temel atma töreni öncesinde
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, EBSO
Başkanı Ender Yorgancılar ve Yönetim Kurulu Üyeleri ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Tezcan, Bayram Talay ve Kamil Porsuk;
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, SOCAR Türkiye Başkanı ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Grup
Finans Direktörü
Farid Jafarov, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi,
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Eskinazi.

T

ürkiye’nin “tek noktaya yapılacak en büyük özel sektör yatırımı” olmaya hazırlanan STAR
Rafinerisi’nin temelinin atılmasından dört gün önce İzmir çok önemli
bir basın toplantısına ev sahipliği yaptı.
İzmir Hilton Oteli’ndeki toplantıya
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Ege
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı
Ender Yorgancılar, SOCAR Turkey Enerji
A.Ş. Grup Finans Direktörü Farid Jafarov,
EBSO Başkan Yardımcısı Erdoğan
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Çiçekçi ve EBSO Yönetim Kurulu üyeleri
Kamil Porsuk, Bayram Talay ve Berkay
Eskinazi katıldı. Yapılacak yatırımın
İzmir ekonomisi başta olmak üzere
Türkiye’nin gurur abidesi olacağını
belirten Kenan Yavuz , “Yıllardır hayalini
kurup gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmanın sonunda bu noktaya
geldik. Çocuklarımıza bırakacağımız
en önemli miras bu rafineri olacak.”
dedi. Petkim’in özelleştirilmesinin, “Tek
Millet, İki Devlet” algısına dayanan
Türk-Azeri kardeşliğini ekonomik akıl ile

donatarak, iki ülke arasındaki ekonomik
ilişkileri daha da güçlendirdiğine dikkat
çeken Yavuz , bu ortaklık ile hammadde kaynağı ile pazarı birleştiren
muhteşem bir sinerjinin oluştuğunu
sözlerine ekledi. Petkim Yarımadası’nda
ham petrol ile başlayan ve nihai ürünle
biten katma değer zincirini hayata
geçirmeye kararlı olduklarına işaret
eden Yavuz, “Zorlu rekabetin yarattığı
tehditleri fırsata çevirme düşüncesinden hareketle, düşük maliyetli ham
madde ve enerji avantajına sahip diğer

ülke firmalarıyla da stratejik iş birliği
kapsamında ortak üretim yapmayı,
böylece rekabet gücünü artırmayı
hedefliyoruz. Bugünlere gelmemizde
desteklerini esirgemeyen Sayın Başbakanımıza, Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e,
bakanlarımıza, EPDK Başkanı Sayın
Hasan Köktaş’a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu’na,
Aliağa, İzmir ve Ankara bürokrasisine
şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, STAR
Rafinerisi yatırımın mimarı Kenan Yavuz’a
sarılarak teşekkür etti.

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz

// “YERLİ ÜRÜNLERİN KULLANIMI
YAYGINLAŞTIRILACAK”
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da,
kümelenme mantığı ile maliyetlerin
minimuma indirilebileceğini her platformda dile getirdiklerini belirterek,
“Böylelikle yurt içinde ihtiyaç duyulan
ürünlerin üretimi ile yerli ürünlerin
kullanımı yaygınlaştırılabilecek. Cari
açık yerli üretimle düşürülebilir. Bu
gerçeği Petkim kendi özelinde gösteriyor.
Türkiye’nin en önemli şirketlerinin
başında gelen Petkim’in yeni sahiplerinin, bölgemizde bugüne kadar yaptığı
yatırımlara ilave olarak gerçekleştireceği 5 milyar dolarlık rafineri yatırımından büyük memnuniyet duymaktayız”
dedi.
Rafineride LPG ve nafta üretiminin
Petkim için; dizel ve jet yakıt üretiminin ise yurt içi piyasalar için hizmete
sunulacak olmasını çok önemsediklerini kaydeden Yorgancılar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Diğer bir önemsediğimiz nokta da, beş yıllık süreçte 10
bin kişinin ve sonrasında da kadrolu
yaklaşık bin kişinin istihdam edilecek
olmasıdır. Petkim bugün Türkiye’nin
en başarılı özelleştirme örneklerinden
biridir. Türk-Azeri dostluğunun sanayide güç birliğine dönüşmesinden
son derece mutluluk duymaktayım.
Yapılan her yatırımı geleceğe dair bir
umut olarak görüyorum.
2023’e dair çok önemli hedefleri olan
ülkemizin en önemli konularının
başında gelen cari açığı azaltacak,
yerlileştirmeye katkı sağlayacak,
rekabet gücünü artıracak, taşıma ve
lojistik maliyetleri indirecek, istihdamı
artıracak bir yatırımın bugünümüze,
yarınlarımıza katkılarını şimdiden
öngörebiliyoruz. Bu anlamda bölgemizde benzeri örneklerin çoğalmasını
EBSO Başkanı olarak gönülden diliyor;
en üst kademesinden işçisine kadar
Petkim’e emek verenlere teşekkürlerimizi sunuyorum.”
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EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI ÜYESİ 120 İŞADAMI
BAKÜ’YE İŞ VE İNCELEME GEZİSİ DÜZENLEDİ

STAR Rafinerisi ile Bakü-İzmir
kardeşliği artık çok daha güçlü
Petkim’in daveti ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye iş seyahati düzenleyen İzmirli
işadamları, Azeri meslektaşlarıyla işbirliği fırsatlarını güçlendirdi. EBSO üyesi yaklaşık
120 işadamı, hem yeni ticari bağlantılar kurdu hem de iki gün boyunca Bakü’nün
güzelliklerine tanık oldu. Hedef, iki ülke arasında mevcut 2,5 milyar dolarlık ticaret
hacmini, iki yıl içinde 5 milyar dolara çıkarmak.
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P

etkim’in davetlisi olarak Bakü’ye
iş ve inceleme gezisi düzenleyen
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
üyesi işadamları, iki ülke arasındaki
ekonomik ilişkilerin gelişmesi yolunda çok
önemli işbirliklerine imza attı. 27-29 Kasım
2011 tarihleri arasında gerçekleşen gezide,
İzmir heyetine Vali Cahit Kıraç başkanlık
ederken, Park Inn Oteli’nde düzenlenen İş
Forumu’nda, karşılıklı yatırımların ve işbirliklerinin artırılmasının önemine değinildi.
İş Forumu’nun açılış konuşmasını yapan
Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakan
Yardımcısı Sevinç Hesenova, iki ülke
arasında “Tek Millet, İki Devlet “ duygusunun stratejik adımlarla ilerlediğini, doğal
gaz alanında yapılan işbirliklerinin gelecek
açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Doğal gaz alanındaki bu işbirliğinin iki ülke
işadamları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle kökleşmesi gerektiğini, AzerbaycanTürk İşadamları Derneği’nin bu yolda
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önemli bir işlev yüklendiğini ifade eden
Hesenova, “Azerbaycan’ın devlet olduktan sonra yeni bir aşamaya gelen iki ülke
ilişkileri hızla gelişiyor. Azerbaycan-Türkiye
ilişkileri dünyaya bir örnektir. Bakü-TiflisCeyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum hatları ile
yeni yapılan anlaşmalarla oluşacak hatlar
Avrupa ve diğer ülkelerin enerji güvenliğinde önemli rol oynuyor” dedi. Hesenova
, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 2011
yılında 2 milyar 400 milyon dolar olduğunu , Türkiye’de 50’ye yakın Azeri şirketin 4.5
milyar dolarlık yatırım yaptığını belirtti .
// KIRAÇ’TAN AZERBAYCAN’A
EXPO DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR
Forumda söz alan İzmir Valisi Cahit
Kıraç ise konuşmasına kendi anadillerinde
uluslararası bir toplantıda bulunmanın
zevkini yaşadıklarını belirterek başladı.
Azerbaycan’ın Van Depremi’nde gönderdiği yardımların yaraların sarılmasında

İzmirli işadamları Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu Haydar Aliyev'in
kabrine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

İKİLİ GÖRÜŞMELERE TOPLAM
325 İŞADAMI KATILDI
İş Forumu’nun açılış konuşmalarından sonra, öğle yemeğine geçildi. Yemek sonrasında iki ülke işadamları, faaliyet gösterdikleri sektörlere göre
ayrı masalarda oturarak, birbirlerini tanıma ve ortak iş yapma konusunda görüştü. Gıda, tekstil, mobilya, kimya, plastik, inşaat, soğutma, maden,
demir çelik, metal, makine, taşıt araçları ve yan sanayisi sektörlerinde oluşturulan masalarda ikili görüşmelere Azerbaycan’dan 205, Türkiye’den
ise 120 işadamı katıldı.

önemli katkı sağladığını bundan dolayı Azeri
halkına müteşekkir olduklarını dile getiren
Kıraç, İzmir’de temeli atılan STAR Rafinerisi’nin
iki ülke ticari ilişkilerinin gelişmesinde çok
önemli bir adım olduğunu söyledi . Kıraç, İzmir ‘ in EXPO 2020 adaylığına dikkati çekerek,
“2015 tecrübemizi arkamıza alarak çalışmalara başladık. Azerbaycan’ın 2015 için desteğini
almıştık. Geçtiğimiz günlerde Başbakanımız
Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bu
konuda konuştu. Burada da bir kez daha
Azerbaycan’a bize verdiği destek nedeniyle
teşekkür etmeyi borç biliyorum” dedi.
// “ERMENİLER, AZERBAYCAN’DA
İŞ ARAR VAZİYETE GELECEK”
Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Aksoy, Azerbaycan’ın 20 yıllık sürede
dünya çapında harikalar yaratan bir
ülke haline geldiğini hatırlattı. Petkim’in
özelleştirmesinin çok zor bir süreç olduğunu,
bu özelleştirmeye girip girmemekte uzun

Bakü Türk şehitliğinde geçirilen
dakikalarda duygusal anlar yaşandı
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SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz

İzmir Valisi Cahit Kıraç (solda) ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar (sağda), Azerbaycan Ekonomik
Kalkınma Bakan Yardımcısı Sevinç Hesenova'ya bir anı plaketi verdi.

süre kararsız kaldıklarını vurgulayan
Aksoy, ancak SOCAR’ın kabul etmesiyle
adım attıklarını dile getirdi. Aksoy ,
“Petkim Türkiye’yi petrokimyadan
çıkaracak kadar zayıf ellere geçebilirdi.
Başka gayelerle kullanılabilirdi.
Petkim’in çıkışı SOCAR gibi bir şansa
bağlıydı ve bu şansın doğmasıyla
Türkiye petrokimya sektöründen
çıkmak bir yana yeni yatırımlarla bir
petrokimya üssü haline geldi “ diye
konuştu. İki ülke arasındaki demiryolu
bağlantısı projesinin bitmesiyle ulaşım
altyapısının sağlanmış olacağını
belirten Aksoy, bu sayede Bakü’den
Anadolu’daki birçok kente İzmir’den
çok daha rahat ulaşılabileceğine işaret
etti. Azerbaycan’ın bir serbest bölge
oluşturma ve endüstri şehri kurma
projeleri üzerinde çalıştığını söyleyen
Aksoy, şöyle konuştu: “Türk işadamları
olarak yıllardır Mısır’a, Türkmenistan’a
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fabrika kurduk. Artık hiçbir nokta
Azerbaycan’dan daha mantıklı
olmayacaktır. Türkiye-Azerbaycan
birlikteliği dünyaya birbirini tamamlayan
çok önemli bir güç olarak çıkacaktır.
Karabağ meselesi konusunda da
inanıyorum ki yakın bir zamanda bu
gücün karşısında kimse duramayacak
hatta yasal engeller konulmaya çalışılsa
da Ermeniler Azerbaycan’da iş arar
vaziyete gelecektir.”
// “BATI, KRİZLE BOĞUŞURKEN BİZ
YENİ UFUKLARA YELKEN AÇIYORUZ”
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz Türkiye ve Azerbaycan
kardeşliğinin stratejik ortaklığa
dönüştüğünü belirterek, 25 Ekim’de
temeli atılan STAR Rafinerisi ve
Şahdeniz-2 anlaşmasının iki ülke
ilişkilerini yeni bir merhaleye taşıdığını

söyledi. Yavuz , Petkim yatırımı ile
birlikte böylelikle Azerbaycan’ın
Türkiye’deki özel sektör tarihinin en
büyük dış yatırımını gerçekleştirerek, en
büyük yatırımcı konumuna yükseldiğini
kaydetti. Petkim’e 2023 yılına kadar
10 milyar dolarlık yatırım yaparak
Petkim Yarımadası’nı Avrupa’nın en
büyük üretim tesislerinden biri haline
getireceklerini söyleyen Yavuz , “Bu
yatırımlar Türkiye ve Azerbaycan’ ın
rekabet gücünü artıracak ve sadece
pazar olan ülke konumundan çıkarak,
üreten ve ürettiğini satan ülkeler haline
geleceğiz. Batı dünyası ekonomik krizle
boğuşurken bizler yeni ufuklara yelken
açıyoruz.” dedi.
// TİCARETİN ARTIRILMASI İÇİN
GÖREV İŞADAMLARINDA
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar ise Eurovizyon yarışmasında
birinci olan sanatçının Türk bayrağı ile
sahneye çıkması ve Van depreminde
yaptıkları yardımın iki ülke halkının
duygularının ne kadar güçlü olduğunu
bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.
Yorgancılar, iki ülke arasındaki ticaret
hacminin son derece yetersiz durumda
olduğunu, bunu artırma konusunda
da en önemli görevin işadamlarına
düştüğünü ifade etti.

Bakü Park Inn Oteli’nde düzenlenen Azerbaycan-Türkiye İş Forumu’nda, iki ülkenin
yetkilileri ve iş dünyası temsilcileri yeni işbirliklerine imza attılar.

TÜRK-AZERİ KARDEŞLİĞİ ÇEKİLEN
HALAYLARLA BİR KEZ DAHA KUTLANDI
Türk ve Azeri işadamları gün boyu süren yoğun iş ve toplantı trafiğinin yorgunluğunu, Marina Restoran’da düzenlenen akşam yemeği ile attı. Bakü
manzarasını arkasına alan restoranda dostluklarını pekiştiren işadamları, STAR Rafinerisi yatırımını oyunlar oynayarak, halaylar çekerek kutladı.
Kenan Yavuz halay başı olurken Ender Yorgancılar ile meclis üyeleri de onlara eşlik etti. Türkiye ve Azerbaycan’ın farklı yörelerinden dillere pelesenk
olmuş şarkı ve türkülerle coşan işadamları, Bakü’de adeta İzmir rüzgârı estirdi.

İşadamları günün yorgunluğunu akşam düzenlenen yemekte Türk ve Azeri şarkılarını
dinleyerek ve halay çekerek attı.
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SOCAR,
Türkiye’nin en büyük yatırımcısı
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, İzmir Valisi Cahit Kıraç ve
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’a Petkim’e verdikleri destek
nedeniyle teşekkür etti.

E

ge Bölgesi Sanayi Odası’nın
(EBSO) Petkim’in sponsorluğunda
Azerbaycan’a düzenlediği İş ve
İnceleme Gezisi çok önemli ziyaretlere de sahne oldu. İzmir Valisi Cahit
Kıraç, AK Parti İzmir Milletvekili Aydın
Şengül, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar,
EBSO Meclis Başkan Vekili Sayıl Dinçsoy,
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ile
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk’ten
oluşan heyet, Azerbaycan Devlet Petrol
Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag Abdul-
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layev, Bakü Valisi Hacıbala Abutalıbov ve
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
tarafından kabul edildi. Heyete, yatırım
stratejileri hakkında bilgi veren SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev, Türkiye’nin
en büyük yatırımcısı haline geldiklerini,
2025 yılına kadar Türkiye’de, Petkim
Yarımadası ve Trans Anadolu Doğalgaz
Boru Hattı ile 15 milyar dolarlık bir yatırım
hacmine ulaşacaklarını, bu meblağın
Türkiye tarihinde en büyük doğrudan dış
yatırım anlamına geldiğini söyledi. Petkim
Yarımadası’nda gerçekleşecek Rafineri-

Petrokimya-Enerji ve Lojistik entegre
projelerinin aynısını Azerbaycan’da yapacakları bilgisini veren Abdullayev, Petkim
projelerinin iki yıl önden gittiğini; Rafineri,
gerek Türkiye ve gerekse Azerbaycan’da
28-30 milyar dolar yatırım yaparak, petrol
ve doğalgaz ihracatçısı olmanın yanında
dünyanın en önemli sanayi şirketlerinden
biri haline geleceklerini belirtti.
SOCAR Başkanı Abdullayev, “Aynı paralelde stratejik ortak ve kardeş Türkiye
ile birlikte çok daha güçleneceğiz. İzmir
bürokrasisi ve EBSO başta olmak üzere

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz Türkiye’nin Bakü
Büyükelçisi Hulusi Kılıç, AKP İzmir milletvekili Aydın Şengül, SOCAR Başkanı ve SOCAR Turkey
Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, İzmir Valisi Cahit Kıraç, EBSO Başkanı
Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Başkan Vekili Sayıl Dinçsoy, Turcas Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Aksoy, Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı ve SOCAR
Uluslararası Yatırımlar Sorumlusu Vagif Aliyev.

sivil toplum örgütleri ve İzmir halkının
Petkim’e ve Türkiye operasyonlarımızın
Başkanı olan Kenan Yavuz ’a verdikleri
destekten dolayı çok teşekkür ediyorum.
Valimizi Adana’daki çalışmalarından çok
yakından tanıyorum.
Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru
hattının hizmete açılması sırasında
kendisi Adana Valisi’ydi. SOCAR’a ve
yatırımlarına bu kez görev yeri İzmir’de
destek olması nedeniyle kendilerine
ayrıca müteşekkiriz. Sayın Valimiz, milletvekilimiz ve Ege bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı aracılığıyla İzmir
halkına sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.” dedi.
Yakın zamanda temelini atacakları Petkim Limanı projesi ve maliyet avantajı yaratacak bir enerji santrali hakkında da bilgi

veren SOCAR Başkanı, limanın bölgenin
en büyük limanı olması için çalışmaların
sürdürüldüğünü, yatırım tamamlandığında İzmir ve Aliağa için çok önemli lojistik
avantajlar sağlayacağını, enerji santrali
ile de Petkim Yarımadası’nda konuşlanacak olan tüm tesislerin enerji ihtiyacını
karşılayacaklarını, böylece Petkim ve STAR
Rafinerisi’nin rekabet gücünü artıracaklarını söyledi. Türkiye’de Azerbaycan’ın Kurucusu Heydar Aliyev’in adını taşıyan okullar
yaptıklarını da hatırlatan Rövnag Abdullayev, Ceyhan’da tamamlanan Endüstri
Meslek Lisesi’nin ardından, geçen mayıs
ayında Kars’ta Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın temelini attığı lisenin inşaatının
sürdüğünü sözlerine ekledi. Aliağa’da yapılması planlanan Heydar Aliyev Endüstri
Meslek Lisesi’nin ise 25 Ekim’de STAR Rafinerisi ile birlikte temelinin atıldığına işaret
eden Abdullayev, “Aliağa’da yapacağımız
okul, bizim standart olarak yaptığımız
okullardan farklı olacak. Bu okulumuzu bir
kampüs mantığı ile inşa edeceğiz.” dedi.
// “PETKİM’İN SORUNLARINI, KENDİ
SORUNLARIMIZ GİBİ GÖRÜYORUZ”
İzmir Valisi Cahit Kıraç da, STAR Rafinerisi yatırımı için Rövnag Abdullayev’e
teşekkürlerini iletti. Kentteki sanayi
yatırımlarının gelişmesi için kendisinin de

elinden gelen katkıyı yapmaya çalıştığını kaydeden Vali Kıraç, “Bu amaçla
İzmirli iş adamlarımızın dost ve kardeş
Azerbaycan’a yaptıkları bu gezinin
davetini alınca tereddüt etmeden kabul
ettim. Biz burada kendimizi yurt dışında
gibi değil, kardeşimizin evine misafir
gelmiş gibi hissediyoruz. Biz ‘Bir Millet,
İki Devlet’ olarak tarih boyunca aynı kaderi, aynı sevinci paylaşmışız. Tüm İzmir
halkının selamlarını ve muhabbetlerini
size ulaştırmaktan mutluluk duyuyorum.” dedi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı
Ender Yorgancılar ise, Petkim’in ürettiği
ürünler ve stratejik konumu itibarıyla Türkiye’nin iftihar ettiği kurumların
başında geldiğini belirterek, “Özelleştirme sonrasında Petkim’e kardeş ülke
Azerbaycan’ın petrol şirketi SOCAR’ın,
sahip olmasından mutluluk duyduk.
Petkim’in yatırım süreçlerinde yaşadığı sorunları kendi sorunlarımız gibi
sahiplenip çözümü yolunda çaba sarf
ettik. Bundan sonra da sizlere her türlü
yardımı yapmaya hazırız.” dedi.
Heyet, SOCAR Başkanı Rövnag
Abdullayev’in kabulünün ardından; Bakü
Valisi Hacıbala Abutalıbov ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul
edildi.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Vali Cahit Kıraç başkanlığındaki İzmir heyetini
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

Türkiye ve Azerbaycan arasında
Serbest Ticaret Anlaşması’na ilk adım

B

akü’de bulunan Türk işadamı heyetinin temsilcileri
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev tarafından da
kabul edildi. İzmir Valisi Cahit Kıraç,
AKP İzmir Milletvekili Aydın Şengül,
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve
Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Hulusi
Kılıç’ın yer aldığı kabulde, iki ülke
arasında ticareti kolaylaştıracak ve
gümrük duvarlarını indirecek Serbest
Ticaret Anlaşması’nın ilk adımı atıldı.
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EBSO Başkanı Ender
Yorgancılar’ın iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması
önerisine Cumhurbaşkanı Aliyev
olumlu yanıt verirken, Büyükelçilik
bu konudaki ilk çalışmayı başlattı.
Yorgancılar, Ankara’da konuyu
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a
ileterek, kısa zamanda kardeş ülke
Azerbaycan ile Serbest Ticaret
Anlaşması’nın imzalanması için
çalışacak.

STAR Rafinerisi’nde
hafriyat çalışmaları
kesilen kurbanlar ve edilen
dualarla başladı
Petkim Aliağa Kompleksi içindeki yaklaşık 1500 dönüm
alanda kurulacak STAR Rafinerisi’nin inşaat alanında
başlayan çalışmalar toplam 14 ay sürecek.
Rafineri inşaat sahasında düzenlenen törende
kurbanlar kesilirken, çalışmaların
iş kazası olmadan tamamlanması için
dua edildi.
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(Soldan) Yenigün İnşaat Murahhas Azası Edip Yenigün, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Grup Finans Direktörü Farid Jafarov

2

5 Ekim 2011 tarihinde
Azerbaycan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılan
muhteşem bir törenle temelleri atılan
STAR Rafinerisi’nin hafriyat çalışmaları,
düzenlenen bir törenle başladı.
Petkim Aliağa Kompleksi içindeki
yaklaşık 1500 dönüm alanda kurulacak
STAR Rafinerisi’nin inşaat alanında
başlayan çalışmalar toplam 14 ay
sürecek. Hafriyat çalışmalarını üstlenen
Yenigün–Cesaş Ortaklığı ile SOCAR
Turkey Enerji A.Ş. arasında İstanbul’daki
SOCAR merkez binasında imzalanan
protokolün ardından rafineri sahasında
bir tören düzenlendi. Kurbanların
kesildiği törende, bu zorlu çalışmaları
sırasında herhangi bir kaza olmaması
için dualar edildi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
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Yavuz Türkiye’nin en büyük özel
sektör yatırımında çalışmaların fiilen
başlamasından büyük mutluluk
duyduklarını belirterek, “Yaklaşık üç
yıl süren zorlu süreci başarıyla atlattık.
ÇED ve lisanslandırma aşamalarının
ardından muhteşem bir törenle
STAR Rafinerisi’nin temellerini attık.
Şimdi ise rafinerimizin inşaatının hızla
tamamlanması için çalışmalara başladık.
Bu sahada 2015 yılı başında Türkiye’nin
gurur abidesi olacak yatırımın devreye
alınmasına inşallah hep birlikte tanık
olacağız. Ben ve çalışma arkadaşlarımın
gelecek nesillere bırakacağı en anlamlı
miras bu rafineri olacak.” dedi.
// “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEN
EN KÜÇÜK BİR TAVİZ VERİLMEYECEK”
Rafineri hafriyat çalışmaları için iki ay
süren ihale sürecini geride bıraktıklarını
ve bu süreçte firma seçimini
kesinleştirmek için çok titiz bir çalışma
yürüttüklerini vurgulayan Kenan Yavuz

, şu değerlendirmeyi yaptı: “STAR
Rafineri A.Ş yöneticisi arkadaşlarım,
ihalemize katılan firmaların her biri
ile ayrı ayrı görüştü, teknik ve ticari
toplantılar yaptı. Böylelikle hem firma
yetkilileri ile tanışılmış hem de firma
yeterlilikleri tekrar gözden geçirilmiş
olundu. Bu toplantılar sonrasında,
yapılan değerlendirme sonucunda
Yenigün–Cesaş Ortaklığı sözleşme
imza aşamasına gelindi ve ardından
hafriyat çalışmalarına başladık. En
büyük temennimiz ve duamız, 2015
yılına kadar devam edecek bu kapsamlı
çalışmayı en küçük bir iş kazası
yaşamadan tamamlamak... Bunun
için hem kendi çalışanlarımızın, hem
de bizlere hizmet verecek firmaların
çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine
azami dikkat gösterecek ve bunun için
en küçük bir taviz vermeyeceğiz.”

14 AY SÜRECEK ÇALIŞMADA NELER YAPILACAK?
✔ STAR Rafineri A.Ş ile Yenigün–Cesaş Ortaklığı arasında imzalanan protokol ile başlayan çalışmalar toplam 14 ay sürecek.
✔ Yenigün–Cesaş Ortaklığı, STAR Rafinerisi’nin kurulacağı sahada hafriyat, geri dolgu ve
saha yağmur sularını toplamak amacıyla genel drenaj gibi işlemler için hizmet verecek.
✔ Yaklaşık 1500 dönüm alanda yapılacak çalışmada belli kotlarda (+15 metre ile +80 metre elevasyonlar arasında)
ünite ve tankların yer alacağı teraslamalar bitmiş olacak.
✔ Yapılacak çalışmada hafriyat miktarının 10,5 milyon metreküp olması ve bu miktarın 1,5 milyon metreküpünün geri dolgu olarak
kullanılması öngörülüyor.

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz (solda) ve Yenigün
İnşaat Murahhas Azası Edip
Yenigün STAR Rafinerisi inşaat
alanında incelemelerde bulundu.
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Nilüfer Yalçın
SOCAR Türkiye Başkan (CEO) Teknik Danışmanı
E-posta: nyalcin@petkim.com.tr

Türkiye & Azerbaycan
kardeşliğinden bir STAR doğdu…
Ülkemizin ilk petrokimya rafinerisi olan STAR Rafinerisi’nin temeli atılırken, aslında Türk
sanayisinin geleceğine temel atıldı...

“Türkiye’nin özel sektör eliyle tek
noktaya yapılan en büyük yatırımı”
olma özelliği taşıyan STAR Rafinerisinin
temelinin atıldığı 25 Ekim 2011 tarihi
hem Azerbaycan, hem Türkiye için
gururla hatırlanacak önemli günlerden
biri olarak tarihe geçti.
Temel atma töreni hazırlıkları
sırasında bir slogan yarışması
düzenledik. SOCAR Turkey Enerji A.Ş.,
STRAŞ ve Petkim çalışanlarından gelen
sloganlar bir bakıma bu yatırımın onlar
için ne ifade ettiğinin bir göstergesiydi.
Bu yarışmaya yaklaşık 800 sloganla
katılım oldu ve bunlardan yedi
tanesi en iyi sloganlar yarışmasında
dereceye girdi ve bu sloganlar
tören öncesinde, tören sırasında her
türlü yayınlar, görseller aracılığı ile
rafinerimizin önemini kamuoyuna
anlatan köprülerimiz oldular. Nitekim
yazımın başlığı bu sloganlardan
bir tanesi; “Türkiye & Azerbaycan
Kardeşliğinden bir STAR Doğdu.”
Yıldızlar kendi ısı ve ışığını güneş
gibi kendi içerisinde üretirler. STAR
rafinerisi Türkiye Kimya ve Petrokimya
Sanayisini ısısı ve ışığı ile aydınlatarak
geleceğe taşıyacak. STAR rafinesini
Sabah Yıldızına benzetiyorum.
Sabah Yıldızı güneş doğmadan
önce alaca karanlıkta ışıyan yıldızdır,
farklı rivayetler var ama bana göre
güneşin doğuşunun habercisi, aynı
STAR rafinerimizin Türkiye Kimya ve
Petrokimya Sanayisinin güneşinin
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doğuşunun habercisi, tetikleyicisi
olduğu gibi… Başta Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
İlham Aliyev ve Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
Azerbaycan ve Türkiye’den 10 Bakanın,
Azerbaycan ve Türkiye’nin üst düzey
bürokrat ve iş dünyası temsilcisi
1600 kişinin bir araya geldiği rafineri
temel atma töreninde sadece STAR
rafinerimizin temeli atılmadı. Bu
görkemli törende;
Sektörün en önemli başarı
anahtarlarından biri olan RafineriPetrokimya entegrasyonunun temeli
atıldı,
Türkiye’nin ilk petrokimya
rafinerisinin temeli atıldı,
Ülkemizin ilk Kimyasal Endüstri Parkı
olacak “Value-Site” ın temeli atıldı,
Türkiye Kimya ve Petrokimya
sanayinin geleceğine temel atıldı,
Yerlileştirme sürecinin temeli atıldı,
Ülkelerimiz mühendis ve
teknisyenleri için iş ve aş kapılarının
temeli atıldı,
Türkiye-Azerbaycan stratejik
işbirliğinin ekonomik anlamdaki temeli
güçlendirildi.
// TÜRK SANAYİSİNİN GELECEĞİNE
TEMEL ATIYORUZ…
Ülkemizin ilk petrokimya rafinerisi
olan STAR rafinerisinin temeli atılırken,
aslında Türk sanayisinin geleceğine
temel atıldı. 2011-2015 yılı Türkiye

Kimya Sanayi strateji belgesinde
kimya sektörünün vizyonu “Plastikten
kozmetiğe, ilaçlardan boyalara kadar
birçok alanda sağladığı nihai ürünlerin
yanı sıra, pek çok sektöre de ara mal
ve hammadde temin eden bir sanayi
dalı olarak, ekonomide önemli bir role
sahip olan bu sektör için bölgesinde
“katma değeri yüksek ürünler
üreterek, Türkiye’yi yatırım üssü
haline getirmek” olarak belirlenmiştir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız
Sayın Nihat Ergün röportajında bu
vizyonun belirlenmesinde temel
amacın “ Yüksek katma değerli,
çevreye ve insan sağlığına duyarlı
süreç ve ürünlerle, kimya sektöründe
sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde
dış ticaret dengesini ülke lehine
geliştirerek dünyada söz sahibi bir
konuma gelmek” olduğunun altını
çizmiştir. Kimya sektöründe rekabetçi
ve sürdürülebilir bir büyümenin
gerçekleştirilebilmesi için rafineripetrokimya entegrasyonu ile kimya
sektörü hammadde güvenilirliğinin
sağlanması olmazsa olmazlardandır.
Bugün petrol ve doğal gaz sahibi
olmayan, ancak sektörde söz
sahibi birçok gelişmiş ülke rafineripetrokimya entegrasyonu ile rekabetçi
pozisyonlarını koruyabilmektedir. STAR
Rafinerisinin temeli atılırken, aslında
Türkiye Kimya Sanayisinin Geleceğine
temel atılarak lokomotif sektör olan
kimya sanayiinde dışa bağımlılık

zincirini zayıflatan en temel adımlardan
biri atıldı.
// RAFİNERİ-PETROKİMYA-ENERJİLOJİSTİK-EĞİTİM: ÜRETİYORUZ,
GÜÇLENİYORUZ…
SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’ın
Petkim’e çizdiği vizyon bir
büyük yolculuğu içeren,
heyecan verici hedefler
ile donatılmış projeler
ile dolu. Türkiye’nin en
önemli değerlerinden
biri olan Petkim
yarımadasının,
2023 yılına
kadar RafineriPetrokimyaEnerji-Lojistik
entegrasyonu
temel mantığı
çerçevesinde,
hammadde
güvenilirliği
sağlayacak rafineriye
sahip, 6 milyon
ton petrokimyasal
üretebilen, en az 1
milyon TEU kapasiteli
konteyner terminali ve
entegre liman ve lojistik
alana sahip, yarımadanın
enerji ihtiyacının fazlasını
üretebilen, yerli-yabancı
yatırımcıların yer aldığı
kümelenme modelini hayata
geçirmiş, Avrupa’nın en önemli
üretim merkezlerinden biri haline
dönüştürülmesi hedefleniyor. SOCAR
Turkey Enerji A.Ş. rafineri yatırımı
ile ham petrolden katma değeri
yüksek ürünlere doğru giden değer
zincirinin ilk ve en sağlam halkasını
attı. SOCAR Turkey Enerji A.Ş.; 2023
projeksiyonları çerçevesinde; enerji
ve lojistik halkalarını sağlamlaştırma,
gelecek vizyonunun beklentilerini
karşılama çalışmalarına büyük bir

hızla devam etmekte olup; Petkim
Yarımadası üzerinde planlanan ülkemizin
ilk Petrokimya kümesi (Kimyasal Endüstri
Parkı) oluşumuna doğru adım adım
yaklaşmakta. Kimya kümeleri küçükbüyük ölçekli firmaları ve yan sanayisinin

yanısıra araştırma kurumlarını, teknoloji
geliştirme merkezlerini ve gerekli
eğitim kurumlarını kendi bünyesinde
bulundurur. Bir kimyasal endüstri
kümesinde, yerli üretici ve tedarikçilere
pazar imkânı yaratacak üniversite-sanayi
işbirliği ile daha fazla bilgi ve teknolojinin
yerlileştirilmesini sağlaması ve
buna bağlı olarak rekabet
gücünü artırması için “Eğitim”
entegrasyonun beşinci halkası
olmak zorundadır.
Formülümüz:
RAFİNERİ + PETROKİMYA
+ ENERJİ + LOJİSTİK
+ EĞİTİM = PETKİM
“VALUE-SITE”
// İKİ DEVLETİN BİR
MİLLETE HEDİYESİ:
PETKİM “VALUE-SİTE”…
2008 yılında
gerçekleşen Hazar’la Ege
arasındaki en stratejik
köprüyü oluşturan
Petkim’in özelleştirilmesi ile
Azerbaycan Türkiye’de aktif
yatırımcı oldu. Hammadde
kaynağı ile pazarı birleştiren
muhteşem bir sinerjiyi de
beraberinde getiren bu stratejik
işbirliğinin iki ülke arasındaki
yeni açılımları, yeni işbirliklerini
beraberinde getireceği sürekli dile
getirildi. Söylenilen her şeyin bugün
adım adım gerçekleştiğine tanık
oluyoruz.
Türkiye Kimya ve petrokimya
sanayiinin üzerinde bir güneş gibi
doğacak olan Türkiye’nin ilk Kimyasal
Endüstri Parkı “Value-Site” İki Devletin
Bir Millete hediyesi olacaktır. Petkim
Yarımadasını Avrupa’nın en önemli
merkezlerinden biri haline getirecek
ve iki ülke arasındaki ekonomik
entegrasyonu daha da ileriye taşıyacak
olan STAR rafinerisi projesi, güneşin
habercisi Sabah Yıldızımızdır.

SLOGAN YARIŞMASI SONUÇLARI
Hazar’dan Ege’ye; Ege’den Dünya’ya
Türkiye Azerbaycan Elele; Hedef 2023’e
Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik-Eğitim: Üretiyoruz, Güçleniyoruz.
Türk sanayisinin geleceğine temel atıyoruz.
Türkiye yeni STAR’ını alkışlıyor.
İki Devletin bir millete Hediyesi: PETKİM Value-Site
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SOCAR Türkiye,
200 milyon TL olan
sermayesini 2.6 milyar
TL’ye yükseltti
Liman ve rüzgâr santrali yatırımlarımızla ilgili
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Petkim Yarımadası’nda
oluşturacağımız Rafineri-Petrokimya Entegrasyonu’nun
en önemli girdisi olan enerji kaynağının güvenli ve
rekabetçi olması açısından rafineri ile entegre bir enerji
santrali kurmayı planlıyoruz.

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz

Y

erli ortağı Turcas ile ortaklığını
yeniden yapılandıran Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi
(SOCAR), 2.4 milyar TL (yaklaşık
1.3 milyar dolar) sermaye artışı yaptı.
STEAŞ’daki %25 oranındaki Turcas payını da satın alarak şirket ismini SOCAR
Turkey Enerji A.Ş olarak tescil ettiren
SOCAR, aynı zamanda şirketin ödenmiş sermayesini 200 milyon TL’den 2.6
milyar TL’ye yükseltti.
Petkim’i satın alarak başlattıkları süreci, STAR Rafinerisi yatırımı ile devam
ettirdiklerinin altını çizen SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz;
“Türkiye tarihinin dışarıdan doğrudan
yatırım yapan en büyük yatırımcısı
olduk. Portföyümüzde süreçlerini
başlattığımız yatırımların toplam tutarı
7 milyar doları aşmış durumdadır. Bu
kapsamda özkaynak yeterliliğimizi artırma gereği duyduk ve SOCAR Turkey
Enerji A.Ş.’ın ödenmiş sermayesini 200
milyon TL’den, 2.6 milyar TL’ye yükselttik. Petkim Yarımadası’nda başlattığımız Rafineri yatırımımız hızla devam
ediyor, alt yapı çalışması başladı.
Rafineri projemize harcadığımız miktar
100 milyon doları aşmış durumdadır,
2012 ikinci yarısında ihale süreçlerini
tamamlamış olacağız. STAR Rafineri
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A.Ş. ismi ile yeniden yapılandırdığımız
rafineri şirketimizin gerçekleştireceği
yatırım tutarı 5 milyar dolar civarında
olacak.” dedi.
// PETKİM YARIMADASI’NDA
“YEŞİL EKONOMİ” KONSEPTİ
Petkim Yarımadası’nı bir endüstri
kümesi haline dönüştürme vizyonu
doğrultusunda; rafineri yatırımının yanı
sıra Petkim’in kapasitesini büyütücü yatırımlarının de devam ettiğini kaydeden
Yavuz, şu bilgileri verdi:
“Liman ve rüzgâr santrali yatırımlarımızla ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
Petkim Yarımadası’nda oluşturacağımız
Rafineri-Petrokimya Entegrasyonu’nun
en önemli girdisi olan enerji kaynağının
güvenli ve rekabetçi olması açısından
rafineri ile entegre bir enerji santrali
kurmayı planlıyoruz. Bu santralin yatırım
maliyetinin yaklaşık 1 milyar doların
üzerinde olacağını tahmin ediyoruz.
Rafinerimizde proses gereği üretilmesi
zorunlu ekonomik değeri düşük ürünleri enerjiye dönüştürecek olan enerji
santrali projemiz, Türkiye’de ilk kez
uygulanacak yüksek teknolojiye sahip
olacaktır.” dedi. Petkim Yarımadası’nda
“yeşil ekonomi” konseptini hayata
geçireceklerini belirten Kenan Yavuz;

çevreyi ve insanı merkeze alan, ülke
ekonomisine rekabet gücü kazandıracak ve Türkiye’nin üreten bir ekonomi
olmasını sağlayacak projelerini bir bir
hayata geçireceklerini kaydetti. Türkiye
ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik
bağının yürüttükleri projeler sayesinde
stratejik bir ortaklığa dönüştüğünü
söyleyen SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
Kenan Yavuz, “Projelerimiz; Türkiye ekonomisine ve geleceğine duyduğumuz
güveni tescil eder mahiyettedir.” dedi.
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Kümeleniyoruz
ve güçleniyoruz…
Kümelenme denilen olgu
belli bir coğrafi bölgede
yatay ve dikey olarak
firmaların bir araya
geldiği, aynı zamanda
onları destekleyen
kurumların (üniversiteler,
kamu kuruluşları,
araştırma kuruluşları,
mesleki kurumlar, lojistik
firmaları vb) da bu yapıda
yer aldığı örgütlenme
modelini tanımlar.

Nurgül Biçer
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
Proje Müdürlüğü-Uzman Mühendis
E-posta: nbicer@petkim.com.tr

K

ümelenme son yıllarda pek
çok şirketin gündeminde…
“Küme” yapısı oluşturmanın
getirdiği avantajlardan pek
çok şirket haberdar. Bu nedenle kümelenme ve işbirliği ağlarının oluşturulması
kavramları, ilgi çekiyor ve gerçekleştirilmek isteniyor. İlk kez 1990’lı yıllarda
gündeme gelmesinin ardından bu
konuda ortaya çıkan başarılı örnekler,
şirketleri, tek başına yapamadıklarını bir
araya gelerek (kümelenerek) yapmaya
özendiriyor. Kümelenmenin olduğu
bölgelerde şirketlerin ticarileştiği, sosyal
ve ekonomik faydaların arttığı, toplumun refah seviyesinin yükseldiği ise
bilinen bir gerçek. Kümelenme yaklaşımında dünyada Amerika’nın öncü bir
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rol üstlendiği görülüyor. Amerika’daki
Silikon Vadisi, dünyadaki bilinen en başarılı kümelenme örneklerinden biridir.
Kümelenme konusunda bir ilk olan
Silikon Vadisi diğer sektörlere de örnek
olmuş, yeni kümelerin oluşumuna katkı
sağlamıştır.
Kümelenme denilen olgu belli bir
coğrafi bölgede yatay ve dikey olarak
firmaların bir araya geldiği, aynı zamanda onları destekleyen kurumların
(üniversiteler, kamu kuruluşları, araştırma
kuruluşları, mesleki kurumlar, lojistik
firmaları vb) da bu yapıda yer aldığı
örgütlenme modelini tanımlar. Dikey
örgütlenme “belli bir sektörde ya da belli
bir ürün üretiminde birbirini tamamlayan firmaların ortaklığı” anlamına gelir-

ken; yatay örgütlenme aynı malı üreten
ya da aynı sektörde yer alan firmaların
rekabet ortamında işbirliği yapması olarak tanımlanıyor. Bu ortaklık ilişkileri ve
işbirliği firmaların yeni pazarlara girmesini, hammadde güvenilirliği sağlanmasını
ve hammadde maliyetlerinde iyileşmeyi,
ihracat imkânlarının artmasını, bölgesel
ve uluslar arası düzeyde rekabet gücünün yükseltilmesini sağlıyor.
// ŞİRKETLERİN VERİMLİLİK VE
YENİLEŞİM YETENEKLERİ ARTIYOR
Kümelenme yaklaşımı şirketlerde bir
yandan verimliliği ve yenileşim yeteneklerini arttırırken, diğer yandan yeni
işbirliklerinin ortaya çıkmasını, yerli ve
yabancı sermaye birlikteliğini oluştu-

rabilmektedir. Bu modelde istihdamın
artması, ticarileşmenin yükselmesi, yerli
ve yabancı sermayenin yatırım yapması
hedeflenir.
Herhangi bir ürün grubu ile ilgili
değer zincirinin tüm elemanlarının ortak
bir paydada birleşmesinin getirdiği itici
güç; işletmelerde gelişmeyi, güçlenmeyi
sağlarken; topluma refah, ekonomiye
ise can katıyor. Bu nedenle kimi zaman
devletler kümelenme modelini bölgesel
gelişme aracı olarak da kullanabiliyorlar.

Türkiye’de de son dönemlerde sektörel yoğunlaşmanın olduğu bölgelerde
bu yaklaşımın uygulanması yönünde
çalışmalar yapılıyor. Küresel rekabette
kalkınma için bir araç olan kümelenme
modeli, hem şirketlerin hem de ülke
ekonomisinin gelişebilmesi için güçlü
ortaklıkları ve uyumlu çalışma kültürünü
beraberinde getiriyor. Kaynaklarını iyi
değerlendirebilen, verimli kullanan ve
ortaklık ruhu içerisinde hareket edebilen
şirketler öne çıkarken, varlıklarını da uzun
süre sürdürebiliyorlar.
// KÜMELENMEDE PETKİM
YARIMADASI ÖRNEĞİ
Üretim, yatırım, istihdam ve ihracata
katkılarından dolayı Türkiye’nin önemli

şirketleri arasında yer alan Petkim’de de
SOCAR Turkey Enerji A.Ş’nin öncülüğünde “kümelenme” metodolojisi benimsenmiştir. Bu model ile Aliağa’daki Petkim
Yarımadası’nın “Petrokimya Endüstri
Parkı” na dönüştürülmesi temel hedef
olarak öne çıkıyor. Petkim Yarımadası’nda
Dünyada pek çok örneği olan Kimyasal
Endüstri Parkı konseptinin Türkiye’de
ilk kez uygulanması yolunda kararlı bir
şekilde yol alıyoruz.
Kümelenme metodolojisini kendisine yol haritası olarak alan şirketimiz,
Petkim yarımadası üzerinde RafineriPetrokimya-Enerji-Lojistik entegrasyonu
temel mantığı çerçevesinde 2023 yılında
Petkim “Value-Site” kümelenme projesini uygulamaya dönüştürerek, Petkim
yarımadasını Avrupa’nın en büyük
üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede bugün
hammadde tedariğinde büyük oranda
dışa bağımlı olan Petkim’in, Cumhuriyet
tarihimizin en büyük özel sektör yatırımı
olan, yıllık 10 milyon ton kapasiteli STAR
Rafinerisi 2015 yılında devreye aldığında
hammaddede dışa bağımlılığı bütünüyle sona erecek. 5 milyar dolara mal
olması planlanan Türkiye’nin bu ilk Petrokimya Rafinerisi’nin üreteceği ürünlerin tamamının bugün için ithal edilmesi
nedeniyle Türk ekonomisi, en büyük
Yerlileştirme Projesi’ne de kavuşacak.
// JURONG ADASI, PETKİM
YARIMADASI
İÇİN EN ÖZGÜN MODELİ
OLUŞTURUYOR
Petkim Aliağa Kompleksi’nde, Jurong
International firması ile mevcut arazilerin ve altyapının en verimli şekilde
kullanımını sağlamak, rafineri, petrokimya, enerji, lojistik değer zincirine yönelik
kimya parkı oluşturmak amacıyla bir
Master Plan çalışması yapıldı. Jurong
International, Singapur’da Jurong Adası
kimyasal park kümelenme modelini
kurmuş, geliştirmiş ve 40’ı aşkın ülkede
kimyasal park sahası planlamış bir şirket… Dünyanın en önemli kümelenme
örneklerinden biri olan Jurong Adası
Petkim Yarımadası’nın geleceği için en
özgün modeli oluşturuyor. Dünyada çok
sayıda uygulaması olan bu kümelenme
modeli ile Petkim, kendi arazisi üzerinde
kümelenme modelini ve bölgedeki en
büyük petrokimya ve lojistik merkezi
olma hedefini gerçekleştirerek rekabet
gücünü artıracak. Petkim Aliağa Kompleksinde, konularında uzmanlaşmış ve
katma değeri yüksek özel ürünler üretecek firmaları bir araya getirmek, nitelikli
yan sanayi oluşturmak, dışa bağımlılığı

azaltmak, yerli üretici ve tedarikçilere
pazar imkânı yaratacak üniversite–sanayi
işbirliği ile daha fazla bilgi ve teknolojinin
yerlileştirilmesini sağlamak için projeler
geliştiriliyor.
Petkim Yarımadası’nı bir “Petrokimya
Endüstri Parkı”na dönüştürme stratejisi
çerçevesinde şirketimizde, ortaklıklar
ve işbirlikleri de gündeme gelmektedir.
Yakın zamanda bu işbirliğinin güzel bir
örneği Petkim Aliağa Kompleksi’nde hayata geçirildi. Petkim kompleks sahasında
yer alan önemli utilite fabrikalarından
biri olan Hava Azot Fabrikası, dünyanın
en büyük endüstriyel gaz üreticilerinden Air Liquide firmasına ilave yatırım,
yeni teknoloji ve operasyonel verimlilik
yaratma koşulu ile devredildi. Air Liquide
ile gerçekleşen bu işbirliği sayesinde
Petkim Yarımadası üzerinde Türkiye’nin ilk
kimyasal endüstri parkı oluşturma vizyonunun en önemli adımlarından biri atıldı.
Air Liquide ile yapılan işbirliği Türkiye’de
küresel ölçekte anlamı olan ilk kümelenme adımı olması açısından büyük önem
taşıyor. Bir yandan Rafineri-PetrokimyaEnerji-Lojistik zinciri ile dikey entegrasyon
hedeflenirken, diğer yandan, Air Liquide
yatırımı örneğinde olduğu gibi yan sanayi ile işbirliği geliştirilerek yatay entegrasyon sağlanmaktadır.
// ALİAĞA, EGE BÖLGESİ VE
ÜLKEMİZ BÜYÜK KAZANÇ
SAĞLAYACAK
Petkim Yarımadası’nın; petrokimyası, rafinerisi, enerjisi, limanı, lojistiği ile
istihdam yaratma konusunda çok önemli
bir potansiyeli bulunuyor. Petkim başta
olmak üzere pek çok sanayi kuruluşu
ve Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu “stratejik bir sanayi bölgesi” olan
Aliağa’da, Petrokimya Endüstri Parkı
kümelenmesi kapsamında yeni yatırımlar
devreye girdiğinde hem Ege Bölgesi hem
de ülkemiz büyük kazanç sağlayacak.
Aliağa’nın bir endüstri kümelenme
bölgesi olarak tanımlanması ve Petkim
Petrokimya Endüstri Parkı’nın yaratacağı
sinerji bölgenin lojistik avantajlarıyla bir
araya geldiğinde yakın gelecekte Petkim
Yarımadası Türkiye’nin cazibe merkezi
olacak. Yeni işbirlikleri, yeni yatırımlar ile
ekonomiye sağlanan katkı artarken, yeni
istihdam olanakları da hem bölge hem
de ülke için büyük bir canlılık yaratacak.
Sözün özü şirketimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için kümeleniyoruz,
GÜÇLENİYORUZ…
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Dev VCM küreleri, belgesel filmleri
aratmayan bir operasyonla taşındı
STAR Rafinerisi’nin kurulacağı sahada hazırlıklar kapsamında Vinil Klorür Monomer
(VCM) fabrikasına ait 300’er ton ağırlığında iki dev ürün küresi, tek parça halinde
12 metre yüksekliğindeki boru köprüsünün üzerinden geçirilerek yaklaşık 200 metre
uzaklığa taşındı.

P

etkim Aliağa Kompleksi
belgesel filmleri aratmayan
bir operasyona sahne
oldu. STAR Rafinerisi’nin
kurulacağı alanda hazırlıklar tüm
hızıyla sürerken, rafineri sahasında
kalan iki VCM küresi, Türkiye’nin en
büyük ikinci vinci ile yaklaşık 200
metre uzağa taşındı. Türkiye’de bir
sanayi tesisi içinde ilk kez yapılan
operasyon 4 ay sürdü ve 1 milyon
950 bin TL’ye mal oldu. Kocaeli
merkezli ES Endüstriyel İnşaat Ltd.
firması tarafından gerçekleştirilen
operasyonda 30 personel tam zamanlı
olarak çalışırken, kürelerin taşınacağı
alanda, çelik ayakların oturacağı beton
zemin milimetrik hesaplamalar dikkate
alınarak yeniden inşa edildi.
Konuyla ilgili bilgi veren ES Endüstriyel

İnşaat Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Birol
Demirbaş, Türkiye’de bu büyüklükteki
bir çelik kürenin taşıma işleminin ilk kez
yapıldığına dikkat çekerek, “Bu işlem
için Türkiye’nin en büyük ikinci vincini
Petkim Aliağa Kompleksi’ne getirdik.
İstanbul’da Türk Telekom Arena
stadının çatı inşasını da yaptığımız bu
vinç, 40 TIR tarafından parçalar halinde
Aliağa’ya geldi ve Petkim sahasında
monte edildi. Burada bizim için en
büyük risk, kürelerin deforme olmadan
taşınmasıydı. Zira gövdesi çelik, ayakları
beton olan bu küreler çelik askılarla
havaya kaldırıldıklarında esneme
yapabiliyor, geometrik özelliklerini
kaybedebiliyor ve milimetrik hesaplarla
hazırladığınız yeni beton zemine
oturmayabiliyor.” dedi.
Demirbaş, taşıma operasyonu için

1
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havanın sıcaklığından, nem oranına
ve rüzgârın şiddetine kadar pek çok
parametrenin günlerce izlendiğini,
vincinin yürüyeceği genişlikte yeni bir
yol inşası da yapıldığını kaydetti.
VCM fabrika sahasındaki yeni yerine
taşınan dev küreler için en büyük
zorluk, içinde pek çok endüstriyel
gazın bulunduğu boru köprüsünün
üzerinden geçirilmesi sırasında
yaşandı. Yerden 12 metre yüksekteki
boru köprüsünün üzerinden aşırılan
iki küre, yaklaşık 37 metre yükseğe
kaldırıldı. Kürelerin köprülerin
üzerinden geçirilmesi sonrasında dev
vinç sökülerek köprünün diğer tarafına
geçirildi ve yeniden monte edildi. İkinci
montaj işleminin ardından iki küre yeni
yerlerine taşınarak operasyona son
verildi.
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VE FİNAL...

Petkim ve ES İnşaat mühendisleri, taşıma işlemi
için yaklaşık iki buçuk ay süren proje çalışması
gerçekleştirdiler.

Taşıma operasyonu gerçekleştirilirken, VCM
kürelerinin oturacağı yeni temel betonları milimetrik
hesaplarla imal edildi.

Taşıma işleminin ardından çalışmada görev alan tüm
ekip topluca hatıra fotoğrafı çektirdi.
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ATİ BAKIŞ
RÖPORTAJ: HAY MLA SALOR
DA
R:
FOTOĞRAFLA

ODTÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI
PROF. DR. DENİZ ÜNER:

“Keban Barajı Projesi’nin içine doğdum!”
“Son günlerde bu hikâyeyi, ‘Ben Keban Barajı Projesi’nin içine doğdum’ diye anlatıyorum.
Türkiye’nin enerji hikâyesi içinde, bir de benim hikâyem oluyor. Doğduğumda rahmetli
babam Keban Barajı’na çimento üreten fabrikanın montaj şefliğini yapıyordu. O fabrika
Elazığ’ın hiç olmayacak bir yerine konuşlandırılmıştı… 1973’te baraj açıldı. Ama baraj
dolarken de bir sürü insan yerinden oldu. Köyler sular altında kaldı.”
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E

kşi Sözlük’te öğrencileri ne
yazarsa yazsın, hayatında
üretmenin değerini bilen ve
öğrencilerine de üretebilme
becerisi kazandırmaya çalışan bir insan
vardı karşımızda. Hatta kendisiyle
eğlenmesini bilen, hem mesleğine
hem de ailesine ve öğrencilerine karşı
sorumlu bir akademisyen. Keban Barajı
Projesi’nin içine doğduğunu söyleyen
ODTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Deniz Üner, ilk, orta ve lise eğitimini
Elazığ’da tamamlayarak ODTÜ’ye geldi.
ODTÜ’den mezun oldu, ABD’de master
ve doktorasını yaptı, yuvaya tekrar döndü. Şimdi o yuvada kendisini yetiştiren
hocalarından kazandığı üretebilme
becerisini, öğrencilerine aşılamaya
çalışıyor. Öğrencileriyle yaşadığı kuşak
çatışması için “Yetiştiğimiz terbiye dinamikleriyle, kabul edilebilir davranış dinamikleriyle, bugün 18-20 yaş arasındaki
gençler arasında çok mu büyük fark

olmaya başladı? Yoksa ben mi yaşlandım?” diyen Prof. Üner ile bir yandan
akademik hayatına dönük söyleşi yaptık, öte yandan konusunda uzman bir
bilim insanını karşımızda bulmuşken,
“Nedir şu kimyadan çektiğimiz?” dedik,
Prof. Üner de sıkılmadan anlattı.
Dört çocuk annesi bir akademisyen
olarak zamanı nasıl planlıyorsunuz?
Herkese akademik hayatın
yoğunluğu içinde yetişmek
mümkün oluyor mu? Nasıl
başarıyorsunuz?
İnsan açgözlü bir varlık. Her şeyi
yapayım derdinde. İlk önce bunu fark
etmeye çalışıyorum. İnsanın cürmünü
bilmesi lazım. Hayatta benim iki türlü
sorumluluğum var. Biri aileme karşı,
öbürü de burada ekmek yediğim
kuruma karşı. Çok şanslı bir pozisyondayım. Mesleğim aynı zamanda hobim.
Yolda yürürken, çevreme baktığımda
“Ağaç gövdesi neden serin de, bina

gövdesi değil?” diye düşünüyorum.
Sorabilecek ve sorgulayacak altyapıda olmak çok keyif veriyor. Niye ağaç
gövdesi serin sorusu sorduruyor insana
ve onun cevabını arayacak cesareti
verecek bir eğitimden geçmişim. Bunu
paylaşacak öğrencilerim var. Büyük
oğlum üniversite öğrencisi ve elektrik
mühendisi olacak. Onunla meslektaş
gibi de sohbet etmeye başladık. Bu da
keyifli. Üçüzlerim var; onlar da üniversiteye hazırlanıyor. Bu durum onları
strese sokuyor eminim; ben büyük bir
gerilim içinde olduğumu hissediyorum.
“Bu memlekette neden bunu yapıyoruz?” gerilimi içindeyim. Üniversiteye
girmeleri değil, bu süreçte ne yapıyoruz
kaygısı. O sistemden geçen öğrencileri
dönüştürmek ve yetiştirmek zorundasınız. Dershaneye bu seneye kadar
direndik ama son senelerinde bu dinamiğin sakatlığını yaşıyor olmanın stresi
içindeyim. Bir anne olarak çocuklarımı
gözlemlerken hakikaten yoruluyorum.
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Türkiye’de kimya
aslında olması gereken
yerde değil.
Ama iyiye doğru
gittiğini yakın çevremde
tuttuğum nabızlardan
hissediyorum.
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Akademik hayatın stresinden
nasıl uzaklaşıyorsunuz? Neler sizi
rahatlatıyor ve neler yapmaktan
hoşlanıyorsunuz? Hobileriniz ve boş
zamanlarınızda gerçekleştirdiğiniz özel
etkinlikler var mı?
Bu stresten ODTÜ’nün öğrencilerine
sağladığı spor imkânlarından faydalanarak
uzaklaşıyorum. Yakın geçmişte bir ameliyat
geçirdim, bu nedenle sportif faaliyetlerime
devam edemedim. Ama kırkından sonra
tekvandoda yeşil-mavi kuşak almıştım.
Daha yükseltemedim. Şöyle siyah kuşak
bir tekvandocu olup derslerde kötü not
vermek durumunda kaldığımda, itiraz edenlere alternatif eğitim yöntemleri kullanırım,
dedim ama olmadı. Oradaki kariyerim bazı
öğrencilerimin duaları neticesinde çabuk
bitti (gülüyor). Çok keyif alıyordum. Spor
savaş sanatları insanın hem zihnini hem
de bedenini etkileyen şeyler. ODTÜ’nün
Konfüçyüs Merkezi, Tai Chi duyurusu yaptı.
Şimdi ona umarım zaman yaratabileceğim.
Beden zihin ilişkisine inanıyorum. Bedeniniz
iyiyse, zihniniz iyidir. Bedeniniz güçlüyse,
zihniniz güçlüdür. Oksijenin beyin için çok
önemli olduğunu yaşayarak öğrendim.
Hiçbir şey yapmazsam yürüyüş yapmaya
çalışıyorum. ODTÜ’nün çevresi de buna

elverişli. Bir iki ağaçla konuşup, tavşan veya
sincap gördüğünüzde duygu dünyanız
değişiyor. O da hayalperest birisi olan Kemal
Kurdaş’ın hayalinin sonucu… Kemal Kurdaş’ı
bu sene kaybettik. Mimari olarak da Behruz
ve Altuğ Çinici’nin hayalleri sonuçta bunlar.
O hayalleri kurmuşlar, bizim de o hayale
bakmak, “Bir ağaç da ben bir kenara diksem”
diye düşündürtüyor.
Mesleği bilinçli mi seçtiniz? Kimyaya
nasıl ilgi duydunuz?
Evet, bilinçli seçtim. Üniversiteye
girdiğim zaman kimya çok muteber bir
meslek değildi. 1980’de üniversite sınavına
girdiğimde ilk tercihimdi ve bunu övünerek paylaşıyorum. “Kendim ettim, kendim
buldum” diyorum (gülüyor). Yakın çevremdeki mühendisler ve kimya mühendislerini
gözlemleme fırsatım olmuştu. Eczacılık
meslek olarak keyifli gelmişti, özellikle ilaçları
yapıyor olmak. Bitkisel ilaçlarla uğraşan
yakın dostumuzun nasıl ilaç yaptığına tanık
olmuştum ve çok cazip gelmişti. Herhalde o
bir yerlerde takıldı kaldı ve mühendis olmayı
istedim. Makinelere hükmediyor olmak da
çok ilginç gelmişti. Ama kimya mühendisliğine girene kadar kimya mühendislerinin
makinelere bu kadar hükmettiğini bilmiyordum.

Kendinizi anlatmanız istense nereden
başlarsınız ve neler anlatırdınız?
Son günlerde bu hikâyeyi, “Ben Keban
Barajı Projesi’nin içine doğdum” diye
anlatıyorum. Türkiye’nin enerji hikâyesi
içinde, bir de benim hikâyem oluyor.
Doğduğumda rahmetli babam Keban
Barajı’na çimento üreten fabrikanın montaj şefliğini yapıyordu. O fabrika Elazığ’ın
hiç olmayacak bir yerine konuşlandırılmıştı. Tek sorulan soru tren istasyonuna yakın
olmasıymış. O fabrika, Keban Barajı’nın
çimentosunu üretti, geçtiğimiz yıllarda da
özelleştirildi. Elazığ’ın en verimli toprağını
perişan ettiği gibi kentin gelişimini ve
coğrafyasını belli bir yönden, belli bir yöne
doğru bozdu. İlkokuldayken okul gezisi
için Keban Barajı’nı görmeye giderdik.
1973’te baraj açıldı. Ama baraj dolarken
de bir sürü insan yerinden oldu. Köyler
sular altında kaldı. Keban bereketli hilalin
en kuzey noktasıdır. Tarımın keşfedildiği
topraklardır; Fırat ile Dicle’nin arasıdır.
Keban Barajı, Fırat’ın kaynadığı noktada
yapılmıştır. 15-20 bin yıl önceki tarihimizle ilgili göbek bağımızı Keban Barajı’yla
kesintiye uğrattık. Şu an 100 megavatı
bulmaz ürettiği. O zaman da öyleydi. O
zamanın nüfusundan 30 bin kişi yerinden
oynadı. Keban bizim coğrafyamızı ve ekonomimizi değiştirdi. Ama sanayi açısından
Elazığ’a çimento fabrikasından başka
katkısı olmadı. Dolayısıyla HES’ler tartışıldığında, lambalar yanıp söndüğünde ben
bir akademisyen olarak değil, Keban’ın
değiştirdiği coğrafyanın çocuğu olarak
meseleye bakıyorum ve konuşuyorum.
Öğrencilerle ilişkileriniz nasıl, nasıl bir
hoca olarak görüyorlar sizi?
Vallahi öğrencilere sormak lazım
(gülüyor). Ekşi Sözlük, ODTÜ için güzel
bir indikatör oluyor. Yakın geçmişe kadar
Ekşi Sözlük’e düşmemiş olmakla övünüyordum. Ama düştüm ben de (gülüyor).
İyi veya kötü diyemeyecekleri bir profil
çizdiğimi düşünüyordum. Ne derlerse
desinler, Ekşi Sözlük’e düştüm. Düşmez,
kalkmaz bir Allah’tır (gülüyor). Öğrencilerle
tatlı sert bir ilişkim var. Bazen sertleşebiliyorum. Yetiştiğimiz terbiye dinamikleriyle,
kabul edilebilir davranış dinamikleriyle,
bugün 18-20 yaş arasındaki gençler arasında çok mu büyük fark olmaya başladı?
Yoksa ben mi yaşlandım (gülüyor)? O
çocukların kendilerini ifade etme becerileri ve davranışları tam da benim şikâyetçi
olduğum tüketici toplumunun bireyci
tavrı. Bir düğmeyi dikmenin ne kadar
zamanımı aldığını düşünerek, o düğmeyi
dikene farklı gözle bakıyorum. O zaman
benim hayatımda düğme dikme denen
bir kavram oluyor. Gençlerimiz maalesef
üretme konusunda beceriksiz olarak yeti-

şiyor. Bir tencere çorba üretmemiş gence
ben bilmem kaç milyon ton ürün üretme
becerisi kazandırmaya çalışıyorum.
Üretebiliyor olma becerisine sahip olma
ile bu beceriyi takdir etme zihin hali yok.
Sıkıntımız burada. “Türkiye’nin en büyük sıkıntısı nedir?” diye sorsanız. Bu zihin halidir
derim. Genciyle de, yaşlısıyla da toplumun
tümünde olan bir sıkıntı. Ama biz nasıl
davranırsak gencimiz de öyle davranacak.
Yaşamsal bir tercih bu. Türkiye amonyağını
kendi üretecekse, o genç de düğmesini
kendi dikebilmeli (gülüyor).
// “YAŞAMIN KAYNAĞI KİMYA…”
Kimya bilimi insanlık için ne ifade
ediyor? Bu bilim dalına ülke olarak
nasıl bir önem atfediyoruz?
İnsanlık için kimya her şeyi ifade
ediyor. Çünkü yaşamın kaynağı kimya…
Bugünkü düzlemde kimyaya yaşamın kaynağı olan şeyi anlıyor olarak bakmak lazım.
Diğer taraftan da başımız ağrıdığında aldığımız aspirin, duşa girdiğimizde kullandığımız şampuan, üzerimize giydiğimiz kılık
kıyafetin içindeki akrilik fiber gibi her türlü
ihtiyacımızın karşılandığı bir sektör... “Ben
kimyasal içermeyen şeyler kullanıyorum”
diye eğlenceli cümleler kullanan dostlarımıza gülümseyerek bakıyorum. Soluduğunuz havanın bile bir kimyasal olduğunu
düşünürseniz, kimyanın hayatımızdaki yeri
çok önemli.
Türkiye açısından kimya bilimi
istenen yerde mi?
Tabii gelişmekte olan bir ülkenin çektiği sancıları Türkiye’de çekiyor. Maalesef
değerleri belirleyen topluma yarattığı
katma değer ve katkı değil, birtakım sübjektif değer yargıları. Mesela lisedeki veya
dershanedeki rehber hocaların öğrencilerini görmek istedikleri yerle mesleğin
itibarı ölçülebiliyor. Tabii diğer taraftan da
mezunların aldığı maaşla da ölçülüyor.
Türkiye’de kimya aslında olması gereken
yerde değil. Ama iyiye doğru gittiğini
yakın çevremde tuttuğum nabızlardan
hissediyorum. Çünkü Petkim’in ve özel
sektörün yaptığı ve yapmakta olduğu
yatırımlar, “Biz Türkiye’de kimyasal üretim
bağımsızlığımızı kazanacağız” mesajını
dolaylı da olsa bana veriyor.
// BİZ TÜRKİYE’DE KİMYASAL ÜRETİM
BAĞIMSIZLIĞIMIZI KAZANACAĞIZ
Türk kimya sanayisine baktığımızda
dışa bağımlı bir durum görünüyor?
Bu dışa bağımlılık nasıl kırılabilir?
Türkiye’nin ham petrol ve doğal gaz
kaynağına sahip olmayışı, doğal olarak
ülkemizi hammadde açısından her

“PETKİM
AÇISINDAN
KÜMELENME
AVANTAJ
SAĞLAYACAK”
“Kümelenmeyi bir organizma gibi
görmek lazım. Işığa duyarlı hücrenin
göze, kimyasala duyarlı hücrenin
tat ve koku almaya ve sonunda da
bu hücrelerin birleşmesiyle akıllı
organizma oluşturuyor olmasını
örnek alalım. Kendi garajında tek
başına üretim yapıyor olmasıyla,
hammaddesini kolay temin edeceği
ve ürünü de yandaki birime satacağı
altyapısı hazır, soruları, sorunları
hızla alıp konuşacağı bir yapı
içerisinde her türlü sektör hızlı
gelişir.
Ankara’nın bir OSTİM gerçeği vardır
ki, inanamayacağınız şeyler üretir
ve ihraç eder. Gittiğinizde küçük
atölyeler görürsünüz, birtakım
şeyleri çok yakın yerden satın alıp,
çok inovatif şeyler yapmaya cesaret
eder insanlar. Aynı şey, kimya
sanayisi için de böyle bir endüstri
kümelenmesinde mümkün olacaktır,
diye düşünüyorum.
Kimya sanayisinin en önemli özelliği
ürkütücü bir sanayi olmasıdır.
Kimya ve kimyasal dediğiniz zaman
tehlikeliler de var. Bunun için de
altyapı gerekli. Atık giderme, daha
iyi teknolojileri öğretme gibi üretim
sonrası boyutları açısından da
kümelenme önemli, ama üretim
öncesi unsurlar içinde… Petkim
açısından kümelenme avantaj
sağlayacak. Petkim hammaddesini
hemen üreticisine verecek ya da
üreticisinin ihtiyacı doğrultusunda
üretimini şekillendirecek. Petkim
açısından da bunun çok önemli bir
faktör olduğunu düşünüyorum.”
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zaman dışa bağımlı kılacak. Türkiye gibi
Japonya’nın da petrol ve doğal gaz
kaynağı yok ama bugün Japonya hem
kimyasal üretim hem de teknoloji üretimi açısından bir kimya devi. Dolayısıyla
bilgi çağı dediğimiz bu çağda hammaddeye dayalı bir yetkinlikten değil,
bilgiye dayalı bir yetkinlikten bahsetmek
gerekiyor. Tarımın ve yazının keşfedildiği
bir toprakta oturup yeni bir teknolojiye
doğru adımlar atmıyor olmayı ben yanlış
buluyorum. Çünkü bizim bir sonraki
hammaddemiz havadaki atılmış karbondioksit. Eğer o karbondioksidi alıp güneş
enerjisini kullanarak kimyasal dönüştürme becerisini yakalayabilirsek, dünya
devi biz oluruz. Küreselleşen dünyada
ulusal tanımları çok doğru yapmamakla beraber, yerel yetkinliğin de enerji
verimliliği ve çevre açısından çok önemli
olduğunu kabul etmeye başladık.
İhtiyaçların yakın çevreden karşılanması,
taşıma için ciddi yakıt harcamalarının yapılmaması ve bu taşımadan kaynaklanan
karbondioksit salınımının engellenmesi
gibi birtakım kavramları da tartışmaya

76 -

başladık. Demek ki daha küçük ölçekte,
daha dar bir bölgede yetkin üretim
yapabilme becerisini kazanmamız lazım.
Bu, belki bugünden yarına olmayacak,
ama uzun vadede bu adımların atılması
da gerekiyor.
Kimya sanayisi entellektüel ve
beşeri sermaye gerektiren bir
sektör. Bu sektörün gelişimi için yeni
yatırımlara ihtiyaç olduğu görülüyor.
Bu yeni yatırımlar için sektöre dönük
neler yapılabilir?
Kimya sanayinin Türkiye’deki gelişiminin önündeki engellerden bir tanesi
çok yoğun sermaye istemesi ve yakın
zamana kadar devlet ağırlıklı bir sektör
olmasıydı. Özelleştirmeler sektörün önünü açtı ama bazı noktalarda da yetkinlik
kaybettirdi. Mesela bir amonyak üretimi
gibi. Amonyak konusunda tamamen
dışa bağımlı bir ülkeyiz. Amonyak üreten
fabrikalarımız özelleşti ve üretim durdu.
Şanslıyız ki Petkim ve Tüpraş’ın başına
bunlar gelmedi. Kimyasal üretim, bireysel tüketime yönelecek şekilde bir ölçek

küçültmeye doğru gidiyor. Dolayısıyla
bu özel ve özgün kimyasalların, bireysel
kimyasalların üretilebileceğini, bir sonraki yetiştirdiğimiz yeni nesil mühendislere
“Siz milyon ton kapasiteli fabrikaların
üretim mühendisleri olacaksınız” diye
değil, “Siz inovasyon yapıp, inovatif bir
kimyasalı kendi küçük teknoloji ağırlıklı
sisteminizde üretebileceksiniz” mesajını
verdiğimizde aslında çok zengin bir potansiyeli açmış olacağız. Bu zengin potansiyelin açılması noktasında Petkim’le
beraber kurduğumuz birtakım hayaller
var. O hayalleri de paylaşmak isterim.
// “AR-GE VE INOVASYONA
YAKLAŞIMDA OLMAMIZ GEREKEN
YERDE DEĞİLİZ”
O hayallere değineceğiz ama yeri
gelmişken Türk kimya sektöründe
Ar-Ge ve inovasyona yaklaşım
nedir? Neler yapılmalı?
Ar-Ge ve inovasyon o kadar değişik
bir kavram ki, hiçbir zaman hiç kimse
olması gereken yerde olmamalı zaten.

Olması gerektiği yerde olursa, bizim
termodinamikte denge dediğimiz
noktaya ulaşır; bu da ilerlemeyi durdurur.
Olduğu halde kendisine daha yüksek
bir hedef koymalı. Türkiye’de Ar-Ge ve
inovasyona yaklaşım olması gereken
yerde değil. Ama diğer bir taraftan
da bütüne baktığımızda emekleme
çağında olduğumuzu görüyoruz. Onu
da kabul edelim. Gerek ayrılan bütçelere,
gerekse de toplam nüfusa orantılı araştırmacı sayısına baktığımızda olmamız
gereken yerde değiliz. Ama bu konudaki
çabaları hayranlıkla izliyorum. Sanayi
Bakanlığı’nın bu konuda attığı adımlar,
Ar-Ge Merkezleri, SAN-TEZ Projeleri gibi
bizim de akademisyen olarak; bazen
uygulayıcı, bazen izleyici olarak içinde
yer aldığımız çalışmalar için firmalara
gittiğimde, oradaki motivasyonu çok net
bir şekilde hissediyorum. Bu motivasyon
bence Ar-Ge konusunun olmazsa olmaz
bir bileşeni. Bir sonraki adım ise biraz
deli cesareti. Üretimin, endüstrinin ve
teknolojinin tarihine baktığınızda çok
yoğun bir rekabet görüyorsunuz; kötü

batanları ve kötü çıkanları görüyorsunuz.
Bazen çıkanlar, bazen batanlar haklı oluyor. Bu noktada bizim de bu batma ve
çıkma konusunda cesarete ihtiyacımız
var. “Kimse almazsa almasın, bu benim
hevesim ve ben bunu yapacağım, başaracağım” denmesi gerekiyor. Bu cesarete
sahip insanları desteklemiyorsak bile
engel olmamamız lazım. Bunun eksik
olduğunu görüyorum. Bir de gençlerimizin yetişmesi noktasında bunu
yapmaya hevesli çocuklarla, okumaya
hak kazanmış çocukların ne yazık ki aynı
kişiler olmadığını görüyorum.
Bugün geldiği teknoloji ve üretim
kapasiteleri ile değerlendirdiğinizde
Türk kimya sektörünün Avrupa
ve dünyadaki yeri hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Dünyada üretim konusunda başı
çekenler hep aynı ülkeler; Japonya,
Almanya, Kuzey Avrupa ve ABD… ABD
bir numara bu konuda. Diğer taraftan da
üretim kapasitesi olarak Çin çok başarılı
bir şekilde geliyor. Bir de orada nüfus

faktörü var. Ayrıca bir de Hindistan resmi
var. Bilimde, binlerce yıllık bir matematik
geçmişiyle, değişik kültürü ve İngiliz
sömürgesi olmanın getirdiği algıyla
kimya sanayisine ve kimya sektörüne
Hindistan’ın vurduğu damga çok değişik. 1988-1994 arası ABD’de doktoramı
yaparken, ortalama her bir Türk öğrenciye karşı, 100 Çinli öğrenci okuduğunu
söylesem abartmış olmam. Tiananmen
olayları sonrasında ABD bu öğrencilere
yeşil kart verdi. Ondan önce de bu öğrenciler oradaydı. Çin’in, lise ve üniversite
mezunu öğrencileri ABD’ye gelip eğitim
alırdı. Bu eğitimden sonrada bir kısmı kalır, bir kısmı da dönerdi. Diasporadaki bu
Çinli nüfus geçtiğimiz beş yıl içinde olduğu gibi geri döndü. Bunu Türkiye yapsa, kazanımı da benzer olacaktır. Çünkü
birim nüfus başına Çin’in diasporadaki
bilim insanı sayısı, Türkiye’deki ile oransal
olarak aynıdır. Çin Ar-Ge’ye doğrudan
yatırımdan ziyade yurt dışındakileri
çekerken, bir yandan da yetkin gördüğü
yabancı bilim insanlarını da danışmanlık
için çağırdı. Bu danışmanlık mekaniz-
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ması bir iki yıl içinde tamamlanacaktır.
Bu çok şaşırtıcı bir durumdur. Türkiye bu
yarışın henüz doğrudan bir oyuncusu
değil. Ama böyle kalacak diye de bir durum söz konusu değil. Türkiye’nin ve bu
coğrafyanın insanının taşıdığı yaratıcılık
geni tetiklendiğinde, üretim hevesi ve
heyecan geni tetiklendiğinde ilk önce
kendi ihtiyacını daha sonra da çevresinin
ihtiyacını karşılayacak üretimi yapacaktır.
Türkiye’nin petrokimyasal ihtiyacının
ancak yaklaşık yüzde 25’ini yerli üretimle
karşılıyoruz. Geri kalanı ithal ediliyor. Bu
açığı kapatmak bile bizim açımızdan çok
ciddi artı yaratacaktır. O açık kapanırken
de çok ciddi yeni alanlar yaratılacaktır.
Türkiye, kimya sektörü ile ilgili
2023 vizyonunda nasıl bir strateji
belirledi? Sektörün temsilcisi olarak
Kimya Sektörü Strateji Belgesi’ni
doyurucu buldunuz mu?
Vizyon 2023 kavramını son günlerde
çok sık duyuyorum. Vizyon 2023 çok
ciddi bir emeğin sonucudur. Toplam
bir yıl boyunca neredeyse her hafta
cumartesi ve pazar günlerimizi buna
ayırdık. Ankara, İzmir ve İstanbul’dan
akademisyenler katıldı. Başta Petkim
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olmak üzere Aksa ve Akkim’den
sanayiciler katıldı. Kimya Panel Raporu
üniversite-sanayi işbirliğinin en önemli
örneklerinden biridir. Hafta sonlarımızda
ailelerimizi ihmal ederek o çalışmaların
içinde yer aldık. Kimya Panel Raporu
bence çok doyurucudur. Kimya Panel
Raporu’nun altında Türkiye’deki kimya
sanayinde ve akademik camiada
“Ben bu işe emek vermek istiyorum”
diyen çok üst düzey bir gurubun
imzası vardır. Çok derin ve zengin bir

insan kaynağının zihinsel ürünüdür.
Bu konuya hazırlanmak için birçok
kaynak okuduk. Türkiye’deki kimya
sanayinin öngörüleri ve önermeleri ile
ilgili raporlar ortaya çıktıktan sonra bir
karşılaştırma yaptık. Öngörülerimizin
ABD ve İngiltere gibi ülkelerin öngörüleri
ve önermeleriyle çok benzer olduğunu
gördük. Kendimize daha düşük bir rol
biçmemişiz. Bu roller biçildikten sonra iş
uygulamaya geldi. Öngörüdeki sıkıntılı
noktalardan bir tanesi işin iktisadi ve
politik boyutuydu. Sanayicilerimiz
politik istikrarın çok önemli olduğunu
vurgulamışlardı. Bu konuda Türkiye’nin
son zamanlarda bir sıkıntısı yok.
Ekonomik istikrar maalesef bizden
bağımsız gelişen şeyler. Fakat ekonomik
istikrarsızlık ve krizler, Türkiye’nin
gelişmekte olan bir ülke olmasını
durdurmuyor.
//“PETKİM KİMYASAL KÜMELENMEYİ
GÖREV OLARAK ÜSTLENDİ”
Vizyon 2023’te ne tür önermeler
ve öngörüler belirlenmişti?
Paneldeki tartışmalar ilginçti. Biyoteknoloji konusunda, “Türkiye’de kimse
biyoteknolojiden para kazanmaz” diyen

arkadaşımız; rapor çıktıktan sonra bir
biyoteknoloji şirketi kurdu ve oradan
büyük paralar kazandı (gülüyor). Metana
dayalı petrokimya diye önerme yaptık.
Ben, karbondioksite dayalı petrokimyayı da koyalım dediğimde, “Biz bunu
duymadık” dendi. Ama birkaç ay önce
Ankara’daki Kimya Sanayi Şurâsı’nda
Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk,
“Karbondioksidi hammadde olarak
kullanacağız” diye sunumunu yaparken,
Sanayi Bakanımız kendisini dinliyordu.
Dolayısıyla “20 yıl sonrasında olur” diye
belirlediğimiz şeylerin, hemen hayata
geçtiğine memnuniyetle tanık oluyoruz.
Demek ki yeni bir vizyona ihtiyacımız
var. 20 yıl sonrasına koyduğumuz
önermeler, 10 yıl içinde gerçekleşmeye
başladı. Orada panelin endüstri kümelenmesiyle ilgili önermesi vardı. Bu teknoloji kümelerinin çok önemli olduğunu
o zamanki İhracatçılar Birliği Başkanı ve
panelimizin de başkanı Refik Önür altını
çizerek vurgulamıştı. İlk önce, “Bu nedir?”
dedik. Okuduk ve araştırdık. Modellere
baktıkça hakikaten çok önemli bir şey
olduğunu gördük. Porto Riko’nun bugün ilaç sanayine hizmet veren bir ada
devlet olması gibi model. Petkim bunu
görev olarak üstlendi. Şimdi de bunun
yatırım planlarında yer aldığını ve yeni
bir rafinerinin kurulması çalışmalarının
başladığını, hiç değilse önce Türkiye’nin
iç tüketimine dönük bir üretim yapacağını çok büyük bir memnuniyetle
duyuyorum. O endüstri kümeleri ulusal
kimyasal ihtiyaçlarımıza yönelik bir ürün
gamı sunacak, aynı zamanda da bizim
inovasyonlarımızın hayata geçirileceği
yerler olacaktır.
Petkim’in gerçekleştirmeye çalıştığı
kümelenme stratejisinden bahseder
misiniz? Bu petrokimya sektörüne
ve Petkim’e nasıl bir artı değer
kazandıracak?
Yine Vizyon 2023 hafızasından başlarsak, “Türkiye’nin güçlü olduğu yanlar
nedir?” dendiğinde, herkes söz birliği
etmişçesine “Genç nüfus ve Türkiye’nin
bir enerji koridoru olması” dedi. Genç
nüfus; demek ki insanlar çalışabilecek,
yetişecek ve buradan bilgi toplumuna gelinecek. Teknoloji geliştirmeye
çalışıyoruz. Türkiye’nin enerji koridoru
olmasını kimisi güç, kimisi zaaf olarak
gördü. Bunları tartışırken SOCAR yoktu.
Petkim özelleştirme sürecindeydi ama
ne olacağı belli değildi. SOCAR bu
öngörüye damgasını vurdu. O öngörüyü sahiplenerek Petkim’e, SOCAR ‘ın
yatırım yaptığını düşünüyorum. Petkim,
Ege bölgesinde Türkiye’nin kimyasal bir
oyuncu olmasını sağlayacaktır. Petkim’in

sadece iç pazara ürün veren bir firma
olmaktan çıktığını ve bölgesel bir oyuncu olduğunu yavaş yavaş hissediyoruz.
Bölgesel bir oyuncu olmak rekabeti doğuracaktır ve rekabet iyi bir şeydir. Daha
iyi ürünün peşinden koşacağız demektir,
bu da bizim teknolojide bir adım önde
olmamızı gerektirecektir. Çünkü toplum,
bilgi toplumu olmak durumunda.
Bu kümelenme konseptinde yerli
üretimin artması ve yüksek katma
değer yaratılması için Petkim
sahasında kurulacak STAR Rafinerisi
Projesi nasıl bir anlam ifade ediyor?
Bu konsepti dünyadaki benzerleriyle
karşılaştırarak değerlendirebilir
misiniz?
“Özgünlük başkasının söylemediği bir şeyi söylemek değildir. Sadece
sizin ne düşündüğünüzü olduğu gibi
söylemenizdir.“ J.F. Stephen’in bir sözü…
Dolayısıyla “Singapur’da bu var, biz de
de bu olsun” yaklaşımı doğru olmayacak.
Ama endüstri kümesi olması bir kere
doğru. Kimyasal küme. Silikon Vadisi,
Kuzey Kaliforniya’da bir teknoloji devrimi
yaptı, OSTİM Ankara’da makine işleme
konusunda ciddi bir devrim yarattı.
Şimdi teknoloji açısından gelişmiş bir
ülke olacaksak kimyasal açısından dışa
bağımlı olmamız gibi bir şey söz konusu
değil. Bunu da Petkim Yarımadası’ndaki
kimya kümesi sağlayacak. Özgün
kimyasallarımızı dışarıdan aldığımız için
Türkiye’deki elektronik sektörüne dönük
yatırımlar tamamen dışa bağımlı yatırımlar. Dolayısıyla ,“Nanoteknoloji veya ileri
teknoloji ürettik” dendiğinde sadece gülümsüyorum. Temel bileşeninin, özgün
kimyasalının ithal edildiği bir teknoloji
asla bize ait olamaz. Eğer o teknoloji
bize ait olacaksa bunun kimyasalının
burada üretiliyor olması lazım. O zaman
biz ileri bir ülke oluruz. Amonyak mesela.
Türkiye’nin Kıbrıs Savaşı sırasında yaşadığı bir ambargo vardı. Şu anda Türkiye
herhangi bir savaşa girse, hiçbir şey için
ambargoya ihtiyacı yok. Sadece amonyak ambargosu konduğunda Türkiye’nin
atacağı barut stoklarındaki kadardır. Bu
kadar basit bir problemdir. Çünkü amonyağımızı Rusya’dan gemilerle ithal ediyoruz, kendimiz üretmiyoruz. Bunu bilerek
adımlarımızı atalım ve bunu bilerek ileri
teknoloji ve nanoteknoloji diyelim…
Kimya sanayisindeki sıçramalardan bir
tanesi amonyak üretme becerisidir. Petkim de amonyağını dışardan ithal ediyor.
Petkim’e benim bir tavsiyem olsa ne
üretsinler diye, amonyak üretsinler tavsiyesinde bulunabilirim. Bütün bunları da
savaş karşıtı bir insan olarak söylüyorum.
Yanlış anlaşılmak da istemem.

“RAFİNERİPETROKİMYA
ENTEGRASYONU
İKTİSADİ BİR
DÖNÜŞÜM ORTAYA
ÇIKARACAK”
“Endüstri kümelenmesi bu noktada
büyük ölçekli üretimden bireysel
tüketime giden gamda çok önemli
bir basamaktır. Dolayısıyla,
ürünün Petkim’in tesislerinde
yapılıp, tankerlerle İstanbul’a veya
Ankara’ya gönderilip, başka kimyasal
dönüşümlerden geçip, o aradaki
geçişlerde maddenin başına nelerin
gelip gelmediği bir yapı olmayacaktır.
Bunun yerine hammaddenin Petkim
Limanı’na gelip, naftanın Petkim’e
aktarılması, aktarılan hammaddenin
nerede ihtiyaç varsa ona göre
dönüştürülmesi ve onun aynı arazi
içinde bireysel tüketime; diyelim ki,
düzgün bir dergi kâğıdına dönüşecek
gerekli kimyasallara dönüşmesini
sağlayacak. Bu navlun problemini
ortadan kaldıracak. Kimyasal
üretimin en önemli problemlerinden
birisi olan ürün fazlası ve tedarik
zinciri yönetimi de çok kolay
çözülecek. Bir taraftan dev bir
şirketin üretiminden bahsederken
diğer taraftan aynı kampüste yer
alan bireysel bir KOBİ’nin ürettiği
özgün bir kimyasaldan da aynı arazi
içinde konuşuyor olacağız. Bu iktisadi
bir dönüşüm aslında. Petkim’in
Rafineri-Petrokimya entegrasyonu
gerçekleştirilecek ve oradan da
başka bir iktisadi dönüşüm ortaya
çıkacak. Süreç sonunda, kapıların
KOBİ’ye ve üreticilere açılacağı bir
yapı oluşacak.”
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AZERBAYCAN, FERYADIMIZI DUYAN
VE YARDIM ELİNİ UZATAN İLK ÜLKE OLDU

“Bir Millet, İki Devlet”
Van depreminde buluştu
23 Ekim 2011 tarihinde merkez üssü Van-Erciş olan 7.2 büyüklüğündeki deprem
büyük hasara yol açarken, Türkiye’ye yardım elini uzatan ilk ülke dost ve kardeş Azerbaycan oldu. “Bir Millet, İki Devlet” ülküsüne dayanan Türk-Azeri kardeşliğine, Van
depremi sonrasında bir kez daha tüm dünya tanıklık etti.

2

3 Ekim günü saat 13.42’de
meydana gelen deprem sonrasında aynı günün akşamı 240
kişilik özel eğitimli arama- kurtarma ekibi; uluslararası standartlardaki
ekipmanları, özel kurtarma köpekleri, kesme, kaldırma, kırma çıkarma
aletleri ile birlikte Başkent Bakü’den
Türkiye’ye doğru yola çıktı. Azerbaycan
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham
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Aliyev’in talimatıyla harekete geçen ilk
yardım kafilesini, sonraki günlerde pek
çok yardım ve kurtarma ekibi izledi.
Depremden beş gün sonra 40 TIR’dan
oluşan yardım konvoyu; 24 metrekare
büyüklüğünde 1250 çadır, 40 jeneratör, 40 mobil sahra mutfağı ve 5000
battaniyeyi deprem bölgesine ulaştırdı.
Van Valiliği Kriz Masası’nın emrinde 10
gün boyunca aralıksız çalışan Azer-

baycan arama kurtarma timleri, 20’nin
üzerinde vatandaşımızın enkazdan
canlı olarak kurtarılmasını sağladı. Azeri
kurtarma ekibi depremden 102 saat
sonra bir mucizeye de imza atarak,
Erciş ilçe merkezinde yıkılan bir binanın
enkazından 18 yaşındaki liseli İmdat
Padak’ı yeniden hayata döndürdü.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi
(SOCAR) da, deprem bölgesi Erciş’te yı-

“BİR MİLLET, İKİ DEVLET
OLDUĞUMUZ KADAR TEK YÜREĞİZ”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Van’daki depremzedelerin yardımına koşan ilk ülke olmasını hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade
ederek, “İki devlet tek millet olduğumuz kadar aynı zamanda tek yüreğiz.” dedi. İki ülkenin de bölgede husumetlerin değil, dayanışmaların hâkim
olmasını arzuladığını ve bu hedef için mücadele verdiğini kaydeden Başbakan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Arama kurtarma çalışmalarına katılan
tüp ekiplere tek tek şükranlarımı iletiyorum. Van ilimize fiziken de çok yakın olan Bakü'nün yardım eli, soğuk kış günlerinde içimizi bir ayrı ısıttı. Kıbrıs,
Karabağ, Kafkasya'nın huzura kavuşmasında, terör meselesinde Azerbaycan'la aynı yöne bakıyor, ortam hedef ve idealleri paylaşıyoruz. Karabağ'daki
işgal benim Azeri kardeşlerimin yüreğini ne kadar dağlıyorsa, her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yüreğini de o kadar dağlıyor. Terör saldırıları
ile şehit olan her bir gencimizin acısı bizim yüreğimize ateş saldığı kadar Azeri kardeşlerimin yüreğine de aynı ateşi düşürüyor. İki devlet tek millet
olduğumuz kadar aynı zamanda tek yüreğiz. İşte onun için Karabağ'da işgal sona erene kadar Azerbaycan'la omuz omuza mücadele vermeye devam
edeceğiz."

kılan bir köyü, tamamıyla yeniden inşa etme sözü
verdi. Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı’na
bağlı olarak Türkiye’ye ulaşan tüm ekipler,
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in talimatı ile harekete geçti. Azerbaycan’ın
en zor anlarında destek veren ilk ülkenin her
zaman Türkiye olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Azerbaycan öz desteğini Türkiye’ye vermeye hazırdır ve lazım olan her zaman da verir.
Bu bizim kardeşlik borcumuzdur. Türkiye bizim
doğma vatanımızdır. Biz birbirimizi ayırmıyoruz.
Bu ağır gününde Türkiye’nin yanında olalım
istedik. Van’da yaşanan deprem Türk halkını nasıl
sarstıysa bizim halkımızı da öyle sarstı. Çalışıyoruz, elimizi uzatmak için. Bizim yüreğimizden
gelen bir duygudur elimizi uzatmak. İyi ve kötü
günlerde de birbirimizin yanındayız. Dünya haritasında Türkiye gibi büyük bir güç vardır. Bu bizi
çok sevindiriyor. Bu bizim gücümüzü artırıyor.”

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi
(SOCAR) da, deprem bölgesi Erciş’te
yıkılan bir köyü, tamamıyla yeniden inşa
etme sözü verdi.
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