EDİTÖR’DEN
“Aşk olsun böyle dostluğa
ve kardeşliğe”
PETKİM YAŞAM’ın 1-4 Haziran 2010
tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen Caspian Oil
& Gas (COG) Fuarı için hazırladığımız özel sayısı
ile karşınızdayız bu kez.. “Yaşam”a belki de en
yakışan vecizelerden biri, “Mutluluk paylaşıldıkça
çoğalır, keder ise paylaşıldıkça azalır” cümlesidir..
Türk-Azeri ilişkilerini konu ederken, bu cümleye
ve eşsiz anlamına vurgu yapmamızın sebebi de bu..
İki ülkenin kurucuları Mustafa Kemal Atatürk ve
Haydar Aliyev’in aziz hatıraları önünde saygıyla
eğilirken, tarihten gelen bir anektodu da anlatalım
istedik.
Yıl 1921..
Anadolu kan ve ateşle kavruluyor..
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yokluk ve
yoksulluk pençesindeki ülkesinden, emperyalizmin
ahtapot kollarını söküp atmaya çabalıyor.. Devletin
kasasında kuruş yok..
Paşa, Azerbaycan Devlet Başkanı Neriman
Nerimanov’a bir mektup yazarak borç para talep
ediyor. Bu mektubu Büyükelçi tarafından, 17 Mart
1921 günü Büyükelçi Nerimanov’a ulaştırılıyor.
Nerimanov, derhal 500 kg altın gönderirken,
bunun 200 kilogramı devlet bütçesine aktarılırken,
kalanı silah ve mühimmat alımı için kullanılıyor.
Nerimanov Rusya’dan aldığı 10 milyon altın rubleyi
Ankara’ya gönderirken, bu yardımlarla savaş
içindeki ülkenin durumunda belirgin bir düzelme
oluyor.
23 Mart 1921’de Azerbaycan, hükümet talep
etmediği halde, Türkiye’ye Azerbaycan halkının
hediyesi olarak 30 sistern petrol, 2 sistern benzin, 8
sistern yağ gönderiyor.
O günlerde Nerimanov’un, Atatürk’e hangi
mesajı verdiğini ise, Şamil Qurbanov’un
kaleminden, sırtımız ürpererek okuyoruz..
‘..Türkiye’nin sefiri Memduh Şevket Bey,
1921’inci il Martın 17.de Mustafa Kemal Paşa’nın
mektubunu Nerimanov’a çatdırdı: Türk Hükümeti
Nermanov’dan borç pul (para) isteyirdi. Nerimanov
derhal 1 milyon ruble deyerinde altın para
gönderdi. Özü de yazdırdı: ‘Paşam, gardaş gardaşa
borç vermez, el tutar. Eşk olsun bele dostluga ve
gardaşlıga’” İki ülke arasındaki kardeşliğin ne
anlama geldiği bundan daha güzel nasıl anlatılır..
Atatürk’ün, “Azerbaycan’ın derdi bizim
derdimiz, mutluluğu bizim mutluluğumuzdur”
cümlesiyle özetlediği bu dostluğun sonsuza kadar
sürmesi en büyük dileğimiz..
Türkiye’de ya da Azerbaycan’da yaşamamızın
çok da önemi yok..
Özümüz bir, sözümüz bir, kederimiz bir,
kıvancımız bir..
Ve Ne Mutlu Türküm diyene...

Serkan Aksüyek
Kurumsal İletişim Yöneticisi
E-posta: saksuyek@petkim.com.tr

“Eşq olsun belə dostluğa
və qardaşlığa”
“PETKİM YAŞAM”-ın 1-4 Aprel 2010-cu il tarixində
Bakıda təşkil olunmuş Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı
üçün hazırladığımız xüsusi nömrəylə qarşınızdayıq bu
dəfə. “Yaşam”a bəlkə də ən çox yaraşan ifadələrdən biri,
“Sevinc paylaşıldıqca çoxalır, kədər isə paylaşıldıqca
azalır” cümləsidir. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrindən
danışarkən, bu cümləni xüsusi olaraq vurğulamağımızın
səbəbi də budur. İki ölkənin qurucuları Mustafa Kamal
Atatürk və Heydər Əliyevin əziz xatirələri önündə sayğıyla
baş əyərkən, tarixi bir hadisəni də xatırladmaq istəyirik.
1921-ci il..
Anadolu qan və atəş içindədir..Ali Komandan Mustafa
Kamal Paşa, yoxluq və yoxsulluq içindəki ölkəsindən,
imperializmin hər yerə uzanmış qollarını kəsib atmağa
çalışır. Dövlət büdcəsinin gəlirləri yox səviyyəsindədir.
Paşa, Azərbaycan Dövlət Başcısı Nəriman Nərimanova
bir məktub yazaraq borc pul istəyir. Bu məktub 1921-ci il
17 mart günü Nərimanova çatdırılır.
Nərimanov, dərhal 500 kq qızıl göndərir. Bunun 200
kiloqramı dövlət büdcəsinə yatırılır, qalan 300kq isə silah
və sursatın alınmasına sərf olunur. Nərimanov Rusiyadan aldığı 10 milyon rublu da Ankaraya göndərir və bu
yardımlarla mühiribə şəraitində olan ölkənin vəziyyəti
nisbətən düzəlir. 1921-ci ilin 23 martında Azərbaycan,
hükümət tələb etmədiyi halda, Türkiyəyə Azərbaycan
xalqının hədiyəsi olaraq 30 sistern neft, 2 sistern benzin,
8 sistern yağ göndərir. O günlərdə Nərimanovun, Atatürkə
hansı mesajı verdiyini isə, Şamil Qurbanovun yazısında
oxuyuruq..
‘...Türkiyənin səfiri Memduh Şevket bəy, 1921-ci il
martın 17-sində Mustafa Kamal Paşa’nın məktubunu
Nərimanova çatdırdı: Türk Höküməti Nərmanovdan borc
pul istəyirdi. Nərimanov dərhal 1 milyon rubl dəyərində
qızıl göndərdi. Bir də belə bir mesaj göndərdi: “Paşam,
qardaş qardaşa borc verməz, əl tutar. Eşq olsun bele dostluğa və qardaşlığa.”
İki ölkə arasındakı qardaşlıq bundan daha güzəl necə
ifadə oluna bilər?
Atatürkün, “Azərbaycanın dərdi bizim dərdimiz, sevinci bizim sevincimizdir” cümləsiylə bəyan etdiyi bu dostluğun sonsuza qədər davam etməsi ən böyük diləyimizdir.
Türkiyədə və ya Azərbaycanda yaşamağımızın çox da
əhəmiyyəti yoxdur.
Özümüz bir, sözümüz bir, qədərimiz bir, qururumuz bir..
“Və Nə Mutlu Türküm diyənə..”
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Azerbaycan’ın petrol
stratejisi yeni bir aşamada
Azərbaycanın neft
strategiyası yeni mərhələdə
Azerbaycan’ın sosyo-ekonomik yükselişi hızlı bir tempoda
devam ediyor. Halkımızın yaşam standardı sürekli olarak daha iyiye
gidiyor. Ülkemizin uluslararası standartlarda yaşayan nüfusu gittikçe
güçlenirken; Azerbaycan dünya kamuoyu tarafından
Güney Kafkas Bölgesi’nin lider devleti olarak kabul ediliyor.
Azərbaycanın sosial-iqtisadi yüksəlişi sürətli templərlə davam edir.
Xalqın həyat səviyyəsi durmadan yaxşılaşır, ölkənin beynəlxalq nüfuzu güclənir.
Respublikamız dünya ictimaiyyəti tərəfindən Cənubi Qafqaz regionunun
lider dövləti kimi qəbul edilir.
Azerbaycan’ın sosyo-ekonomik yükselişi
hızlı bir tempoda devam ediyor. Halkımızın
yaşam standardı sürekli olarak daha iyiye
gidiyor. Ülkemizin uluslararası standartlarda
yaşayan nüfusu gittikçe güçlenirken; Azerbaycan dünya kamuoyu tarafından Güney Kafkas
Bölgesi’nin lider devleti olarak kabul ediliyor.
Hatta global mali-ekonomik kriz dünyayı
sarsarken, Azerbaycan ekonomisi gerilememiş
ve büyümesini sürdürdü. Ülkenin her yönden
gelişmekte oluşu, temelleri Ulu Önder Haydar
Aliyev tarafından atılmış olan petrol stratejisinin başarılarına bağlıdır.
Bu başarılı strateji çerçevesinde hayata
geçirilen projeler neticesinde, Azerbaycan, kısa
sürede yüksek seviyede verim alma göstergelerini elde etmiş, kendisini dünya pazarındaki
önemli petrol, gaz ve petrol ürünleri ihracatçısı
olarak ortaya koymuştur.
Öyle ki, bugün bütün dünya, ülkemizin
petrol sanayisinde ortaya çıkardığı yenilikleri
büyük bir ilgiyle izlemektedir. İhraç amaçlı
kaliteli petrol ve gaz boru hattı sisteminin
oluşturulması, orta Asya hidrokarbonunun
Avrupa’ya nakli konusunda başlıca transit ülke
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Azərbaycanın sosial-iqtisadi yüksəlişi
sürətli templərlə davam edir. Xalqın həyat
səviyyəsi durmadan yaxşılaşır, ölkənin
beynəlxalq nüfuzu güclənir. Respublikamız
dünya ictimaiyyəti tərəfindən Cənubi Qafqaz
regionunun lider dövləti kimi qəbul edilir. Hətta
qlobal maliyyə-iqtisadi böhran şəraitində belə
iqtisadiyyatımız geriləməmiş, əksinə daha da
möhkəmlənmişdir. Ölkənin hərtərəfli inkişafı
ilk növbədə əsası Ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş neft strategiyasının uğurları ilə bağlıdır.
Bu qalibiyyətli strategiya çərçivəsində
həyata keçirilən layihələr nəticəsində
Azərbaycan qısa müddətdə yüksək hasilat göstəricilərinə nail olmuş, özünü dünya
bazarında neftin, qazın və neft məhsullarının
mühüm ixracatçısı kimi tanıtmışdır. Elə buna
görədir ki, bu gün bütün dünya ölkəmizin
neft sənayesində baş verən yenilikləri böyük
maraqla izləyir. Etibarlı ixrac neft və qaz
kəmərləri sisteminin yaradılması Mərkəzi
Asiya karbohidrogenlərinin Avropaya nəqli
istiqamətində başlıca tranzit ölkə kimi
Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətini artırmış-

Rövnag ABDULLAYEV
SOCAR Başkanı
Rövnəq ABDULLAYEV
SOCAR Prezidenti

www.petkim.com.tr - 5

olması Azerbaycan’ın jeopolitik önemini artırmıştır. Mevcut Avrupa ittifakı ile ve diğer
ilgili ülkelerle kurulmakta olan, hidrokarbonun güvenli ve uzun süreli ihraç edilmesi,
nihai tüketici piyasasına doğrudan nakledilebilmesi ve ticari bakımdan rantabl olabilmesi
açısından en semereli güzergahların belirlenmesi yönünde faaliyetler sürdürülmektedir.
Petrol stratejimiz, bugün de Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in yönetiminde başarılı bir şekilde devam ettirilmektedir. Son
yıllarda global ve bölgesel ölçekli bir dizi
enerji projesi hayata geçmiştir. “Çırak Petrol
Projesi’ne” onay verilmesi ile yabancı partnerler ile yapılan ortak yatırımlarda yeni bir
aşamaya gelinmiştir. Proje çerçevesinde yerli
şirketlerin inşaat işlerinde yakından iştirak
edeceğini, ülkemize büyük miktarda yatırımların yapılacağını bekliyoruz. 1997 yılında
işletilmeye başlanmış olan “Azeri-ÇırakGüneşli” petrol yatağının devamı mahiyetinde olan bu proje çerçevesinde, buna ilave
olarak 360 milyon varil petrol üretilecek,
üretimin uzun yıllar boyunca yüksek seviyede sabit kalmasına imkan sağlanacaktır.
Petrol stratejisinin başarıyla hayata
geçirilmiş olması ile, geçen zaman süresince
yabancı petrol şirketleri ile ortak yürütülen
arama-keşif ve kazı işlerinde büyük başarılar
için zemin yaratılmıştır. Petrol ve gaz sanayisinde yeni teknikler ve teknolojiler tatbik
edilmiş, engin tecrübeler kazanılmıştır. Artık
uzun bir aradan sonra SOCAR münferit olarak, kendi imkanları ile “Ümid perspektiv”
inşaatında keşif kazılarına başlamış ve öz-
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dır. Hazırda Avropa İttifaqı və digər maraqlı
ölkələrlə hasil olunan karbohidrogenlərin
təhlükəsiz, uzunmüddətli ixracı, son istehlak
bazarına birbaşa nəqli və kommersiya baxımından rentabelliyi nöqteyi-nəzərindən ən səmərəli
marşrutların müəyyən olunması istiqamətində
fəal iş aparılır.
Neft strategiyası bu gün də Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla davam etdirilir. Son illərdə qlobal və regional miqyaslı bir
sıra enerji layihələri həyata vəsiqə qazanmışdır. “Çıraq Neft Layihəsi”nə sanksiya verilməsi
ilə xarici tərəfdaşlarla birgə işlərdə yeni bir
mərhələnin başlanğıcını qoyulmuşdur. Layihə
çərçivəsində yerli şirkətlərin tikinti işlərində
yaxından iştirak edəcəyi, ölkəyə böyük həcmdə
investisiyaların qoyulacağı gözlənilir. “AzəriÇıraq-Günəşli” yataqlar blokunun 1997-ci
ildən başlanmış işlənməsinin davamı olan bu
layihə çərçivəsində əlavə olaraq, 360 milyon
barel neft hasl olunacaq, hasilatın uzun illər
ərzində yüksək səviyyədə sabit saxlanılmasına
imkan yaranacaqdır.
Neft strategiyasının uğurla həyata
keçirilməsi ötən müddət ərzində xarici neft
şirkətləri ilə birgə aparılan axtarış-kəşfiyyat və
qazma işlərində böyük nailiyyətlər üçün zəmin
yaratmış, neft-qaz sənayesində yeni texnika və
texnologiyalar tətbiq edilmiş, zəngin təcrübə
qazanılmışdır. Artıq uzun fasilədən sonra SOCAR müstəqil olaraq, daxili imkanlar hesabına
“Ümid” perspektiv strukturunda kəşfiyyat qazmasına başlayıb və öz resurslarından səmərəli
istifadə etməklə, müvəffəqiyyətlə çalışır.
Ölkənin enerji müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi, sənayenin və əhalinin yanacağa olan tələbatının tam həcmdə ödənilməsi
məqsədi ilə qaz sektorunda ciddi irəliləyişlərə
nail olunmuşdur. Prezidentimiz İlham Əliyevin
də qeyd etdiyi kimi, “Bu sektorda görülən
işlər həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq
əməkdaşlıq baxımından Azərbaycan dövlətinin
maraqlarına xidmət edir”. Dövlət başçısının
göstərişlərinə uyğun olaraq, qaz təsərrüfatının,
paylayıcı sistemin dünya standartlarına
uyğunlaşdırılması, yeraltı qaz anbarlarının tutumunun 3 milyard kubmetrə qədər
genişləndirilməsi istiqamətlərində görülən
təxirəsalınmaz tədbirlər uğurla davam etdirilir.
Azərbaycan son illərdə qaz ixracatçısı kimi
beynəlxalq mövqeyini möhkəmləndirmişdir.
Nəhəng “Şahdəniz” yatağından, eləcə də
istismardakı digər yataqlarımızdan hasil
edilən iri qaz həcmləri bu gün Gürcüstana,
Türkiyəyə, İrana və Rusiyaya ixrac olunur.
Azərbaycan qazı Avropa Birliyi ölkələrinin
diqqət mərkəzindədir. Hazırda bu istiqamətdə
Azərbaycan qazının uzunmüddətli sazişlər
əsasında tədarük olunması üçün ən əlverişli
variantlar araşdırılır.
SOCAR dünya bazarlarında təkcə nefti

kaynaklarından istifade ederek başarılı
çalışmalar yapmaktadır.
Ülkenin enerji bağımsızlığının
güçlendirilmesi, sanayinin ve tüketicinin yakıt ihtiyacının yeterli miktarda
karşılanması maksadı ile gaz sektöründe ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir.
Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in de
belirttiği gibi “Bu sektörde yapılan işler
hem ülke dahilinde, hem de uluslararası
işbirliği bakımından Azerbaycan devletinin menfaatlerine hizmet etmektedir.”
Devlet Başkanımızın talimatlarına uygun olarak, gaz tasarrufunun, dağıtım
sisteminin dünya standartlarına uygun
hâle getirilmesi, yeraltı gaz depoları
kapasitesinin 3 milyar metreküpe kadar
artırılması yönünde ivedi tedbirler
başarılı bir şekilde sürdürülüyor.
Azerbaycan son yıllarda gaz ihracatçısı olarak uluslararası pozisyonunu
sağlamlaştırmıştır. Devasa “Şahdeniz”
yatağından, aynı şekilde işletilmekte
olan diğer yataklarımızdan elde edilen
büyük hacimli gaz, bugün Gürcistan’a,
Türkiye’ye, İran’a ve Rusya’ya ihraç
ediliyor. Azeri gazı Avrupa Birliği
ülkelerinin dikkat odağındadır. Şu anda
bu yönde Azerbaycan gazının uzun
süreli sözleşmeler esasında tedarik
edilmesi için en elverişli alternatifler
araştırılıyor.
SOCAR, dünya pazarlarında sadece
petrolü ve gazı ile değil, aynı zamanda
petrol ürünleri ile de tanınıyor. Son dönemde üretim sanayisinin ülkemiz için
stratejik önemi daha da artmıştır. Petrol
rafinerilerinden çıkan ürünler iç talebi
tam olarak karşılıyor. Belli bir miktarda
da dış ülkelere ihraç ediliyor. Ürünlerin
kalite göstergelerinin ve üretim derinliğinin artırılması konularını daima
dikkate almaktayız. Geçen yıl üretim

və qazı ilə deyil, eləcə də neft
məhsularını ilə tanınır. Son
dövrdə emal sənayesinin ölkəmiz
üçün strateji əhəmiyyəti daha da
artmışdır. Neft emalı zavodlarında
istehsal edilən məhsullar daxili
təlabatı tam şəkildə ödəyir və
müəyyən həcmdə xarici ölkələrə
ixrac olunur. Məhsulların keyfiyyət
göstəricilərinin, habelə emal
dərinliyinin artırılması daim
diqqət mərkəzimizdədir. Ötən il
emalın dərinliyi 2008-ci ildəki
80,37 faizdən 91,63 faizə qaldırılmışdır. Emal kompleksində benzinin istehsal texnologiyasının
yenilənməsi imkanları mütəmadi
olaraq nəzərdən keçirilir. Zavodlarımızda istehsal olunan yanacaq
növləri AVRO-2 standartına tam
uyğunlaşdırılmışdır. AVRO-3
standartına keçidlə bağlı zəruri
təkmilləşdirmə tədbirləri də uğurla
həyata keçirilir. Hazırda SOCARda dünyanın aparıcı şirkətləri ilə
birlikdə neft-qaz emalı və neftkimya sənayesinin inkişafı üzrə
konseptual təqdimat hazırlanır.
Ölkə Prezidentinin 2 aprel
2010-cu il tarixli Sərəncamı ilə
“Azərikimya” Dövlət Şirkəti
SOCAR-ın tabeliyinə verilmişdir. Əminəm ki, bu Sərəncamda
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə
yetirilməsi neft-qaz emalı və neftkimya sənayesinin səmərəliliyinin
artırılmasına, istehsal olunan
məhsulların rəqabət qabiliyyətinin
gücləndirilməsinə, beynəlxalq
təcrübəyə uyğun müasir kompleksin inşası üçün zəruri investisiyaların cəlb edilməsinə, ekoloji
vəziyyətin sağlamlaşmasına daha

geniş imkanlar yaradacaqdır.
Bu gün artıq deyə bilərik ki,
SOCAR-ın beynəlxalq səviyyəli
şirkət kimi gələcək davamlı inkişafının etibarlı təməli qoyulmuşdur.
Şirkətimiz istər ölkə daxilində,
istərsə Azərbaycanın hüdudlarından kənarda iri maliyyə tutumlu
beynəlxalq investisiya layihələrinin
həyata keçirilməsində qazandığı zəngin təcrübədən istifadə
edərək, bu il Bakıda yeni, müasir
gəmiqayırma zavodunun inşasına
başlamışdır. Bu zavodun tezliklə
istismara verilməsi Azərbaycanın
və region ölkələrinin müxtəlif növlü
gəmilərə olan təlabatını ödəməyə
imkan verəcək, ölkəmizin iqtisadi
potensialını artıracaqdır.
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derinliği 2008 yılındaki %80.37’den
%91.63’e çıkarılmıştır. Üretim tesisinde benzinin üretim teknolojisinin
yenilenmesi imkanları mütemadiyen
gözden geçiriliyor. Rafinerilerimizde üretilen yakıt kalemleri Euro-2
standardına tam olarak uygun hâle
getirildi. Euro-3 standardına geçişle
ilgili zorunlu iyileştirme tedbirleri
de başarılı bir şekilde hayata geçiriliyor. Şu anda SOCAR’da dünyanın
lider şirketleri ile birlikte petrol ve
gaz üretimi ve petrokimya sanayisinin gelişimi konusunda bir konsept
hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanımızın 2 Nisan
2010 tarihli talimatı ile “Azerikimya” devlet şirketi, SOCAR’a tabi
kılındı. Eminim ki bu talimatla
ortaya konulan vazifelerin yerine
getirilmesi, petrol ve gaz üretimi ve
petrokimya sanayisinin veriminin
artırılmasına, üretilen ürünlerin
rekabet gücünün artırılmasına, uluslararası çağdaş bir tesisin inşası için
zorunlu yatırımların getirilmesine,
ekolojik durumun güçlendirilmesine
daha geniş imkanlar yaratacaktır.
Bugün artık, SOCAR’ın uluslar
arası düzeyde bir şirket olarak daimi
gelişimi için güvenli bir temel atıldığını söyleyebiliriz. Şirketimiz ister
ülke dahilinde, isterse Azerbaycan
sınırları dışında büyük finansmana
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Şirkətimiz 10-dan artıq ölkədə
fəaliyyət göstərən nümayəndəlikləri,
Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna və başqa
ölkələrdəki birgə müəssisələri vasitəsi
ilə dünya enerji bazarına inamla daxil
olur. Xaricdəki layihələrimiz özünü
doğrultmuşdur. Gürcüstanda Kulevi
Qara dəniz Terminalı, habelə birgə
müəssisələrimiz yüksək səviyyədə
fəaliyyət göstərir. Türkiyədəki
“Petkim” neft-kimya şirkətinin
genişləndirilməsi və xammalla etibarlı
təchiz olunması məqsədi ilə onun
nəzdində inşa edəcəyimiz yeni neft
emalı zavodunun texniki-iqtisadi
əsaslandırılma sənədi təsdiqlənmişdir.
“Petkim”lə Sumqayıtdakı neft-kimya
kompleksinin geniş kooperasiyası
istiqamətində də böyük planlar hazırlanmışdır.
İsveçrədə yaratdığımız “SOCAR
TRADİNG” şirkəti Avropaya neft ixracı fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmağa, xarici təcrübədən faydalanmağa
imkan vermiş, qısa bir müddət ərzində
əhatə dairəsini genişləndirmək üçün
dünyanın digər bölgələrində də biznes
strukturlarının təşkili istiqamətində
mühüm addımlar atmışdır. 2009-cu
ildə ;“SOCAR TRADİNG Sinqapur”
şirkəti qurulmuşdir.
Ötən ilin sonlarında “Fitch Ratings”, bu ilin əvvəlində isə «Moody’s»
kimi nüfuzlu reytinq agentlikləri

sahip uluslararası yatırım projelerinin hayata geçirilmesi konusunda
kazandığı zengin tecrübeden istifade
ederek, bu yıl Bakü’de yeni ve
modern bir tersanenin inşaatına başlanmıştır. Bu tersanenin ivedilikle
işletmeye alınması Azerbaycan’ın ve
bölge ülkelerinin muhtelif özellikte
gemilere olan talebini karşılamaya
imkan verecek, ülkemizin iktisadi
potansiyelini artıracaktır.
Şirketimiz 10’dan fazla ülkede
faaliyet gösteren temsilcilikleri; Türkiye, Gürcistan, Ukrayna ve diğer
ülkelerdeki ortak şirketleri vasıtası
ile dünya enerji pazarına dahil olmuş ve emin adımlarla büyümesini
sürdürmektedir. Gürcistan’da Külevi
kara-deniz terminali, ayrıca ortak
kuruluşlarımız üst düzeyde faaliyet
göstermekte. Türkiye’deki Pektim
petrokimya şirketinin genişletilmesi
ve hammadde desteği sağlanması
maksadı ile yeni petrol rafinerisinin
teknik ve ekonomik temelini oluşturan belgesi onaylanmıştır. Petkim ile
Sumgayt’daki petrokimya tesisinin
geniş kapsamlı ortaklığı yönünde de
büyük planlar hazırlanmıştır.
İsviçre’de kurduğumuz SOCAR
Trading şirketi Avrupa’ya petrol ihracı faaliyetinin verimini artırmaya,
yabancı tecrübeden faydalanmaya
imkan tanımış; kısa sürede alanını
genişletmek için dünyanın diğer
bölgelerinde de iş organizasyonlarının oluşturulması yönünde önemli
adımlar atmıştır. 2009 yılında da
SOCAR Trading Singapur şirketi
kurulmuştur.
Geçtiğimiz yılın sonlarında
“Fitch Ratings”, bu yılın başlarında ise Moody’s gibi etkili kredi
derecelendirme şirketleri tarafından
uluslararası derecelere layık görülmesi de, SOCAR’ın şüphe götürmez
başarıları olarak kaydedilmelidir.
Başarılarımız çok. Ancak, daha
büyük işler bizi bekliyor. Eminim ki,
petrolcülerimiz bundan sonra da Ulu
Önder Haydar Aliyev’in uzun vadeli
petrol stratejisinin hayata geçirilmesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın
İlham Aliyev’in ülkemizin daimi
ekonomik yükselişi adına önlerine
koyduğu vazifelerin zamanında ve
üst düzey kalitede yerine getirilmesi
için yorulmadan çalışacak, bu yolda
enerjilerini ve çabalarını esirgemeyeceklerdir.

Azerbaycan son yıllarda
gaz ihracatçısı olarak
uluslararası pozisyonunu
sağlamlaştırmıştır. Devasa
“Şahdeniz” yatağından, aynı
şekilde işletilmekte olan diğer
yataklarımızdan elde edilen
büyük hacimli gaz, bugün
Gürcistan’a, Türkiye’ye, İran’a
ve Rusya’ya ihraç ediliyor.
Azeri gazı Avrupa Birliği
ülkelerinin dikkat odağındadır.
Şu anda bu yönde Azerbaycan
gazının uzun süreli
sözleşmeler esasında tedarik
edilmesi için en elverişli
alternatifler araştırılıyor.
Azərbaycan son illərdə
qaz ixracatçısı kimi
beynəlxalq mövqeyini
möhkəmləndirmişdir. Nəhəng
“Şahdəniz” yatağından,
eləcə də istismardakı digər
yataqlarımızdan hasil edilən
iri qaz həcmləri bu gün
Gürcüstana, Türkiyəyə, İrana
və Rusiyaya ixrac olunur.
Azərbaycan qazı Avropa
Birliyi ölkələrinin diqqət
mərkəzindədir. Hazırda bu
istiqamətdə Azərbaycan qazının
uzunmüddətli sazişlər əsasında
tədarük olunması üçün ən
əlverişli variantlar araşdırılır.

tərəfindən beynəlxalq reytinqlərə layiq
görülməsi də SOCAR-ın şəksiz uğurları kimi qeyd olunmalıdır.
Uğurlarımız çoxdur. Lakin qarşıda
bizi daha böyük işlər gözləyir. Əminəm
ki, neftçilərimiz bundan sonra da Ulu
Öndər Heydər Əliyevin uzunmüddətli
neft strategiyasının həyata keçirilməsi
və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ölkəmizin
davamlı iqtisadi yüksəlişi naminə
qarşıya qoyduğu vəzifələrin vaxtında
və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi
üçün yorulmadan çalışacaq, bu yolda
enerji və səylərini əsirgəməyəcəklər.

www.petkim.com.tr - 9

10 -

HAZİRAN’10

Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev;
Türk-Azeri kardeşliğini, ünlü Azeri şair
Vahabzade’nin başlıktaki dizeleri ile açıklıyor..
Aliyev, 45 yıllık tecrübesiyle Türkiye ve Türk
dünyasının en gözde şirketlerinden olan Petkim’in
emin ellerde olduğunu ve büyük hedeflere koşar
adım ilerlediğini vurguluyor.
PETKİM İdarə Heyətinin sədri Vaqif Əliyev
Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını, Azərbaycanın
görkəmli şairi Bəxtiyar Vahabzadənin aşağıdakı
misraları ilə dilə gətirir. Əliyev, 45 illik
təcrübəsiylə Türkiyə və Türk dünyasının öndə
gələn şirkətlərindən olan PETKİM-in əmin
əllərdə olduğunu və sürətlə böyük hədəflərə doğru
irəllədiyini vurğulayır.

Ana yurtta yuva kurdum
Ata yurda gönül verdim
Ana yurdum, ata yurdum
Azerbaycan-Türkiye.
Ana yurdda yuva qurdum,
Ata yurda könül verdim.
Ana yurdum, ata yurdum,
Azərbaycan-Türkiyə.

Türk-Azeri kardeşliğini sözün ötesine taşıyan ve
ekonomik alanda da ete kemiğe büründüren bir yatırım
oldu Petkim.. 2008 yılı mayıs ayında SOCAR & TURCAS
ortaklığında yepyeni bir vizyon ve stratejik hedeflerle
donatılan Petkim’in Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev,
Petkim Yaşam’ın özel sayısı için önemli açıklamalarda
bulundu.. Aliyev, petrokimya sektörü güçlü olmayan bir
ülkenin sanayileşmesini tamamlamasının mümkün olmadığına vurgu yapıyor..

Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığına, yalnız sözdə deyil,
iqtisadi sahədə də həyat verən bir təşəbbüs oldu PETKİM...
2008-ci ilin may ayında SOCAR & TURCAS ortaqlığında yeni bir vizyon və strateji hədəflərlə əhatə olunan
PETKİM-in İdarə Heyətinin sədri Vaqif Əliyev “PETKİM
YAŞAM”ın xüsusi nömrəsi üçün önəmli açıqlamalar verdi.. Əliyev, neftkimya sektoru güclü olmayan bir ölkənin
sənayeləşməsini başa çatdırmasının mümkün olmadığını
xüsusi olaraq qeyd etdi.

www.petkim.com.tr - 11

Petkim Yaşam: Azerbaycan
ekonomisinin lokomotifini petrol ve
doğalgaz oluşturuyor. SOCAR’ın,
Azerbaycan devletinin bu stratejik
işkolundaki yeri ve önemi nedir?
ALİYEV: Azerbaycan Cumhuriyeti
Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) dünyanın en büyük petrol şirketlerinden
birisi... Şirketimiz Azerbaycan’ın petrol
yataklarına değer kazandırmak ve
petrol sanayisini geliştirmek amacıyla
1992 yılında kuruldu. Halen 18 ayrı
bölümden oluşan SOCAR, ülkemizin
her tarafında, karada, denizde petrol
ve gaz yataklarında arama ve çıkarma
çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca elde
edilen petrol ve gazın işletilmesi, iç ve
dış pazarlara satışını da başarıyla gerçekleştiriyoruz. Yuzlerce bilim adamı,
binlerce mühendis ve uzman istihdam
eden SOCAR’da ana hedefimiz, şirketi
milletler üstü bir yapıya dönüştürmek...
Birçok yabancı ülkede yatırım yapmak
için temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu
girişimlerin sonunda, SOCAR markalı
petrol istasyonları ağının açılışını gerçekleştirdik ve bunu takiben SOCAR’a
ait olan Kulevi Petrol Terminalinin
açılışını yaptık. Uluslararası petrol
arama ve petrol-gaz üretimi projelerine;
rafineri ve petrol türevlerinin dağıtımı
projelerine duyuyoruz, bu projelerin
içinde yer almak için temaslarımızı
sürdürüyoruz.
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Şairimiz Bəxtiyar
Vahabzadə iki ölkə
arasındakı qardaşlığı
aşağıdakı misralarla
ən gözəl şəkildə ifadə
etmişdir:
Bir ananın iki oğlu
Bir ağacın iki qolu
O da ulu, bu da ulu,
Azərbaycan-Türkiyə.
Dinimiz bir, dilimiz bir,
Ayımız bir, ilimiz bir,
Eşqimiz bir, yolumuz bir
Azərbaycan-Türkiyə
Ana yurdda yuva qurdum
Ata yurda könül verdim
Ana yurdum, ata yurdum,
Azərbaycan-Türkiyə

Petkim Yaşam: Azərbaycan
iqtisadiyyatının lokomotivini neft
ve təbii qaz təşkil edir. SOCAR-ın,
Azərbaycan dövlətinin bu strateji
sahədəki yeri ve önəmi nədir?
ƏLİYEV: Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ)
dünyanın ən böyük neft şirkətlərindən
biridir... Şirkətimiz 1992-ci ildə
Azərbaycanın neft yataqlarına dəyər
qazandırmaq ve neft sənayesini
inkişaf etdirmək məqsədiylə quruldu.
Hal-hazırda da 18 ayrı bölmədən
ibarət SOCAR, ölkəmizin hər
tərəfində- quruda, dənizdə, neft və
qaz yataqlarında axtariş-kəşfetmə
ve çıxarma fəaliyyətlərini davam
etdirir. Bununla yanaşı əldə edilən
neft və qazın işlənməsi, daxili və xarici
bazarlara satışını da uğurla həyata
keçirir. Yüzlərlə elm adamı, minlərlə
mühəndis və mütəxəssis çalışdıran
SOCAR-da ana hədəfimiz, şirkəti
beynəlxalq bir quruluşa çevirməkdir...
Bir sıra xarici ölkələrə investisiya
qoymaq üçün danışıqlarımız davam
edir. Bu təşəbbüslərin nəticəsində,
SOCAR markalı yanacaq doldurma
məntəqələri şəbəkəsinin və bunun
ardınca da SOCAR-a aid olan Kulevi
Neft Terminalının açılışını həyata
keçirdik. Beynəlxalq neft axtarış ve
neft-qaz istehsalı layihələrindən; neft
emalı və neft məhsullarının paylanması
layihələrindən də xəbərimiz var,
bu layihələrdə iştirak etmək üçün
danışıqlar aparırıq.

// BƏXTİYAR
VAHABZADƏNİN MİSRALARI
QARDAŞLIĞIMIZIN
ƏN GÖZƏL TƏRƏNNÜMÜDÜR.
Petkim Yaşam: TürkiyəAzərbaycan qardaşlığı əsrlər öncəsinə
dayanan köklü geçmişə sahibdir.. İki
ölkənin mənəvi bağlılığının, iqtisadi
əlaqələrlə təchiz edilməsi hansı
nəticələr doğuracaq?
ƏLİYEV: Azərbaycan və Türkiyə
tarix, mədəniyyət və din kimi möhkəm
bağlarla bir birinə bağlanmıştır.
Xalqlarımızın dostluq və qardaşlıq
əlaqələri ulu öndərlərimiz Mustafa
Kamal Atatürk və Heydər Əliyev
tərəfindən xalqlarımıza əmanət
edilmişdir.. Azərbaycanın müstəqilliyini
ilk olaraq tanıyan ölkə də məhz
Türkiyə olmuştur... Müstəqilliyimizi
qazandığımız gündən bu günə
qədərTürkiyə ilə siyasi, iqtisadi və
mədəni sahələrdə çox möhkəm əlaqələr

// VAHABZADE’NİN DİZELERİ
KARDEŞLİĞİMİZİN EN ÖZ
ANLATIMI
Petkim Yaşam: Türk-Azeri kardeşliği yüzyıllar öncesine dayanan
köklü geçmişe sahip.. İki ülkenin
duygusal bağının, ekonomik ilişkilerle teçhiz edilmesi nasıl sonuçlar
doğuracak?
ALİYEV: Azerbaycan ve Türkiye tarihi, kültürel ve dini bağlarla bir
birine sımsıkı bağlanmıştır. Halklarımızın dostluk ve kardeşlik ilişkileri ulu
önderlerimiz Mustafa Kemal Atatürk
ve Haydar Aliyev tarafından halklarımıza emanet edilmiştir.. Azerbaycan’ın
bağımsızlığını ilk olarak tanıyan ülke
Türkiye olmuştur... Bağımsızlığımızı
kazandığımızdan bugüne kadar Türkiye
ile siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda
çok sıkı ilişkiler kurduk. Kardeş Türkiye Devleti, Dağlık Karabağ sorunu
yaşandıktan sonra her zaman bizleri
desteklemiştir. Bu desteğini bugün de
sürdürüyor ve dış politikasının ana ekseni olarak koruyor. Azerbaycan bunu
hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacaktır. Türkiye’nin, Ermenistan ile
ilişkileri normalleştirmeye çalışırken
Azerbaycan’ın Karabağ konusundaki
hassasiyetini göz ardı etmeyeceğini, tarihsel kardeşlik ilişkisine zarar verecek
bir adım atmayacağını biliyoruz.

Şairimiz Bahtiyar
Vahabzade iki ülke
arasındaki kardeşliği
aşağıdaki dizelerle
en güzel şekilde ifade
etmiştir:
Bir ananın iki oğlu
Bir ağacın iki kolu
O da ulu, bu da ulu,
Azerbaycan-Türkiye
Dinimiz bir, diliniz bir,
Ayımız bir, yılımız bir,
Aşkımız bir, yolumuz bir
Azerbaycan-Türkiye
Anayurtta yuva kurdum
Ata yurda gönül verdim
Ana yurdum, ata yurdum,
Azerbaycan-Türkiye

// GÖNLÜNÜZ RAHAT OLSUN,
PETKİM EMİN ELLERDE
Petkim Yaşam: SOCAR &
TURCAS ortaklığının Petkim’i satın
almasının üzerinden iki yıl geçti..
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı
olarak, SOCAR’ın Petkim’e bakışını
anlatır mısınız?
ALİYEV: Petkim, Umummilli
liderimiz Haydar Aliyev’in deyişi ile
“İki Devlet Bir Millet” olan Türkiye
ile Azerbaycan arasında, Hazar ile
Ege’yi birleştiren en güçlü kardeşlik
ve ekonomik işbirliği köprüsü olarak
öne çıkıyor. Bu açıdan da çok stratejik
bir öneme sahip. Ayrıca SOCAR’ın
Azerbaycan dışındaki en büyük yatırım
projesi Petkim’dir. Bildiğiniz gibi
petrokimya sanayisi her ülke için çok
stratejik alan. Güçlü bir petrokimya
sanayisi olmayan ülkenin, sanayi gelişimini tamamlaması mümkün olamıyor.
Petkim, Türkiye ve Türk dünyasının en
önemli ve başarılı petrokimya kurumu
olarak zaten biliniyordu.
Kardeş Türk halkının, Türkiye’nin

bu stratejik sanayisini ve yegâne petrokimya kurumu Petkim’i çok emin ellere teslim ettiğinden şüphesi olmasın.
Biz el ele verip birbirimizi destekleyerek Petkim’i dünyada ve Avrupa’da en
başarılı şirketlerden biri edeceğiz.

// “45 YILLIK TECRÜBE İLE
KRİZDEN GÜÇLENEREK
ÇIKTIK”
Petkim Yaşam: Petkim 2018 ve
2023 yılları için belirlediği stratejik
hedefleri bulunuyor. Bu hedeflerden
de bahseder misiniz?
ALİYEV: Petkim’i devraldıktan
sonra belirlediğimiz vizyon; “Petrokimya Sektöründe Bölgesel Bir Güç
Olmaktır” cümlesiyle özetlendi. Global

qurduq. Qardaş Türkiyə dövləti,
Dağlıq Qarabağ məsələsində də hər
zaman bizi dəstəkləmişdir. Bu dəstəyini
bu gün də davam etdirir ve xarici
siyasətinin əsas istiqaməti olaraq
qoruyur. Azerbaycan bunu hiç bir
zaman unutmadı və unutmayacaqdır.
Türkiyənin, Ermənistan ilə əlaqələrini
normallaşdırmağa çalışarkən
Azərbaycanın Qarabağ mövzusundakı
həssasiyətini nəzərə alacağını, tarixi
qardaşlıq əlaqələrinə zərər verəcək bir
addım atmayacağını bilirik.

// QƏLBİNİZ RAHAT OLSUN,
PETKİM ƏMİN ƏLLƏRDƏ
Petkim Yaşam: SOCAR &
TURCAS ortaqlığının PETKİM-i
almasından iki il keçdi.. Şirkətin
İdarə Heyətinin sədri olaraq,
SOCAR-ın PETKİM-e baxışını necə
qiymətləndirirsiniz?
ƏLİYEV: PETKİM, Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin ifadəsilə
“ Bir millət,iki dövlət” olan Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında, Xəzər ilə
Egeni birləşdirən ən güclü qardaşlıq
və iqtisadi əməkdaşlıq körpüsü olaraq
önə çıxır. Bu baxımdan da çox strateji
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olarak belirlediğimiz hedef, Petkim’i
kapasitesini kısa sürede iki katına
çıkarmak ve 2018 yılında Türkiye pazarının yüzde 40’ını karşılamak...
Bunun için dev yatırım projelerini
yaşama geçireceğiz. Türkiye’de petrokimyasal ürün pazarı çok yüksek hızla
büyüyor. Bu oran, ülkenin büyüme
oranının nerde ise üç katına, yani yüzde
11-12’lere karşılık geliyor. Eğer Petkim
yeni yatırım yapmazsa, Türkiye’deki
mevcut yüzde 25-27’lik pazar payını
her geçen yıl biraz daha düşürecektir.
Bu nedenle üretilen ürün çeşidinin artırılması, kapasitenin yükseltilmesi, müşterilere yakınlaşma ve daha geniş bir
satış ağının kurulması gibi projelerimiz
var. 2018 yılında Petkim Avrupa’nın
en önemli petrokimya üretim merkezlerinden biri haline gelecek. 45 yıllık
tecrübenin ve özelleştirmenin getirdiği
çeviklik sayesinde krizden güçlenerek
çıktık. Krize rağmen geçen yıl ve bu
yıl 440 yeni teknisyenimizi işe aldık.
Beyaz yakalı arkadaşlarımızla birlikte
toplam ek istihdam artışımız 550’yi
buldu. Sektörümüzde dünya ortalaması
%70 iken, 2009 yılında ortalama %91
kapasite kullanım oranına ulaştık.
Petkim’in en önemli sermayesi;
yeni yatırımları gerçekleştirmek için
sahip olduğu altyapı, deneyimli ve
sürekli güç kazanan insan kaynağı ve
dünyanın en hızlı büyüyen petrokimya pazarlarından biri olan Türkiye’de
konuşlanmış tek yerli üretici olmasıdır. Orta ve uzun vadede Türkiye’nin
desteğini ile heyecan verici mega
projelere imza atmayı planlıyoruz. Ra-
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bir əhəmiyyət daşıyır. Bununla yanaşı
SOCAR-ın Azərbaycanın xaricindəki
ən böyük investisiya layihəyəsi
PETKİM-dir. Bildiyiniz kimi neftkimya
sənayesi hər ölkə üçün çox strateji bir
sahədir. Güclü bir neftkimya sənayesi
olmayan ölkənin, sənaye sektorunu
inkişaf etdirməsi mümkün deyildir.
PETKİM, Türkiyə və Türk dünyasının
ən önəmli və qabaqcıl neftkimya
müəssisəsi olaraq əvvəlcədən də
bilinirdi.
Qardaş Türk xalqının, Türkiyənin bu
önəmli sənayesini ve yeganə neftkimya
müəssisəsi olan PETKİM-i çok əmin
əllərə təslim etdiyindən şübhəsi
olmasın. Biz əl-ələ verib bir-birimizi
dəsdəkləyərək PETKİM-i dünyada və
Avropada ən qabaqcıl şirkətlərdən biri
edəcəyik.

// 45 İLLİK TƏCRÜBƏ İLƏ
KRİZİSDƏN GÜCLƏNƏRƏK
ÇIXDIQ
PETKİM 2018-ci və 2023-cü illər
üçün qarşısına müəyyən hədəflər
qoymuşdur. Bu hədəflərdən də bəhs
edə bilərsinizmi?

ƏLİYEV: PETKİM-i aldıqdan
sonra konseptimiz “Neftkimya
Sektorunda regional bir güc olmaqdır”
cümləsiylə xülasələndi. Qlobal
hədəfimiz, PETKİM-in potensialını
qısa bir müddətdə iki qatına çıxarmaq
və 2018-ci ildə Türkiyə bazarındakı
tələbin 40%-ni qarşılamaqdır...
Bunun üçün böyük investisiya
lahiyələrini həyata keçirəcəyik.
Türkiyədə neft-kimya məhsulları
bazarı çox yüksək sürətlə böyüyür. Bu
səviyyə, ölkənin böyümə səviyyəsinin
hardasa üç qatına, yəni 11-12%ə bərabərdir. Əgər PETKİM yeni
investisiyalar qoymazsa, Türkiyədəki
mövcud 25-27%-lik bazar payı hər
ötən il bir az daha aşağı düşəcəkdir.
Bu səbəblə istehsal olunan məhsul
çeşidinin artırılması, potensialın
yüksəldilməsi, müştərilərə yaxınlaşma
və daha geniş bir satış zincirinin
qurulması kimi lahiyələrimiz var. 2018ci ildə PETKİM Avropanın ən önəmli
neftkimya istehsalı mərkəzlərindən
biri halına gələcək. 45 illik təcrübənin
və özəlləşdirmənin gətirdiyi çeviklik
sayəsində krizisden güclənərək çıxdıq.
Krizisə baxmayaraq keçən il və bu il
440 yeni texniki işçiləri işə götürdük.
Bütünlükdə yaradılan əlavə iş yeri
artımı 550-yə çatdı. Bu sektorda
potensialın istifadə nisbətinin dünya
ortalaması 70% -kən, biz bu nisbəti
2009-cu ildə 91%-ə yüksəltdik.
PETKİM-in ən önəmli sərmayəsi
yeni investisiyalar həyata keçirmək
üçün sahib olduğu infrastruktur,
təcrübəli və mütəmadi olaraq

fineri projesi, Egenin en büyük limanı
projesi, tank çiftliği projesi, rüzgar
enerjisi projesi, mega elektrik santrali
projesi, yerli ve yabancı ortaklarla katma değeri yüksek ürünlerin üretimine
yönelik yatırımların gerçekleştirileceği
kümelenme projesi. Diğer projelerin
de önünü açacak, Petkim’e hammadde
güvenilirliği sağlayacak 10 milyon
ton kapasiteli rafineri projesinde en
zorlu etaplardan biri olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)onayı alındı.
On ayrı ünite için lisansör firmalarla
mühendislik çalışmalarına yönelik sözleşmeler imzalandı. Yaklaşık 4,5 milyar
dolar yatırım bedeli olan bu rafineri,
petrokimya sanayisinin ana hammaddeleri Nafta ve LPG’yi üretecek. Bugün
Türkiye’de kapasite ve üretim fazlalığı
olan benzini hiç üretmeyecek. 1.500 ilâ
2.000 arasında ek istihdam sağlayacağız.. Hedefimiz 2014 yılı sonunda bu
rafineriyi devreye almak. Bu yatırımların enerji ve lojistik yatırımlarla desteklenmesi büyük ehemmiyet taşıyor.
Nihai hedefimiz Petkim’i Avrupa’nın
en büyük üretim merkezlerinden biri
haline getirmek.
Petkim Yaşam: Petkim Yönetim
Kurulu Başkanı olarak iki kardeş
ülke halkına vereceğiniz ortak mesaj
nedir?
ALİYEV: Biz Türkiye-Azerbaycan
dostluğunun ebediyetine kalben inanıyoruz. Bu iki kardeş ülkenin tarih boyu
birlik ve beraberlik, birbirlerine destek
olmaları, her ne pahasına olursa olsun
devam etmiştir. Türkiye zor günlerinde
Azerbaycan’a, Azerbaycan zor günlerinde Türkiye’ye karşılık beklemeden
desteğini göstermiştir. Bu dostluk
ve kardeşliği Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir” ve Ulu
Önder Haydar Aliyev’in “Bir millet, iki
devletiz” sözleri en güzel şekilde ifade
etmektedir. Ülkelerimiz arasındaki
ticari ve ekonomik ilişkiler gücümüzü
ve birliğimizi artırmak için olacaktır.
Petkim’de bunun en güzel örneğidir.

Petkim’in en
önemli sermayesi;
yeni yatırımları
gerçekleştirmek için
sahip olduğu altyapı,
deneyimli ve sürekli
güç kazanan insan
kaynağı ve dünyanın en
hızlı büyüyen petrokimya
pazarlarından biri
olan Türkiye’de
konuşlanmış tek yerli
üretici olmasıdır.
PETKİM-in ən
önəmli sərmayəsi yeni
investisiyalar həyata
keçirmək üçün sahib
olduğu infrastruktur,
təcrübəli və mütəmadi
olaraq güclənən insan
kaynağı və dünyanın ən
sürətli böyüyən neftkimya
bazarlarından biri olan
Türkiyədə yerləşmiş
tək yerli istehsalçı
olmasıdır

güclənən insan kaynağı və dünyanın
ən sürətli böyüyən neftkimya
bazarlarından biri olan Türkiyədə
yerləşmiş tək yerli istehsalçı olmasıdır.
Orta ve uzun müddətdə Türkiyənin
dəstəyilə həyəcan verici mega
lahiyələrə imza atmağı planlayırıq.
Rafinərə layihəsi, Egenin ən böyük
limanı layihəsi, külək enerjisi layihəsi,
mega elektrik stansiyası lahiyəsi, yerli
və xarici ortaqlarla əlavə dəğəri yüksək
olan məhsulların istehsalına yönəlik
investisiyaların həyata keçiriləcəyi
toplanma layihəsi. Digər layihələrin
də önünü açacaq, PETKİM-ə xam
maddə təmin edəcək 10 milyon ton
potensialı olan layihədeə ən çətin
etaplardan biri olan ÇED (Çevresel
Etki Değerlendirme) təsdiqi alındı. On
ayrı bölüm üçün lisanslı firmalarla
mühəndislik çalışmalarına yönəlik
müqavilələr imzalandı. Təxminən 4,5
milyard dollar investisiya qarşılığı olan
bu rafinəri, neft-kimya sənayesinin ana
xammaddələri Nafta ve LPG istehsal
edəcək; Bugün Türkiyədə potensialı
ve istehsal bolluğu olan benzini isə
istehsal etməyəcəkdir. 1500 ilə 2000
arasında əlavə işçi alınacaqdır.
Hədəfimiz 2014-cü ilin sonunda bu
rafinəyi fəaliyyətə qoşmaqdır. Bu
investisiyaların enerji və logistika
investisiyalarıyla dəsdəklənməsi böyük
əhəmiyyət daşıyır. Son hədəfimiz
PETKİM-i Avropanın ən böyük istehsal
mərkəzlərindən biri halına gətirməkdir.
Petkim Yaşam: PETKİM İdarə
Heyətinin sədri olaraq iki qardaş ölkə
xalqına hansı ortaq mesajı vermək
istərdiniz?
ƏLİYEV: Biz Türkiyə-Azərbaycan
dostluğunun əbədiyyətinə bütün
qəlbimizlə inanırıq. Bu iki qardaş
ölkənin tarix boyunca birlik və
bərabərliyi, bir-birlərinə dəstək
olmaları, hər nə bahasına olursa
olsun davam etmişdir. Türkiyə çətin
günlərində Azərbaycana, Azərbaycan
da çətin günlərində Türkiyəyə heç bir
qarşılıq gözləmədən dəstək olmuşdur.
Bu dostluq və qardaşlığı Qazi Mustafa
Kamal Atatürk’ün “Azərbaycanın
sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir”
və Ulu Öndər Heydər Əliyevin “Bir
millət, iki dövlətik” sözləri ən gözəl
şəkildə ifadə etməkdədir. Ölkələrimiz
arasındakı ticari və iqtisadi əlaqələr
gücümüzü və birliyimizi artırmaq
üçündür. PETKİM də buna ən gözəl
nümunədir.
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SOCAR & TURCAS HOLDİNG:
Dünyaya güçlü açılımın
yeni adresi
SOCAR & TURCAS HOLDİNQ:
Dünyaya güclü şəkildə çıxmağın
yeni ünvanı
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Nilüfer YALÇIN
SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş.
CEO Teknik Danışmanı
SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş.
CEO Texniki məsləhətçi
E-posta: nyalcin@petkim.com.tr

1991 yılında Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı zaman, bu
bağımsızlığı ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştu. Bu gelişmeye paralel
olarak Azerbaycan-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler hız
kazandı.
1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini elan edəndə, bunu ilk tanıyan ölkə
Türkiyə olmuşdur. Buna paralel olaraq Azərbaycan və Türkiyə arasındakı
iqtisadi əlaqələr sürətlə inkişaf etmişdir.
İki dost ve kardeş ülke arasındaki
kültürel benzerlik ve ortaklıkların günümüzün jeopolitik unsurları ile birleştirildiğinde; hem Türk ve Azeri halkları, hem
de Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri
arasında işbirliğinin geliştirmesini gerektiren ve bu işbirliğinin gelişmesini kolaylaştıracak siyasal, ekonomik ve kültürel pek
çok unsur bulunuyor. 1991 yılında Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı zaman,
bu bağımsızlığı ilk tanıyan ülke Türkiye
olmuştu. Bu gelişmeye paralel olarak
Azerbaycan-Türkiye arasındaki ekonomik
ilişkiler hız kazandı.

İki dost və qardaş ökə arasındakı
mədəni oxşarlıq və ortaqlıqlara bu günün
geo - siyasi faktorları baxımından nəzər
salanda; həm Türkiyə və Azərbaycan xalqı,
həm də Türkiyə və Azərbaycan Dövlətləri
arasında əməkdaşlığın inkişaf etməsini tələb
edən, bu əməkdaşlığın gedərək artmasını
asanlaşdıracaq siyasi, iqtisadi və mədəni
bir çox ünsürün mövcudluğu görüləcəkdir.
1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini
elan edəndə, bunu ilk tanıyan ölkə Türkiyə
olmuşdur. Buna paralel olaraq Azərbaycan
vəTürkiyə arasındakı iqtisadi əlaqələr sürətlə
inkişaf etmişdir.

// AZERBAYCAN-TÜRKİYE
EKONOMİK İLİŞKİLERİ ENERJİ
ARZ GÜVENLİĞİ YARATIYOR...

// AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ
İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ ENERJİ
TƏHLKƏSİZLİYİNİN TƏMİNATIDIR

Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkilerinin başlangıç noktası, Azerbaycan’ın
merhum Devlet Başkanı Haydar Aliyev’in
ülkenin sahip olduğu hidrokarbon rezervlerinden son derece etkin bir şekilde istifade
edilmesini gerekli görerek, bu çerçevede
bir strateji oluşturması ve hayata geçirmesi
oldu. Azerbaycan ve Türkiye’nin enerji
ekonomisindeki işbirliğinin dünya ve
bölge enerji stratejilerinin belirlenmesindeki, rolü büyük. Azerbaycan gibi petrol
ve doğal gaz kaynağı ülkelerin dışında,
Türkiye gibi bu kaynakların taşınması için
ekonomik bakımdan en uygun ülkelerin de
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Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin
başlanğıcı, Azərbaycanın mərhum Prezidenti
Heydər Əliyevin ölkənin sahib olduğu enerji
ehtiyatlarından son dərəcə səmərəli bir
şəkildə istifadə edilməsini vacib bilərək, bu
çərçivədə bir strategiya izləməsiylə başlamış oldu. Azərbaycan və Türkiyənin enerji
sahəsindəki əməkdaşlığı dünya və region
ölkələrinin enerji strategiyalarının müəyyən
edilməsində böyük rol oynayır. Azərbaycan
kimi neft və təbii qaz resurslarına sahib olan
ölkələrin xaricində, Türkiyə kimi bu resursların nəqli üçün iqtisadi baxımdan ən uyğun
ölkələrin əhəmiyyəti də gedərək artmaqdadır.

bu bağlamda önemi gittikçe artıyor.
Azerbaycan Türkiye işbirliği bu
ülkelerden birinin söz konusu enerji
kaynaklarının üreticisi olması, diğer
yandan da jeopolitik bakımdan önemli bir transit ülke konumunda olması,
diğerinin ise Avrupa ve Asya’nın hem
coğrafi hem de jeopolitik bakımdan
önemli ülkesi konumunda olması
itibarıyla son derece büyük önem taşıyor. Türkiye bugün dünya pazarına
121 milyon ton petrol transfer edecek
kapasiteye sahip. Hâlihazırda devam
eden projeler tamamlandığında yıllık
petrol transit kapasitesi 221 milyon
tona, doğal gaz transit kapasitesi 43
milyar m3’e yükselecek.
Türkiye-Azerbaycan arasındaki
ekonomik ilişkilerin her geçen gün
daha da pekişmesi, iki ülke arasındaki
tüm ilişkilerin daha da güçlenmesine
de zemin hazırlıyor. Devletler arasındaki ilişkilerin stratejik önemi, her ne
kadar politik çıkarlara bağlıysa da,
ekonomik ilişkilerin gelişmesinin bu
güç birliğinin temelini oluşturduğu inkar edilemez.. Türkiye ve Azerbaycan
arasındaki en önemli işbirlikleri BTC
(Bakü-Tiflis-Ceyhan) ve BTE (BaküTiflis-Erzurum) boru hatları projeleri;
BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu
hattı ve son olarak da Azerbaycan’ı
Türkiye’de aktif yatırımcı konumuna
getiren Petkim projesidir.
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layır. Dövlətlər arasındakı əlaqələrin
strateji əhəmiyyəti, hər nə qədər siyasi
mənafelərə bağlı olsa da, iqtisadi
münasibətlərin inkişafının bu birliyin
təməli olduğu inkar edilmez bir reallıqdır. Türkiyə və Azərbaycan arasındakı ən önəmli əməkdaşlıq layihələri
BTC (Bakı-Tbilisi-Ceyhan) və BTE
(Bakı-Tbilisi-Erzurum) boru xətləri
layihələri; BTK (Bakı-Tbilisi-Kars)
dəmiryolu xətti və nəhayət Azərbaycanı
Türkiyədə aktiv investor mövgeyinə
gətirən PETKİM layihəsidir.

// XƏZƏRİN ENERJİ
EHTİYATLARI TÜRKİYƏ
ÜZƏRİNDƏN DÜNYAYA NƏQL
OLUNUR

// HAZAR’IN ENERJİSİ
TÜRKİYE ÜZERİNDEN
DÜNYA İLE BULUŞUYOR

BTC hattının hizmete girmesiyle
Azerbaycan petrolü dünya pazarlarına doğrudan geçiş yolu elde etti.
BTC boru hattının uzunluğu 1769
km, günlük taşıma gücü 1 milyon
varil, yıllık kapasitesi 50 milyon ton
düzeyinde. BTC hattı ile Ceyhan
terminaline gelen Azerbaycan petrolü
başta ABD, İsrail, Fransa, İtalya ve
İngiltere olmak üzere dünya ülkelerine Türkiye üzerinden ihraç ediliyor.
Bu proje, Türkiye’nin bölge ülkeleri
içerisindeki mevcut stratejik önemine ciddi artı sağladı. Türkiye, 21.
yüzyıla girerken Hazar bölgesi enerji
kaynaklarının dünya pazarlarına
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Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı bu
ölkələrdən birinin sözügedən enerji
resurslarının istehsalçısı və digər yandan da geo-siyasi baxımdan mühüm
bir tranzit ölkə olması, digərinin isə
Avropa və Asiyanın coğrafi və geosiyasi baxımdan önəmli ölkəsi olması
etibarıyla son dərəcə böyük əhəmiyyət
daşıyır. Türkiyə bu gün dünya bazarına
121 milyon ton neft nəql edə biləcək
potensiala malikdir. Hal-hazırda
davam edən layihələr tamamlananda
illik neft tranzit potensialı 221 milyon
tona, təbii qaz tranzit potensialı isə 43
milyard m3-ə yüksələcəkdir.
Türkiyə-Azərbaycan arasındakı iqtisadi münasibətlərin getdikcə artması,
iki ölkə arasındakı bütün əlaqələrin
daha da güclənməsinə də zəmin hazır-

BTC boru xəttinin fəaliyyətə
başlamasıyla Azərbaycan nefti dünya
bazarına birbaşa çıxış imkanı əldə
etdi. BTC-nin uzunluğu 1769 km, günlük nəqletmə gücü 1 milyon barel, illik
potensialı 50 milyon tondur. Bu yolla
Ceyhan terminalına gələn Azərbaycan
nefti başda ABŞ, İsrail, Fransa, İtaliya
və İngiltərə olmaqla dünya ölkələrinə
Türkiyə üzərinden ixrac edilir. Bu
layihə, Türkiyənin region ölkələri
içindəki mövcud strateji önəminə də
ciddi təsir etdi. Türkiyə, 21-ci əsrin
astanasında Xəzər regionunun enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına
nəqlində stabil və təhlükəsiz bir ölkə
olmasına görə Şərq-Qərb enerji koridoru üzərində strateji bir rol almışdır. BTC layihəsiylə Türkiyə, Cənubi
Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı, Türkiyə
və Ağdənizə bağlanması planlanan və
“Şərq-Qərb Enerji Koridoru” olaraq

naklinde istikrarlı ve güvenilir bir ülke
konumunda olması dolayısıyla DoğuBatı enerji koridoru üzerinde stratejik bir rol üstlenmiş durumda. BTC
Projesi ile Türkiye, Güney Kafkasya
ve Orta Asya’yı, Türkiye ve Akdeniz’e
bağlaması planlanan ve “Doğu-Batı
Enerji Koridoru” olarak adlandırılan
sağlam bir güvenlik koridoru oluşturmayı ve bu sayede Batı’nın çok
önem verdiği bir konu olan “Enerji arz
güvenliği” açısından sağlam bir temel
atılmasınıgarantiledi.
Avrasya bölgesinin hidrokarbon
kaynaklarının dünya piyasasına çıkartılmasında Azerbaycan ve Türkiye
işbirliğinin bir başka önemli örneği de
Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru
hattı. 970 km uzunluğundaki BTE Şahdeniz boru hattı, Azerbaycan gazının
Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına
ulaştırma hedefinin ilk adımı olma
niteliği taşıyor. Bu hattan 2020 yılında
20-22 milyar m3 doğal gaz üretimi
öngörülüyor. Bu iki proje Türkiye’nin
dünya haritası üzerinde Enerji Merkezi
konumunu güçlendiriyor.
Nabucco projesi ise başta
Azerbaycan’ın Şahdeniz doğalgaz
ve Türkmen doğalgazı olmak üzere
Hazar ve Ortadoğu doğalgaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya
ulaştırılmasını öngören uzun geçitli
doğal gaz boru hattı projesi.. Bu proje
Türkiye’nin enerji koridoru olma konumunu daha da güçlendirecek. TürkiyeAzerbaycan işbirliği, Türkiye’ye arz
güvenliği, Azerbaycan’a talep güvenliği sağlıyor. Böylelikle toplamda her iki
ülke için enerji güvenliği yaratıyor.

// AZERBAYCAN,
SOCAR&TURCAS İŞBİRLİĞİ
İLE TÜRKİYE’DE AKTİF
YATIRIMCI OLDU

2008 yılında gerçekleşen Hazar’la
Ege arasındaki en stratejik köprüyü
oluşturan Petkim’in özelleştirilmesi,
’“Bir Millet İki Devlet” algısına dayanan Türk-Azeri dostluğunu ekonomik
akıl ile donatarak iki ülke arasındaki

Petkim, Türk petrokimya
sanayisinin tek temsilcisi
olmanın yanında, kalitesi
dünya standartlarında
olan tek petrokimyasal
ürün üreticisi. Şirket,
özelleştirilme işleminin
tamamlanmasıyla tarihi
bir dönüşüm yaşayarak,
SOCAR&TURCAS
sayesinde yeni bir vizyon
çizdi.

PETKİM, Türk neftkimya sənayesinin tək
nümayəndəsi olmaqla
birlikdə, keyfiyyəti dünya
standartlarında olan tək
neft-kimya məhsulları
istehsalçısıdır. Şirkət,
özəlləşdirilmə prossesinin
tamamlanmasıyla tarixi
bir dövr yaşayaraq,
SOCAR&TURCAS
sayəsində yeni bir vizyon
müəyyənləşdirdi.

adlandırılan sağlam bir təhlükəsizlik
koridoru açmağı və bu sayədə
Qərbin çox əhəmiyyət verdiyi “Enerji
təhlükəsizliyi” baxımından sağlam bir
təməl olmağıgaranti altına aldı.
Avrasiya regionunun enerji ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılmasında
Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının
bir digər nümunəsi də Bakı-TbilisiErzurum təbii qaz boru xəttidir. 970km
uzunluğundakı BTE Şahdəniz boru xətti,
Azərbaycan gazının Türkiyə üzərindən
Avropa bazarlarına nəql edilməsinin ilk
addımıdır. Bu xətdən 2020-ci ildə 20-22
milyar m3 təbii qaz nəqli proqnozlaşdırılır. Bu iki layihə Türkiyənin dünya
xəritəsi üzərində Enerji Mərkəzi olma
mövqeyini gücləndirir.
Nabucco layihəsi isə başda
Azərbaycanın Şahdəniz qazıvə Türkmen qazı olmaqla Xəzərin və Yaxın
Şərqin təbii qaz ehtiyatlarının Türkiyə
üzərindən Avropaya nəql edilməsini
hədəfləyən təbii qaz boru xətti
layihəsidir. Bu layihə Türkiyənin enerji
koridoru olmaq mövqeyini daha da
gücləndirəcəkdir. Türkiyə-Azərbaycan
əməkdaşlığı, Türkiyəyə təklif,
Azərbaycana isə tələb təhlükəsizliyi
təmin edir. Beləliklə ümumilikdə hər iki
ölkə üçün enerji təhlükəsizliyi yaradır.

// AZƏRBAYCAN, SOCAR &
TURCAS ƏMƏKDAŞLIĞI İLƏ
TÜRKİYƏDƏ AKTİV İNVESTOR
OLDU

2008-ci ildə reallaşan Xəzərlə Ege
arasındakı en strateji körpünün təməlini
atan PETKİM-in özəlləşdirilməsi,’“Bir
Millət İki Dövlət” anlayışına söykənən
Türkiyə-Azərbaycan dostluğunu iqtisadi
baxımdan da möhkəmləndirərərək iki
ölkə arasındakı iqtisadi münasibətləri
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PETKİM Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev ve Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Erdal Aksoy

PETKİM İdarə Heyəti Sədri Vaqif
Əliyev və İdarə Heyəti sədr Müavini
Erdal Aksoy

ekonomik ilişkileri daha da güçlü hale
getirdi. SOCAR ve TURCAS şirketlerinin strateji ve vizyonlarının ortak
bir nokta da buluşmasının bir ürünü
olan SOCAR & TURCAS ortaklığı,
Azerbaycan’ı Türkiye’de aktif yatırımcı
konumuna getiren Petkim’in özelleştirilmesi ile başladı. Bu ortaklığın
gerçekleşmesi ve Petkim’in satın alınmasıyla petrolden başlayıp özel kimyasallara kadar giden zincirin en önemli
halkası olan petrokimya sektörüne de
ilk adım atıldı. SOCAR&TURCAS
ortaklığı hammadde kaynağı ile pazarı
birleştiren muhteşem bir sinerjiyi de
beraberinde getiriyor.
Petkim, Türk petrokimya sanayisinin tek temsilcisi olmanın yanında,
kalitesi dünya standartlarında olan tek
petrokimyasal ürün üreticisi. Şirket,
özelleştirilme işleminin tamamlanmasıyla tarihi bir dönüşüm yaşayarak,
SOCAR&TURCAS sayesinde yeni bir
vizyon çizdi. Petkim projesi Hazar’dan
Ege’ye köprü oluşturan ilk büyük proje
olmanın yanında, iki bölge arasında
yeni açılımları, yeni işbirliklerini de
beraberinde getiriyor.

işbirliği ile

SOCAR & TURCAS Grubu’nun
Petkim’e çizdiği vizyon, bir büyük
yolculuğu içeren, heyecan verici hedefler ve projeler ile dolu... Petkim 2018
yılında Petrokimya sektöründe bölgesel bir güç olmayı ve sürdürülebilir
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daha da güclü hala gətirdi. SOCAR və TURCAS şirkətlərinin
strateji və vizyonlarının ortaq bir
nöqtədə birləşməsinin bir məhsulu
olan SOCAR & TURCAS ortaqlığı,
Azərbaycanı Türkiyədə aktiv investor mövqeyinə gətirən PETKİM-in
özəlləşdirilməsiylə başladı. Bu
ortaqlığın reallaşması və PETKİMin alınmasıyla neftdən başlayıb
kimya məhsullarına gedən zəncirin
en mühüm həlqəsi olan neft-kimya
sektoruna da ilk addım atılmış oldu.
SOCAR&TURCAS ortaqlığı xammal ehtiyatı ilə bazarı birləşdirən
möhtəşəm birlik rolunu da oynayır.
PETKİM, Türk neft-kimya
sənayesinin tək nümayəndəsi
olmaqla birlikdə, keyfiyyəti dünya
standartlarında olan tək neft-kimya
məhsulları istehsalçısıdır. Şirkət,
özəlləşdirilmə prossesinin tamamlanmasıyla tarixi bir dövr yaşayaraq, SOCAR&TURCAS sayəsində
yeni bir vizyon müəyyənləşdirdi.
PETKİM layihəsi Xəzərdən Egeyə
körpü yaradan ilk böyük layihə olmaqla birlikdə, iki region arasında
yeniliklər, yeni əməkdaşlıqlar üçün
zəmin hazırlayır.
SOCAR & TURCAS Grupunun
PETKİM üçün müəyyənləşdirdiyi
vizyon, həyəcan verici hədəflər
ve layihələrlə zəngindir. PETKİM
2018-ci ildə neft-kimya sektorunda
regional bir güc olması və davamlı

inkişafı ilə 40%-lik daxili bazar
payına sahib olmağı hədəfləyir.
Türkiyənin ən önəmli dəyərlərindən
biri olan PETKİM yarımadasının,
2023-cu ilə qədər Emal-NeftkimyaEnerji-Logistika inteqrasiyası
çərçivəsində, xammal təhlükəsizliyi
təmin etmiş emal sənayesinə sahib,
6 milyon ton neft-kimya məhsulu
istehsalını reallaşdıra bilən, ən az
1 milyon TEU potensiallı konteyner
terminalı, tam təchizatlı liman və
logistik sahəyə malik, yarımadanın
enerji ehtiyacının çox hissəsinin
istehsalçısı, yerli-xarici investorların yer aldığı təmərküzləşmə
modelini həyata keçirmiş, Avropanın
ən önəmli istehsal mərkəzlərindən
biri olması hədəflənməkdədir. Bu
layihələrin reallaşmasıyla PETKİM
“Value-Site” layihəsini həyata
keçirmiş olacaq və Türkiyə Neftkimya və Kimya sənayesi üzrə dünya
ligasında mərhələ keçəcəkdir.

// SOCAR & TURCAS
HOLDİNQLƏ DÜNYAYA
GÜÇLÜ ÇIXIŞ

2009-cu ildə SOCAR &
TURCAS S.C.; SOCAR & TURCAS Neftkimya S.C. və PETKİMlə; neft-kimya istehsalı, idxalatı,
ixracatı, paylanması və ticarətinin
reallaşdırıldığı, SOCAR & TURCAS Emal Zavodu S.C. ilə xammal emalı investisiyasının davam
etdirildiyi bir Holdinq durumuna
gəldi. Bu dəyişiklik və yenidenqurma SOCAR&TURCAS-ın
strateji hədəflərinə daha sürətli
və səmərəli şəkildə nail olması
məqsədilə reallaşdırıldı. SOCAR &
TURCAS xam neftlə başlayan və son
məhsulla bitən əlavə dəyər zəncirini
həyata keçirmədə qərarlı olduğunu vurğularkən, PETKİM-in bir
regional güç halına gətirilməsində
mühüm addımlar atıldı. İlkin olaraq
PETKİM-i xammal baxımından
xaricə bağlılıqdan qurtaracaq
Emal layihəsində irəliləmə qeydə
alınırkən; en önemli addımlardan biri olan ÇED (Çevresel
Etki Değerlendirme) sertifikatı
alındı. Emal zavodunun 2014-cü
ilin sonunda fəaliyyətə başlaması planlanır. SOCAR&TURCAS
Holdinq və PETKİM, yeni emal
zavodunun fəaliyyətə başlamasıyla
aktiv böyüklüyə və məhsuldarlığa
çatacaq, “Value-Site” hədəfi

büyüme ile yüzde 40 iç pazar payına
sahip olmayı hedefliyor. Türkiye’nin
en önemli değerlerinden biri olan
Petkim yarımadasının, 2023 yılına
kadar Rafineri-Petrokimya-EnerjiLojistik 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. Bu
projeksiyonların gerçekleşmesiyle
Petkim “Value-Site” projesi hayata
geçirilmiş olacak ve Türkiye Petrokimya ve Kimya sanayisi dünya
liginde sınıf atlayacak.

// SOCAR&TURCAS
HOLDİNG İLE DÜNYAYA
GÜÇLÜ AÇILIM

2009 yılında SOCAR & TURCAS A.Ş.; SOCAR & TURCAS
Petrokimya A.Ş. ve Petkim ile;
petrokimya üretimi, ithalatı, ihracatı,
dağıtımı ve ticaretinin yapıldığı,
SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.
ile Hammadde Rafinerisi yatırımının
sürdürüldüğü bir Holding konumuna geldi. Bu değişim ve yeniden
yapılanma SOCAR&TURCAS’ın
stratejik hedeflerine daha hızlı ve
etkin şekilde ulaşabilmesi amacıyla
gerçekleştirildi. Bu yeni yapılanmada Petkim amiral gemisi rolünü üstleniyor. SOCAR & TURCAS ham
petrol ile başlayan ve nihai ürünle
biten katma değer zincirini hayata
geçirme noktasında kararlılığını
vurgularken, Petkim’in bir bölgesel
güç haline getirilmesi yolculuğunda
önemli adımlar atıldı. Öncelikli ola-

rak Petkim’i hammadde açısından
dışa bağımlılıktan kurtaracak Rafineri projesinde ilerleme kaydedilirken; en önemli adımlardan biri olan
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)
raporu alındı. Rafinerinin 2014 yılı
sonunda devreye alınması planlanıyor. SOCAR&TURCAS Holding
ve amiral gemisi Petkim, yeni
rafinerinin hayata geçmesiyle aktif
büyüklüğe ve verimliliğe ulaşacak,
“Value-Site” hedefi çerçevesindeki
diğer projeler de ivme kazanacak.

// BÜYÜME PLANLARI
SADECE PETKİM İLE
SINIRLI DEĞİL

SOCAR&TURCAS Holding,
büyüme planlarını sadece Petkim yarımadası sınırları içinde
tutmuyor.. Bölgesel işbirliklerine
de girme konusunda girişimlerini
sürdürüyor. Zorlu rekabetin yarattığı
tehditleri fırsata çevirme düşüncesinden hareketle, bölgede ucuz
hammadde avantajına sahip ülkeler
ile Petkim’in lojistik avantajlarını birleştirerek sinerjiler yaratma
hedefi çerçevesinde; İran ile çeşitli
petrokimyasalların üretimi ve ticareti konusunda temaslarını sürdürüyor.
Düşük maliyetli hammadde ve enerji
avantajına sahip diğer ülke firmalarıyla da stratejik işbirliği kapsamında ortak üretim yapmayı ve böylece
rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.
Petkim projesi SOCAR’ın petrolpetrokimya-enerji üçgeninde dünyaya açılımının en temel basamağı
oldu.. SOCAR&TURCAS Holding
yapılanması, Türk-Azeri kardeşliğinin ekonomik alandaki simgesi
olmanın yanında, petrol-petrokimyaenerji-lojistik vizyonu çerçevesinde
hedeflenen yatırımların hayata geçirilmesi iki ülke arasındaki ilişkileri
güçlendirecek ve yeni işbirliklerinin
önünü açacak.

çərçivəsindəki digər layihələr də
sürətlənəcək.

// İNKİŞAF PLANLARI SADƏCƏ
PETKİM İLE MƏHDUD DEYİL

SOCAR&TURCAS Holdinq, inkişaf
planlarını sadəcə PETKİM yarımadası sərhədləriylə məhdudlaşdırmır.
Regional əməkdaşlıqlara da qatılmaq
mövzusunda təşəbbüslər davam etdirilir. Sərt rəqabətin yaratdığı təhditləri
fürsətə çevirmek fikrindən hərəkətlə,
regionda ucuz xammal üstünlüyünə
malik ölkələrlə PETKİM-in logistika
üstünlüklərini birləşdirərək güclü
olmaq hədəfi çərçivəsində; İranla
çeşidli neft-kimya məhsulları istehsalı
və ticarəti istiqamətindəki təmaslar
davam etdirilir. ucuz xammal və
enerji üstünlüyünə malik digər ölkə
firmalarıyla da strateji əməkdaşlıq
çərçivəsində ortaq istehsal reallaşdırmağı və beləcə rəqabət gücünü artırmağı hədəfləyir. PETKİM layihəsi SOCARın neft-neftkimya-enerji üçbucağında
dünyaya açılmağın ən təməl mərhələsi
oldu. SOCAR&TURCAS Holdinq,
Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının iqtisadi sahədəki simvolu olmaqla birlikdə,
neft-neftkimya-enerji-logistika vizyonu
çərçivəsində hədəflənən investisiyaların
həyata keçirilməsi bu iki ölkə arasındakı əlaqələri güçləndirəcək və yeni
əməkdaşlıqlar yaranacaqdır.
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PETKİM YÖNETİM KURULU BAŞKAN
VEKİLİ ERDAL AKSOY:

Hazar’dan Ege’ye el ele,
dünyaya güçlü açılım
PETKİM İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDR
MÜAVİNİ ERDAL AKSOY:

Xəzərdən Ege’yə əl-ələ,
dünyaya güclü çixiş

Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, 1950’li
yıllardan itibaren ortaklık kültürünü benimsemiş bir şirket
olduklarını belirterek, SOCAR ile Petkim için yaptıkları ortaklığın
Hazar ile Ege’yi birleştirdiğine, yeni açılımlar için fırsat
yarattığına vurgu yaptı..
Turcas Petrol İdarə Heyətinin sədri Erdal Aksoy, 1950-ci
illərdən etibarən ortaqlıq mədəniyyətini mənimsəmiş bir şirkət
olduqlarını qeyd edərək, SOCAR ilə PETKİM ortaqlığının
Xəzərlə Egeni birləşdirdiyini, yeni təşəbbüslər üçün fürsət
yaratdığını vurğuladı..

Petkim özelleştirmesi öncesinde SOCAR
ile ortak adım atmaya karar veren şirketin
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, şirketin
geleneğinde ortaklık kültürünün yattığını
vurguladı... Günümüzün rekabet koşullarında
“Küçük olsun, benim olsun” demek yerine,
“Büyük olsun, hepimizin olsun” diyenin ayakta
kalacağına dikkat çeken Erdal Aksoy ile, iş
hayatına başladığı günden başlayarak bugün
geldiği noktayı, nasıl başardığını ve Petkim’in
gelecek vizyonunu, yatırım ajandasını
konuştuk...

PETKİM-in özəlləşdirilməsindən əvvəl
SOCAR-la birgə addım atmağa qərar verən
şirkətin İdarə Heyətinin Sədri Erdal Aksoy,
şirkət ənənəsində ortaqlıq mədəniyyətinin
mövcudluğunu bildirdi. Günümüzün rəqabət
mühitinə “Kiçik olsun, amma mənim olsun”
demək yerinə, “Böyük olsun, hamımızın olsun”
deyənin tab gətirəcəyinə diqqər çəkən Erdal
Aksoyla, iş həyatına başladığı gündən bugün
gəldiyi mövqey, buna necə nail olduğu və
PETKİM-in gələcək planları, investisiyaları
haqqında danışdıq.

Petkim Yaşam: Türkiye’nin en köklü
şirketi Turcas; petrol, petrokimya, enerji ve
doğalgaz ve turizm sektörlerinde dünyanın
lider firmalarıyla ortaklıklar kuruyor. İş
hayatına nasıl başladınız, siz sürekli yabancı
şirketlerle işbirliği yapıyorsunuz, hatta Türk
işadamları içinde buna ilk cesaret edenlerdensiniz. Turcas’ın bugünkü güçlü konumuna gelmesinde bu ortaklık yaklaşımının payı
var mı?
AKSOY: İş hayatına babamın yanında
başladım. İşleri abim ile devraldık, sonra
kendi yolumuzu çizdik. 1969’da Mobil bayi
olduk. Daha sonra Mobil’e hizmet veren deniz
filosu kurduk. Armatör oldum. Ancak daha
sonra petrole ağırlık verdim. Conrad otelini
yaptık. Petrol ve enerji konuları beni daima
heyecanlandırdı. Petrol işi de iyi gitti, 1974’de
TABAŞ’ı kurduk. Birleşmeler ve satın almalarla işi büyüttük. Turcas büyüdü. Turcas’ın adı
Türk Petrol ile Castrol’un ortaklığından geliyor.
Turcas’ın 1936’lara giden kurumsal bir
yapısı var. Türkiye’de ilk rafineri faaliyeti
içinde Turcas vardı. 1950’li yıllarda dünyanın
sektöründe en büyükleri olan Mobil, Shell ve

Petkim Yaşam: Türkiyənin ən köklü
şirkəti Turcas; neft, neft-kimya, enerji, təbii
qaz və turizm sektorlarında dünyanın lider
firmalarıyla ortaqlıqlara, müştərək fəaliyyətə
girir. İş həyatına necə başladınız, siz davamlı
xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq edirsiniz, hətda
Türk iş adamları içərisində buna ilk cəsarət
edənlərdənsiniz. Turcasın bu günkü güclü
mövqeyə gəlməyində bu ortaqlıq yanaşmasının payı varmıdır?
AKSOY: İş həyatına atamın yanında
başladım. İşləri böyük qardaşımla birlikdə
üstümüzə aldıq, sonra öz yolumuzu izlədik.
1969-cu ildə Mobil filialı olduq. Sonra isə
Mobilə xidmət göstərən dənizçilik alayı qurduq.
Dəniz gəmiçiliyi ilə məşqul oldum. Ancaq daha
sonra neftə ağırlıq verdim. Konrad otelini
inşa etdik. Neft və enerji mövzusu məni həmişə
həyəcanlandırırdı. Neft işi də yaxşı getdi,
1974-cü ildə TABAŞ-ı qurduq. Birləşmələr və
şirkətlər almaqla işi böyütdük. Turcas böyüdü.
Turcasın adı Türk Petrolla Castrolun ortaqlığından meydana gəlib.
Turcasın 1936-cı illərə gedib çıxan
təşkilati bir sxemi var. Türkiyədə ilk neftayır-
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BP ile ATAŞ Rafinerisi’ni kurmuştur
Sonra Castrol ve Conoco ile ortaklık.
Zaman zaman bu şirketler kendi içlerinde birleşmeler ve satın almalarla politika
ve strateji değiştirdiler. Yani ortaklık
kültürünün temelleri yarım yüzyıl önce
atıldı. Akaryakıt işinde en son Shell ile
birleşerek dağıtım işimizi tamamıyla
birleştiren bir ortaklık kurduk. SOCAR
ile ortaklık kurduk, Petkim’in %51’ni
satın aldık. Denizli’de Alman RWE firmasıyla Türkiye’nin en büyük doğalgaz
çevrim santralini inşa ediyoruz.
Benim referansım, dünyanın en
büyük şirketleriyle ortaklık yapma kültürüdür. Bu bir hazım, tahammül, saygı
meselesidir. Aksi takdirde çok zordur.
Türkiye’de “Küçük olsun, benim olsun”
anlayışı vardır. Biz büyüğün bir parçası
olayım, ama en büyüğün bir parçası
olayım diyoruz. Yabancı şirketler bize
geldiklerinde bu ortaklık yapısını, şirket
kültürünü ve şeffaflığı görüyor.
Petkim Yaşam: Petrol ve enerji
sektörlerinde 79 yıllık tecrübeye
sahip bir şirket Turcas.. Sektörün en
deneyimli işadamlarından biri olarak
Petkim’in bugün geldiği aşamayı nasıl
yorumluyorsunuz?
AKSOY: 1958 yılında Türkiye
petrokimya sektörüne adım atarken çok
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Erdal Aksoy,
günümüzün
rekabet
koşullarında
“Küçük olsun,
benim olsun”
demek yerine,
“Büyük olsun,
hepimizin olsun”
diyenin ayakta
kalacağına dikkat
çekti.

Erdal Aksoyla,
günümüzün
rəqabət mühitinə
“Kiçik olsun,
amma mənim
olsun” demək
yerinə,
“Böyük olsun,
hamımızın
olsun” deyənin
tab gətirəcəyinə
diqqət çəkdi.

ma fəaliyyəti içində Turcas var idi.
1950-ci illərdə dünyanın bu sektorda
ən nəhənglərdən olan Mobil, Shell
və BP ile ATAŞ Neftayırma zavodunu
qurmuşdur. Sonra Castrol və Conoco ilə ortaqlıq reallaşdı. Bəzən bu
şirkətlər öz içində birləşmələr və şirkət
alqı- satqılarına görə yanaşma və
strategiyalarını dəyişdirirdilər. Yəni
ortaqlıq mədəniyyətinin təməlləri bundan yarım əsr əvvəl atıldı. Bu sahədə
ən son Shell ilə birləşərək paylaşma
işini tamamilə birləşdirən bir ortaqlıq
qurduq. SOCAR ilə ortaqlıq qurduq,
PETKİM-in 51%-ni aldıq. Denizlidə
Alman RWE firmasıyla Türkiyənin ən
böyük təbii gaz çevirmə mərkəzini inşa
edirik.
Mənim referansım, dünyanın ən
böyük şirkətləriylə ortaqlıq qurma
mədəniyyətidir. Bu bir həzm etmək,
dözüm, hörmət məsələsidir. Başqa
cür çox çətin olar. Türkiyədə “Kiçik
olsun,mənim olsun” anlayışı vardır.
Biz böyüyün bir parçası olaq, amma
ən böyüyün bir parçası olaq deyirik.
Xarici şirkətlər bizə gələndə bu ortaqlıq anlayışını, şirkət mədəniyyətini və
şəffaflığı görür.
Petkim Yaşam: Neft və enerji
sektorlarında 79 illik təcrübəyə sahib
olan bir şirkətdir Turcas. Sektorun ən
təcrübəli iş adamlarından biri olaraq
PETKİM-in bu gün gəldiyi mərhələni
necə şərh edirsiz?
AKSOY: 1958-ci ildə Türkiyə
neft-kimya sektoruna addım atarkən
çox ciddi uzaqgörən insanlar varmış. 1960-da bu işi planlamağa
başlayıblar və 1965-də PETKİM’-in
təməlləri atılıb. Bu cür böyük bir
kompleksin layihəsi belə 4-5 il sürər.
Bu uzaqgörənliklə o dövrdəki şərtlərə
görə bu kompleks təsis edilmişdir.
İlk olaraq bu qərarı verənləri və icra
edənləri böyük bir hörmətlə yad edirik. PETKİM bu günlərə əməkdaşları,
rəhbərləri və iş ortaqları ilə bərabər
gelib çıxmışdır. Heç bir səbəbi bəhanə
etmədən, bir müəssisə öz imkanlarıyla
ancaq bu qədərini görə bilərdi. Və bu
da görülmüşdür. Bu 45 ilin içinə, son
iki ildə özəl sektördan bir təşəbbüskar
ruh da girmiştir PETKİM-ə.
Bu özəl təşəbbüsün dediklərilə
tətbiq etdikləri eynidir. 5-10 il əvvəl
PETKİM necə idarə edilirdisə, bugün
də bu işə əmək sərf edənlər eyni
şəkildə idarəetməni davam etdirirlər.
Mən xüsusilə imkansızlıqlar içində

ciddi öngörü sahibi insanlar varmış.
1960’da bu işi planlamaya başlamışlar
ve 1965’te Petkim’in temelleri atmışlar.
Böyle büyük tesislerin sadece projesi
bile 4-5 yıl sürer.. Bu öngörü ile o
dönemdeki koşullara göre bu tesisleri
yapmışlar. Öncelikle bu kararı verenleri ve hayata geçirenleri büyük bir
saygı ile anıyoruz. Petkim bugünlere
çalışanları, idarecileri ve iş ortakları
ile beraber geldi. Hiçbir şartı bahane
etmeden, bir müessese kendi olanaklarıyla ancak bu kadarını yapabilirdi. Ve
bu da yapılmıştır. Bu 45 yılın içine, son
iki yılda özel sektör bir müteşebbis ruh
da girmiştir Petkim’e..
Bu özel müteşebbisin söyledikleri
ve uygulamaları bire bir uymaktadır.
5-10 yıl evvel Petkim nasıl idare ediliyor ise, bugün de aynı emeği geçenler
aynı idareyi devam ettiriyorlar. Ben
özellikle bu imkânsızlıklar içinde bugüne kadar Petkim’e emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum.
Petkim Yaşam: SOCAR& TURCAS Grubu olarak Petkim’e nasıl
bir gelecek vizyonu çizdiniz?
AKSOY: Türkiye, özelleştirmeden
sonra çalışanına bu kadar müteşekkir
olan bir şirket yapısı henüz görmedi.
3 Nisan 2010 tarihinde Petkim’in 45.
kuruluş yıldönümü törenimiz vardı. Törenimizde Genel Müdürümüz Mehmet
Hayati Öztürk Bey ve Petrol-İş Başkanımız Mustafa Öztaşkın Bey birer
konuşma yaptılar.. Her iki konuşmada
da Petkim’e, yatırım perspektifine ve
gelecek vizyonuna bakış aynıydı.. Yani
şirketin Genel Müdürü ile Sendika
Başkanı aynı pencereden bakabiliyor.
Bizim için bundan daha büyük mutluluk ve şans olabilir mi?
Evet, biz yönetim olarak bir strateji
ve vizyon ortaya koyduk. Hatta 2018
ve 2023 stratejilerini birer mesaj haline
getirdik ve referans olarak veriyoruz.
Gelmek istediğimiz nokta, Petkim
kadar bir yerde, Singapur’da, 80 milyar
dolarlık iş yapılabiliyor ise, Petkim’in
dünyanın en güzel yerinde 1,5 milyar

Biz SOCAR-TURCAS
olarak bu işe doğru
başladık. Elimizdeki
insan kaynağı da
bu değişime ayak
uydurabilecek kültüre
ve anlayışa sahip.
İş ortaklarımız dünyanın
her yerinde muazzam
işlere imza atıyorlar..

Biz SOCAR-TURCAS
olaraq bu işə düzgün
başladıq. Əlimizdəki
kadr potensialı da bu
dəyişməyə uyğunlaşa
biləcək mədəniyyətə və
anlayışa sahibdir. İş
ortaqlarımız dünyanın
hər yerində nəhəng
işlərə imza atırlar.
PETKİM-i onlara da
açaraq Singa

bugünə qədər PETKİM-ə əmək verən
hər kəsə təşəkkür edirəm.
Petkim Yaşam: SOCAR& TURCAS
Qrupu olaraq PETKİM-ə necə bir
gələcək planladınız?
AKSOY: Türkiyə, özəlləşdirmədən
sonra əməkdaşlarına bu qədər
minnətdar olan bir şirkəti hələ ki,
görmədi. 3 Aprel 2010 tarixində
PETKİM-in 45-ci quruluş ildönümü
tədbirimiz vardı. Bu tədbirde Baş
Direktor Mehmet Hayati Öztürk Bəy və
Petrol İş-in Müdiri Mustafa Öztaşkın
Bəy çıxış etdilər. Hər iki çıxışda da
PETKİM-ə, investisiya prespektivinə
və gələcək vizyona baxış tərzi eyni
idi. Yəni şirkətin Baş Direktoru ilə
Həmkarlar Təşkilatının Sədri məsələyə
eyni çərçivədən baxır. Bizim üçün bundan daha böyük xoşbəxtlik olabilər mi?
Bəli, biz idarəçilər olaraq bir strategiya və vizyon ortaya qoyduq. Hətda
2018 və 2023-cü illərin strategiyalarını bir mesaj halına gətirdik. Çatmaq
istədiyimiz hədəf, PETKİM qədər
bir sahədə, Singapurda, 80 milyard
dollarlıq iş görülürsə, PETKİM-in
dünyanın ən gözəl yerində 1,5 milyard
dollarlıq iş görməsi yetərli deyildir.
Demək ki, PETKİM-in qarşısında hələ
getməli olduğu böyük bir yol vardır.
Bunun üçün də ilk öncə bu investisiyaları reallaşdıracaq təşkilati struktur
lazımdır. Və bu strukturda ən önəmli
ünsür xammal ehtiyatıdır. Bu ehtiyat isə
qardaşımız olan və özümüz kimi hiss
etdiyimiz Azərbaycandadır. Biz də Turcas Grupu olaraq 50 illik təcrübəmizlə
yer aldığımız bu struktura ortaq olduq.
Bir işə girərkən qurduğunuz komanda
çok önəmlidir. Komandanız yaxşıdırsa
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RAFİNERİ İLE CARİ
AÇIK EN AZ 5 MİLYAR $ AZALACAK
Petkim Yaşam: SOCAR ile birlikte daha önce Ceyhan için planladığınız
rafineri yatırımını Petkim sahasına kaydırdınız.. Yaklaşık 4,5 milyar dolara mal
olacak bu yatırım Türk ekonomisine pratikte ne kazandıracak?
AKSOY: Evet, önce Ceyhan’da rafineri kurmak için başvurmuştuk. Ancak
Petkim’i satın aldıktan sonra bu yatırım planını İzmir’e yönlendirdik. Geçen aralık
ayında ÇED olumlu belgesini almayı başardık. İnşallah bu yıl içinde EPDK’dan
lisans sürecinin tamamlanmasını planlıyoruz. Bu yatırımı İzmir’e almakla en az
1 milyar dolarlık tasarruf sağlamış olduk. Bu rafineride benzin üretmeyeceğiz.
Petrokimya ürünleri, dizel ve jet yakıtı üreteceğiz. Bu üretimin yüzde 50’den fazlasını
kendi şirketlerimiz olan Shell&Turcas ve Petkim kullanacak. Şu anda ülkemiz bu
ürünlerin çok büyük bir kısmı ithal ediyor. Örneğin Türkiye’de 12 milyon litre
dizel tüketiliyor, bunun en az yarısı ithal ediliyor. Bizim rafineri üretime başlarsa
Türkiye’nin cari açığında 5 milyar dolarlık bir azalma olacak. Ayrıca Denizli’de
Alman RWE firmasıyla Türkiye’nin en büyük doğalgaz çevrim santralini inşa
ediyoruz. 2012 yılında üretime başlamayı hedefliyoruz. Bu tesiste, Petkim’de
ortağımız olan SOCAR ile Azeri doğalgazını getireceğiz. Ayrıca ortağımız RWE’ nin
de likit gazını da getirmek amacındayız.

Türkiye’de 12 milyon
litre dizel tüketiliyor,
bunun en az yarısı
ithal ediliyor. Bizim
rafineri üretime
başlarsa Türkiye’nin
cari açığında 5 milyar
dolarlık bir azalma
olacak.

Türkiyədə 12 milyon litr
dizel istehlak edilir ki,
bunun da ən azı yarısı idxal
edilir. Bizim neftayırma
zavodu istehsala başlasa
Türkiyənin tədiyyə
balansındaki mənfi
saldosunda 5 milyard
dollarlıq bir azalma
olacaq.
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dolarlık iş yapması yeterli değildir.
Demek ki Petkim’in önünde alması gereken muazzam bir yol vardır. Bunun
için de ilk önce bu yatırımları gerçekleştirecek kurumsal bir yapı gereklidir.
Ve bu yapıda en önemli unsur hammadde kaynağıdır. Bu kaynak kardeşimiz olan, kendimiz gibi hissettiğimiz
Azerbaycan’dadır. Bizim de Turcas
Grubu olarak 50 yıllık tecrübemizin
damıtıldığı bu yapıya ortak olduk. Bir
işe girerken kurduğunuz takım çok
önemlidir. Takımınız iyi ise sizi her
yere götürebilir; takım eksik ise veya
yetersiz ise hayal etmek hiçbir şey
ifade etmez.
Petkim Yaşam: Turcas ortaklık
kültürünü çok iyi bilen bir şirket..
Bu kültürün Petkim’in yönetim
felsefesine yansıması geçen iki yılda
nasıl oldu?
AKSOY: Biz SOCAR-TURCAS
olarak bu işe doğru başladık. Elimizdeki insan kaynağı da bu değişime
ayak uydurabilecek kültüre ve anlayışa
sahip. İş ortaklarımız dünyanın her
yerinde muazzam işlere imza atıyorlar..
Petkim’i onlara da açarak Singapur
gibi 80 milyar dolar olmasa da, 20-30
milyar dolarlık iş yapabilecek seviyeye neden gelmiyoruz diye sormamız
gerekir. Biz bu sahada yerli yabancı
iş ortaklarımız ile beraber dünyada
yer değiştiren ekonominin hemen
köşesinde bulunan Türkiye’de, ekseni
doğuya doğru kayan ekonomide doğru

sizi hər yerə götürə bilər; eksik və ya
lazımi səviyyədə deyilsə xəyal qurmaq
heç bir şey ifadə etməz.
Petkim Yaşam: Turcas ortaqlıq
mədəniyyətini çox yaxşı bilən bir
şirkət. Bu mədəniyyətin PETKİM-in
idarəçilik fəlsəfəsinə yansıması keçən
iki ildə necə oldu?
AKSOY: Biz SOCAR-TURCAS
olaraq bu işə düzgün başladıq.
Əlimizdəki kadr potensialı da
bu dəyişməyə uyğunlaşa biləcək
mədəniyyətə və anlayışa sahibdir. İş
ortaqlarımız dünyanın hər yerində
nəhəng işlərə imza atırlar. PETKİM-i
onlara da açaraq Singapur kimi 80
milyard dollar olmasa da, 20-30 milyard dollarlıq iş görə biləcək səviyyəyə
niyə çata bilmirik deyə soruşmağımız
lazımdır. Biz bu sahədə yerli və xarici
iş ortaqlarımız ilə bərabər dünyada
yer dəyişən iqtisadiyyatın tam yanında
yerləşən Türkiyədə, istiqaməti şərqə
doğru yönələn iqtisadiyyatda, düzgün kadr potensialının istifadəsi və
investisiyalarla çox önemli bir yer tuta
bilərik. Burada da İzmirdən, PETKİMdən daha mühüm bir mövzu yoxdur.
Dünyanın ən böyük, ən qabaqcıl texnologiyasına sahib olan şirkətlərə, gəlin
işlərinizi burda qurun deyirik. Heç
bir kompleksimiz və qısqanclığımız
yoxdur. Biz buranı onlara açmalıyıq
ki, bütün dünya buraya gəlsin, inkişaf
edən dünyanın yeni potensial sahələri
istiqamətində irəliyə gedə bilək.

NEFTAYIRMA ZAVODU İLƏ MƏNFİ SALDO ƏN AZ 5 MİLYARD
DOLLAR AZALACAQ
Petkim Yaşam:SOCAR-la birlikdə daha əvvəl Ceyhan üçün planladığınız
neftayırma zavodu çalışmasını PETKİM-ə yönləndirdiniz. Təxminən 4,5 milyard
dollara başa gələcək bu çalışma Türkiyə iqtisadiyyatına praktiki olaraq nə
qazandıracaq?
AKSOY: Bəli, əvvəl Ceyhanda neftayırma zavodu qurmaq üçün müraciət etmişdik.
Ancaq PETKİM-i aldıqdan sonra bu planı İzmirə yönləndirdik. Keçən ilin Dekabr ayında ÇED təsdiq sənədini almağa nail olduq. İnşaallah bu il içində EPDK-da lisenziya
prossesinin tamamlanmağını planlayırıq. Bu investisiyanı İzmirə istiqamətləndirmək
ən azı 1 milyard dollar faydamiza oldu. Bu neftayırma zavodunda benzin istehsal
etməyəcəyik. Neft-kimya məhsulları, dizel və digər məhsullar istehsal olunacaq. İstehsalın 50%-dən çoxunu öz şirkətlərimiz olan Shell&Turcas və PETKİM istifadə edəcək.
Hal-hazirda ölkəmiz bu məhsulların böyük bir qismini idxal edir. Məsələn, Türkiyədə
12 milyon litr dizel istehlak edilir ki, bunun da ən azı yarısı idxal edilir. Bizim neftayırma zavodu istehsala başlasa Türkiyənin tədiyyə balansındaki mənfi saldosunda 5
milyard dollarlıq bir azalma olacaq. Bundan başqa Dənizlidə Alman RWE firmasıyla
Türkiyənin ən böyük təbii qaz çevirmə santralını qururuq. 2012-ci ildə istehsala başlamağı hədəfləyirik. Bu santralda, PETKİM-də ortağımız olan SOCAR ilə Azərbaycan
qazını gətirəcəyik. Eyni zamanda ortağımız RWE-nin də qazını gətirməyi planlayırıq.

insan kaynağı kullanımı ve yatırımlar
ile çok önemli bir yer alabiliriz. Bunda
da İzmir’den, Petkim’den daha önemli
bir husus yoktur. Dünyanın en büyük
en ileri teknolojiye sahip şirketlerine,
gelin tesislerinizi burada kurun diyoruz.
Hiçbir kompleksimiz ve kıskançlığımız
yok. Biz burayı onlara açmalıyız ki,
bütün dünya buraya gelsin, gelişen dünyanın yeni potansiyel sahalarına doğru
ilerleyebilelim.
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Petkim’e gönül vermiş
bir Azeri diyor ki..

Petkimə qəlbini vermiş
bir Azəri deyir ki..
Azerbaycan’da SOCAR tarafından kurulması planlanan yeni bir Petrorafineri ve Petrokimya
kompleksinin Petkim ile sinerji yaratarak hem Azerbaycan’da, hem de Türkiye’de yeni bir
petrokimyasal dev ortaklığının meydana çıkmasına neden olacaktır.
Azərbaycanda SOCAR tərəfındən qurulması planlşdırılan Neft Emalı və Neft-Kimya kompleksi
Petkim ilə sinerji yaradaraq həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə yeni bir neft-kimya nəhənginin
meydana çıxmasına səbəb olacaqdır.

Prof. Dr. Füzuli NƏSİROV
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Genel Müdür Bilim Müşaviri
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
Baş Direktorunun Elmi Məsləhətçisi
E-posta: fnasirov@petkim.com.tr

Petrokimya sektörü Türkiye’deki toplam kimyasal üretiminin % 25’ini temsil etmektedir. Bu sektörün
ilk, yegane ve en büyük petrokimyasallar üreticisi ise
Petkim olarak kalmaktadır.
Petkim’le ilk tanışmam 1990’lı yılların başlangıcında olmuştur. O günden bugünlere kadar, şirketin
gelişme sürecini devamlı olarak izleyip, başarılarına
tüm Petkim’li arkadaşlar kadar sevindim. Petkim’in
özelleştirilmesi meselesi uzun yıllar boyunca gündemdeydi ve sonunda SOCAR & TURCAS ortaklığına devir edilmesinden fazlasıyla memnun kaldım. Bu devir
sonucunda Türk petrokimya sanayisi özel sektörde en
önemli alanlardan biri olarak yerini almıştır. Bu, ulu
önderimiz Haydar Aliyev’in “Bir Millet İki Devlet” şiarının hayata geçen daha bir gerçek numunesi
olmanın yanında, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinin ebedi dostluk ve kardeşliklerinin göstericisidir.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın
İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan cenapları, SOCAR ve
TURCAS şirketlerinin bu projesine yüksek desteklerini
vermiş ve bu konuda her türlü yardımlarını esirgememektedirler. SOCAR & TURCAS görevlisi olarak
Petkim’de çalışmak teklifi, benim için ne kadar gözlenilmez olsa da, bunu SOCAR rehberliğinin bana olan
itibar ve itimadı gibi kabul ederek, burada Petkim’li
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Neft-Kimya sektoru Türkiyədə bütün kimya
məhsulları istehsalının 25 %-ni əhatə etməkdədir. Bu
sektorun ilk, yegane və ən böyük neft-kimya məhsulları
istehsalçısı isə Petkimdir.
Petkimlə ilk tanışlığım 1990-cı illərin əvvəllərində
olmuşdur. O gündən bu günlərə qədər şirkətin inkişaf
mərhələlərini daimi olaraq izləyib, müvəffəqiyyətlərinə
bütün Petkimli qardaşlarım kimi sevinmışəm.
Petkimin özəlləşdirilməsi məsələsi uzun illər
boyunca diqqət mərkəzində idi və sonda SOCAR
& TURCAS iş ortaqlığına devr edilməsindən çox
məmnun qaldım. Bu devredilmə ilə Türk neft-kimya
sənayesi özəl sektorda ən qabaqcıl yerlərdən birini
tutmağa başlamışdır. Bu, ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin “Bir Millət İki Dövlət” şüarının həyata
keçən daha bir gerçək nümunəsi olmaqla yanaşı,
Türkiyə və Azərbaycan Dövlətlərinin əbədi dostluq və
qardaşlığının parlaq nümunəsidir. Məhz buna görə
də, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab
İlham Əliyev və Türkiyə Cümhuriyyətinin Başbakanı
Cənab Rəcəp Tayyip Ərdoğan SOCAR ve TURCAS
şirkətlərinin bu layihəsinə yüksək dəstək vermiş və bu
istiqamətdə hər tərəfli yardımlarını əsirgəməmişdirlər.
SOCAR & TURCAS işçisi olaraq Petkimdə
çalışmaq təklifi mənim üçün nə qədər gözlənilməz
olsa da, bunu SOCAR rəhbərliyinin mənə olan
etibar və etimadı kimi qəbul edərək, burada Petkimli
qardaşlarım və dostlarım arasında vətənımdəki kimi
çalışmaqdan özümü çox xoşbəxt sanıram. İnanıram
ki, yüksək maliyyə və xam maddə ehtiyatlarına sahib
olan SOCAR & TURCAS iş birliyinin Petkimin
arxasında durması, şirkətimizin xam maddə tələbinin
qarşılanması üçün Neft Emalı müəssisəsinin qurulması
planının gerçəkləıməsi səbəbiylə gücünün artırılmasına
və Petkimin Türkiyə plastiklər bazarında bundan

arkadaşlar ve kardeşlerim arasında öz vatanımdaki gibi
çalışmaktan çok mutluyum.İnanıyorum ki, yüksek finans
ve hammadde kaynaklarına sahip SOCAR & TURCAS
işbirliğinin Petkim’in arkasında durması, şirketimizin
hammadde talebinin karşılanması için Petrorafineri ünitesinin kurulması planının netleştirilmesi nedeniyle kapasite
artışı; Petkim’in Türkiye plastikler borsasında bundan sonra daha önemli söz sahibi olmasına imkân verecektir.
SOCAR & TURCAS tarafından petrorafineri kurulması kararının kabul edilmesi, Petkim’i hammadde sıkıntısından kurtaracak ve onun hızlı gelişmesini sağlayacaktır.
Ümitliyiz ki, ÇED Raporu alınan petrorafinerinin izni
çok kısa zamanda ilgili makamlar tarafından onaylanacak
ve SOCAR & TURCAS’ın planladığı 4-5 milyar dolarlık yatırımlar gerçekleşecektir. Azerbaycan’da SOCAR
tarafından kurulması planlanan yeni bir Petrorafineri ve
Petrokimya kompleksinin Petkim ile sinerji yaratarak hem
Azerbaycan’da, hem de Türkiye’de yeni bir petrokimyasal
dev ortaklığının meydana çıkmasına neden olacaktır.
Mevcut ve planlanan doğalgaz ve ham petrol boru
hattı projeleri ile bir enerji terminali olmayı hedefleyen
Türkiye’nin, yeni petrokimya yatırımlarına, petrokimyasal
ürün yelpazesini genişletmeye, petrokimyasallardan yola
çıkarak katma değeri yüksek ürünler üretmeye ihtiyacı
vardır. Söz konusu projeler ile enerji koridoru ünvanını
kazanan Türkiye için petrokimya sektörü diğer yabancı
yatırımcıların da ilgisini çeken bir sektör olmaktadır.
Türkiye bu projelerin hammadde yönünden sağlayacağı olanakları da göz önüne alarak rekabet gücü
yüksek önemli bir bölgesel oyuncu niteliğine dönüşme
fırsatını kaçırmayacaktır. Türkiye’nin dünyadaki rafineripetrokimya entegrasyonu eğilimlerini de göz önüne alarak, petrokimya sektörüne yönelik stratejisini bir an önce
net olarak oluşturması ve dünya ölçeğinde yeni teknolojilerin kullanıldığı yeni Petrokimya kompleksi yatırımlarının yapılması koşullarını sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Petkim’in SOCAR & TURCAS Konsorsiyumu’na
devir edilmesiyle bütün bu projelerin hayata geçirilmesine
başlanmıştır. SOCAR & TURCAS ve Petkim rehberliğinin vizyonu neticesinde attıkları adımların yakın yıllarda
Şirketin daha hızlı gelişmesine hizmet ettiğini ve görülen
işlerin yalnız Petkim’de çalışanların değil, hem de bütün
Aliağa ve İzmir halkının hayatını pozitif etkileyeceğini
düşünmekteyim. Bu dev ortaklığın daha da gelişmesi,
küresel ölçekte bir şirkete dönebilmesi ve rekabet gücünü
artırabilmesi için ihtiyaç duyulacak olan tam donanımlı
bir araştırma merkezinin hayata geçirilmesi büyük önem
taşımaktadır. SOCAR & TURCAS ve Petkim rehberliğinin bu konuya sıcak münasebeti ve desteği ile bu projenin
gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum.
Petrokimya alanında sahip olduğumuz deneyim ve
bilgi birikiminden yararlanarak, Petkim’li arkadaşlarımzla birlikte hem bugün, hem de gelecekte şirketimize
ve SOCAR & TURCAS’ın diğer şirketlerine her zaman
destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.
Bu projelerde benim de küçük bir hizmetim ve başarım
olursa, kendimi mutlu sayarım.
Yalnız Türkiye’nin değil, hem de tüm Türk dünyasının
en büyük petrokimya şirketlerinden biri olan Petkim’de
çalışmaktan gurur duyuyor ve onun parlak geleceğine
inanıyorum.

sonra daha önəmli söz sahibi olmasına imkan verəcəkdir.
SOCAR & TURCAS tərəfındən Neft Emalı zavodunun
qurulması qərarının qəbul edilməsi Petkimi xam maddə
sıxıntısından qurtaracaq və onun sürətli inkişafına gətiribçıxaracaqdır. Ümidvarıq ki, ÇED Raporu alınan Neft
Emalı zavodunun tikilməsi üçün izn çox qısa zamanda
əlaqədar təşkilatlar tərəfındən verilərək-təsdiqlənəcək və
SOCAR & TURCASın planlaşdırdığı 4-5 milyard dollarlıq
yatırımlar həyata keçiriləcəkdir.
Azərbaycanda SOCAR tərəfındən qurulması
planlşdırılan Neft Emalı və Neft-Kimya kompleksi
Petkim ilə sinerji yaradaraq həm Azərbaycanda, həm
də Türkiyədə yeni bir neft-kimya nəhənginin meydana
çıxmasına səbəb olacaqdır.
Mövcud və planlaşdırılan təbii gaz və xam neft
boru kəmərləri layihələri ilə bir enerji terminalı
olmağı qarşısında məqsəd qoyan Türkiyənin yeni neftkimya yatırımlarına, neft-kimya məhsulları çeşidlərini
genişləndirilməsinə, neft-kimya məhsullarından
başlayaraq dəyəri yüksək olan məhsullar istehsal
etməsinə ehtiyacı vardır. Haqqında danışılan bu layihələrə
başlanılması ilə enerji dəhlizi adını qazanan Türkiyənin
neft-kimya sektoru digər xarici yatırımçı şirkətlərin də
diqqətini cəlb edən bir sektor olmaqdadır.
Ümidvarıq ki, Türkiyə, bu layihələrin xam maddə
bazası olmasını da nəzərə alaraq, rəqabət gücü yüksək
olan çox önəmli bir regional oyuncuya çevrilmə fürsətını
əldən verməyəcəkdir. Türkiyənin, dünyadakı neft emalı
və neft-kimya itegrasiyalarını da nəzərə alaraq, neftkimya sektoruna yönəlmiş strategiyasını bir an əvvəl
dəqiqləşdirməsini ve dünya miqyasında qabaqcıl
texnologiyalardan istifadə etməklə yeni Neft-Kimya
kompleksinə yatırımlarının başladılmasının vacibliyini
düşünürəm. Əlamətdardır ki, Petkimin SOCAR &
TURCAS Konsorsiumuna devr edilməsiylə bütün bu
layihələrin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır.
SOCAR & TURCAS və Petkim rəhbərliyinin qarşıda
qoyduqları məqsəd istiqamətində atdıqları addımların
yaxın illərdə Şirkətin daha sürətli inkişafına xidmət
edəcəyini və görülən işlərin yalnız Petkimdə çalışanların
deyil, həm də bütün Aliağa və İzmir xalqının həyatını
yaxşılığa doğru yönəldəcəyinə inanıram.
Bu nəhəng ortaqlığın daha da inkişaf etməsi, dünya
miqyaslı bir şirkete dönə bilməsi və rəqabət gücünü artıra
bilməsi üçün ehtiyac duyulacak olan mükəmməl bir elmitədqiqat mərkəzinin qurulması böyük önəm daşımaqdadır.
SOCAR & TURCAS və Petkim rəhbərliyinin bu
məsələyə isti münasibəti və dəstəyi ilə bu layihənin də
müvəffəqiyyətlə həyata keçəcəyindən arxayınam.
Neft-Kimya sahəsində sahib olduğumuz təcrübə
və bilgilərdən faydalanaraq Petkimli qardaşlarımızla
birlikdə həm bu gün üçün, həm də gələcəkdə öz şirkətimizə
və SOCAR & TURCASın digər şirkətlərinə hər zaman
dəstək verməyə hazır olduğumuzu bildirmək istərdim.
Bu layihələrin həyata keçməsində mənim də kiçicik bir
xidmətim və müvəffəqiyyətim olarsa, özümü çox xoşbəxt
sayaram.
Yalnız Türkiyənin deyil, həm də bütün Türk dünyasının
ən böyük neft-kimya şirkətlərindən biri olan Petkimdə
çalışmaqdan gürur duyur və onun parlaq gələcəyinə
inanıram.
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Türkiye’nin sanayi devi
45. gurur yılını geride bıraktı
Türkiyəni sənaye lideri 45-ci
qürur ilini yola saldı
Türk sanayisinin yüz akı kuruluşlarından Petkim, 45. gurur yılını muhteşem
bir törenle kutladı.. Yöneticiler, eski Genel Müdürler ve Yönetim Kurulu Başkanları,
çalışanlar ve ailelerinin katıldığı törenlerde, şirketin gelecek vizyonu paylaşıldı..
Türk sənayesinin lider qurumlarından PETKİM, 45-ci qürur ilini möhtəşəm bir
mərasimlə qeyd etdi. Rəhbər şəxslər, sabiq müdürlər və idarə heyəti sədrləri, şirkət
əməkdaşları və ailələrinin iştirak etdiyi mərasimdə, şirkətin gələcək hədəflərinin
təqdimatı oldu.

3 Nisan 1965 tarihinde dönemin
Başbakanı Süleyman Demirel’in Petkim Yarımca Kompleksi’ne ilk harcı
koymasıyla başlayan Türk petrokimya
sektörü 45 yılı geride bıraktı.
Petkim Kültür Merkezi’nde icra
edilen 45. yıldönümü töreninin açılış
konuşmasını yapan Genel Müdür
Mehmet Hayati Öztürk, Türkiye’nin
büyümek ve istihdam yaratmak için
sanayileşmeye mecbur olduğunu
belirterek, 2023 yılı için hedeflenen
500 milyar dolarlık ihracat hedefinin
altını üretimde doldurmanın zorunluluğuna dikkat çekti. Petkim’in
özelleştirmeden sonra yaklaşık iki
yılı geride bıraktığını hatırlatan Genel
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3 Aprel 1965-ci ildə o dövrün Baş
naziri Süleyman Demirelin PETKİM
Yarımca Kompleksinin ilk təməlini
atmasıyla başlayan Türk neft-kimya
sektoru 45 ili geridə qoydu.
PETKİM Mədəniyyət Mərkəzində
qeyd olunan 45-ci il mərasiminin
açılış nitqini söyləyən Baş Direktor
Mehmet Hayati Öztürk, Türkiyənin
iqtisadi artım və məşğulluk yaratmaq
üçün sənayeləşməyə məcbur olduğunu
bildirərək, 2023-cü il üçün hədəflənən
500 milyard dollarlıq ixracat
hədəfinin istehsalla doldurulmasının
zəruriliyinə diqqət çəkdi. PETKİM-in
özəlləşdirmədən sonra təxminən iki ili
geridə qoyduğunu xatırladan Öztürk,
PETKİM və neft-kimya sektorunun 20 ildən daha çox davam edən
özəlləşdirmə prossesi səbəbilə uzun

Müdür Öztürk, Petkim ve petrokimya
sektörünün 20 yıldan fazla süren özelleştirme süreci nedeniyle uzun süre
defansta kalarak savunma yapmak
zorunda kaldığını vurguladı. Öztürk,
“Özelleştirmeden sonra ise önümüze bir şans topu geldi. Bir tarafta
petrol ve doğalgaz zengini kardeş
Azerbaycan’ın devlet şirketi, diğer
tarafta Türkiye’nin iç pazarını çok
iyi bilen en köklü ve en eski petrol şirketi.. Şans topu ile ya bu golü atacak
ya da savunmada kalmaya devam
edecektik. Bugün dünyanın en önemli
petrokimya şirketleri, hammadde kaynağına sahip bir petrol şirketini ortak
olarak yanlarına almayı istiyorlar.
Petkim bu şansı iki yıl önce yakaladı.
Artık yepyeni bir vizyonla yatırımı,
üretimi ve geleceğimizi konuşuyoruz.
Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi ve
güçlü Petkim diyoruz” dedi.

müddət müdafiə mövqeyində durmaq
məcburiyyətində qaldığını vurğuladı.
Öztürk, “Özəlləşdirmədən sonra isə
qarşımıza bir şans topu gəldi. Bir
tərəfdə neft və təbii qazla zəngin olan
qardaş Azərbaycanın dövlət şirkəti,
digər tərəfdə Türkiyənin daxili bazarını çox yaxşı bilən ən köklü neft şirkəti.
Şans topu ilə ya bu qolu atmalıydıq,
ya da müdafiədə qalmağa davam
etməliydik. Bugün dünyanın ən önəmli
neft-kimya şirkətləri, xammal ehtiyatına sahib olan bir neft şirkətini ortaq
olaraq yanlarına almaq istəyirlər.
PETKİM bu şansı iki il öncə əldə etdi.
Artıq yeni hədəflərlə investisiyadan,
istehsaldan və gələcəyimizdən danışırıq. Güclü Türkiyə, güclü iqtisadiyyat
və güclü PETKİM deyirik” dedi.

// “PATRON İLE SENDİKA
BAŞKANI AYNI İNANCI
PAYLAŞIYOR”

PETKİM İdarə heyətinin Sədr
Əvəzi Erdal Aksoy da, Türkiyədə PETKİM kimi əməkdaşlarına minnətdar
olan başqa bir şirkət olmadığını
bildirdi. SOCAR & TURCAS ortaqlığının bir əli Xəzərdə, digər əli Egedə
olan bir qardaşlıq körpüsü olduğunu
qeyd edən Erdal Aksoy, Turcasın
1950-ci illərdən bu günə qədər BP,
Shell, Mobil, Castrol kimi dünya
liderləriylə reallaşdırdığı ortaqlıq

Petkim Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Erdal Aksoy da, Türkiye’de
Petkim kadar çalışanına minnettar
olan başka bir şirket bulunmadığını söyledi. SOCAR & TURCAS
ortaklığının bir eli Hazar’da, diğeri
eli Ege’de olan bir kardeşlik köprüsü
olduğunu kaydeden Erdal Aksoy,

PETKİM Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Erdal Aksoy (sağda), beş yıl
süreyle Petkim Genel Müdürlüğü
görevini üstlenen Kenan Yavuz’a,
hizmetleri için bir plaket verdi.
PETKİM İdarə heyətinin Sədr
Əvəzi Erdal Aksoy (sağda), beş il
boyunca PETKİM Baş İdarə Rəisi
vəzifəsini icra edən Kenan Yavuza
xidmətlərinə görə plaket verdi.

// SAHİPKARLA HƏMKARLAR
TƏŞKİLATININ SƏDRİ EYNİ
HİSSLƏRİ BÖLÜŞÜR

PETKİM Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Erdal Aksoy (sağda), İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’na 45. yıl anasına bir
plaket verdi.
PETKİM İdarə heyətinin Sədr Əvəzi
Erdal Aksoy, İzmir Bələdiyəsinin
sədri Aziz Kocaoğluna 45-ci il
münasibətilə xatirə plaketi verdi.
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PETKİM’in Eski Genel Müdürleri
Faruk Yağız (solda) ve Turgut
Bozkurt (ortada), Petkim Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Erdal Aksoy
ile birlikte
PETKİM-in Sabiq Baş İdarə
Rəisləri Faruk Yağız (solda) və
Turgut Bozkurt (ortada), PETKİM
İdarə heyətinin Sədr Əvəzi Erdal
Aksoyla birlikdə

Brandista Ajansı’nın Başkanı ve
Kreativ Direktörü Bahadır Bayrıl
Brandista Ajansının Rəhbəri və
Kreativ Direktoru Bahadır Bayrıl

PETKİM Öneri Sistemi’nde
(PETÖS) önerileri başarı kazanan
personel, 45. yıl törenlerinde
ödüllendirildi

Turcas’ın 1950’li yıllardan bugüne BP,
Shell, Mobil, Castrol gibi dünya devleriyle
gerçekleştirdiği ortaklık kültürünün önemine değindi. “Petkim’de daha yapacak çok
işimiz var” diyen Aksoy, Singapur’daki
Jurong Adası’nı örnek göstererek, şöyle
dedi: “3 bin 200 dönümlük denizden dolgu
yaparak kazandıkları bir alanda dünyanın
en önemli petrokimya üretim merkezi
yaratılmış.
Yılda 80 milyar dolar ciro yapıyorlar.
Bizim ise üretim yapabilmek için çok daha
fazla imkânımız olmasına rağmen 1.5 milyar doları bulabiliyoruz. Bu kompleks içinde, bırakın 80 milyar doları, 15-20 milyar
dolar ciro rakamlarına neden ulaşmayalım?
Bu rakamlar inanın hayal değil. Petkim’de
en önemli zenginliğimiz, şirketine gönülden bağlı insan gücümüzdür. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ile işçi sendikamızın
başkanı aynı şeyi söylüyor, aynı inancı ve
heyecanı paylaşıyor. Bir şirket için bundan
daha güzel bir şey düşünülebilir mi?”

// PETKİM’E GEÇMİŞTE HİZMET
VERENLER BİR ARAYA GELDİ
Petkim’in 45. yıl törenine, şirkete
büyük hizmetler vermiş Eski Yönetim
Kurulu Başkanları Kemal Çolakoğlu ve
Uğur Yüce ile; eski Genel Müdürler Faruk
Yağız, Turgut Bozkurt, Seyfettin Biçici,
Aziz Gümüş ve Mehmet Yılmaz da katıldı.
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PETKİM Öneri Sistemində
(PETÖS) təklifləri uğur qazanan
əməkdaşlar, 45-ci il mərasimində
mükafatlandırıldı

mədəniyyətinin əhəmiyyətini vurğuladı.
“PETKİM-də daha görüləsi çox işimiz
var” deyən Aksoy, Singapurdakı Jurong
Adasını misal verərərək belə dedi: “320
hektarlıq dənizi dolduraraq qazandıqları
bir sahədə dünyanın ən önəmli neft-kimya
istehsal mərkəzi yaradılmışdır. İldə 80
milyard dollar satış reallaşdırırlar. Bizim
isə istehsal üçün daha çox imkanımızın
olmağına baxmayaraq ancaq 1.5 milyard
dollarlıq istehsal edirik. Bu kompleksin
içində, 80 milyard dollar deyil, 15-20
milyard dollarlıq satış həcminə niyə çata
bilməyək? İnanın bu rəqəmlər xəyal deyil.
PETKİM-də ən önəmli zənginliyimiz,
şirkətinə könüldən bağlı olan insan gücümüzdür. Şirkətin idarə heyətinin sədri ilə
həmkarlar təşkilatının sədri eyni şeyi deyir,
eyni inancı və həyəcanı bölüşür. Bir şirkət
üçün bundan daha gözəl bir şey düşünülə
bilər mi?”

// KEÇMİŞDƏ PETKİM-də
XİDMƏT EDƏNLƏR BİR YERƏ
YIĞIŞDI

PETKİM-in 45-ci il mərasimində,
şirkətdə böyük xidmətləri olmuş sabiq
İdarə Heyəti Sədrləri Kemal Çolakoğlu və
Uğur Yüce ilə; sabiq Baş İdarə Rəisləri
Faruk Yağız, Turgut Bozkurt, Seyfettin
Biçici, Aziz Gümüş və Mehmet Yılmaz da
iştirak etdi.

Törende daha sonra
müşteri, tedarikçi, ihracat
müşterisi dallarında toplam
40 firmaya plaket verilirken;
Petkim Öneri Sistemi’nde
(PETÖS) başarı kazanan
Petkim personeli ödüllendirildi. Petkim konulu resim
yarışmasında dereceye giren
ilköğretim okulu öğrenciler
ise ödüllerini, Petkim Eski
Genel Müdürü ve Türk
Eğitim Vakfı Genel Müdürü
Turgut Bozkurt’un elinden
aldı.

Mərasimdə daha sonra
müştəri, tədarükçü, ixracat
müştərisi olaraq cəmi 40
firmaya plaket verilirkən;
PETKİM Öneri Sistemində
(PETÖS) uğur qazanan
PETKİM əməkdaşları da
mükafatlandırıldı. PETKİM
mövzulu resm yarışında
dərəcəyə girən ibtidai
məktəb şagirdləri isə mükafatlarını, PETKİM sabiq
Baş İdarə Rəisi və Türk
Eğitim Vəqfinin Sədri Turgut
Bozkurtdan aldı.

PETKİM’DEN 4 BÜYÜK ÖDÜL
SOCAR & TURCAS Grubu ile Petkim
yöneticilerinden oluşan jüri tarafından, şirketin 45.
yılına özel olmak üzere dört kişiye ödül verildi. “Yılın
Sivil Toplum Örgütü” kategorisinde Ankara Sanayi
Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “Yılın Bürokratı”
kategorisinde Türk Standartları Enstitüsü Başkanı ve
Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil,
“Yılın Gazetecisi” kategorisinde CNN Türk Ekonomi
Müdürü Emin Çapa ödüllendirildi. Türkiye’de enerji
verimliliği alanında yaptığı çalışmalar ve çabaları
nedeniyle Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Erkan
Gürkan’a da özel ödül verildi..
Ödülleri sahiplerine veren SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş CEO’su ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Yavuz, ödül alacak isimleri çok titiz bir çalışma
sonrasında belirlediklerini açıklarken, bu isimlerin
ortak yönlerinin “yerli sanayinin gelişimine, kalite
yolculuğuna verdikleri önem” olduğuna dikkat çekti.

Petkim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal
Aksoy, şirketin en önemli zenginliğinin yetişmiş
insan gücü olduğuna vurgu yaparak, “Bir elimiz
Ege’de, bir elimiz Hazar’da.. Petkim’de daha
yapacak çok işimiz var” dedi..
PETKİM İdarə Heyətinin Sədr Əvəzi Erdal
Aksoy, şirkətin ən önəmli zənginliyinin yetişmiş
insan gücü olduğunu vurğulayaraq: “Bir əlimiz
Egedə, bir əlimiz Xəzərdə. PETKİM-də hələ
görüləcək çox işimiz var” dedi.

PETKİM-dən 4 BÖYÜK MÜKAFAT
SOCAR & TURCAS Qrupu ilə PETKİM
idarəçilərindən mütəşəkkil juri tərəfindən, şirkətin 45ci ilinə məxsus olaraq dörd nəfər mükafatlandırıldı.
“İlin qeyri-hökümət təşkilatı” kateqoriyasında
Ankara Sənaye Odasının Sədri Nurettin Özdebir,
“İlin Bürokratı” kateqoriyasında Türk Standartları
İnstitutunun Sədri və Konya Sənaye Odasının
Sədri Tahir Büyükhelvacıgil, “İlin Jurnalisti”
kateqoriyasında CNN Türk İqtisadiyyat Müdiri Emin
Çapa mükafatlandırıldı. Türkiyədə enerji səmərəliliği
sahəsindəki çalışmalarına görə Enerji Verimliliği
Dərnəyinin Sədri Erkan Gürkana da xüsusi mükafat
verildi.
Mükafatları sahiblərinə verən SOCAR & TURCAS
Enerji S.C. CEO-su və PETKİM İdarə Heyətinin
Üzvü Kenan Yavuz, mükafat alanları çox diqqətli
www.petkim.com.tr
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adların ortaq cəhətlərinin “yerli sənayenin inkişafına,
keyfiyyətə verdikləri əhəmiyyət” olduğunu vurğuladı.

AZİZ KOCAOĞLU’DAN PETKİM’E
BÜYÜK ÖVGÜ

AZİZ KOCAOĞLUDAN PETKİM-ə
BÖYÜK TƏRİF

Petkim’in 45. kuruluş yıldönümü törenine katılan
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
Türkiye’nin ekonomide zaman zaman zor dönemlerden
geçtiğini, ancak Petkim gibi sanayi tesislerinin yatırım
yapmaktan asla vazgeçmediğini vurguladı. Petkim’in
“45 yaşında bir dev” olduğunun altını çizen Kocaoğlu,
kurumun bundan sonra da yatırımlarını arttırarak geleceğe yürümesi gerektiğini kaydetti. Kocaoğlu, İzmir
Büyükşehir Belediyesi olarak yerelde kalkınmayı ilke
olarak seçmiş bir yerel yönetim anlayışından geldiklerini belirterek, “Kenti nasıl kalkındırabiliriz, insanların
gelir düzeyini, yaşam standardını nasıl arttırabiliriz;
bütün planlarımızı buna göre yapıyoruz. İzmir sadece
sanayide, sadece tarımda kalkınarak amaçlarına ulaşamaz. İzmir’in amacı, marka kent olmak gibi büyük
bir hedeftir. Bütünüyle, yaşam dokusuyla örnek bir
kent olabilmektir. Bu İzmir’in doğasında vardır” diye
konuştu. Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy,
Başkan Kocaoğlu’na 45. yıl anısına özel olarak hazırlanan bir plaket verdi.

PETKİM-in 45-ci ildönümü mərasimində iştirak edən
İzmir Bələdiyyəsinin Sədri Aziz Kocaoğlu, Türkiyənin iqtisadiyyatda bəzi çətin dövrlərdən keçdiyini, ancaq PETKİM
kimi sənaye müəssəsələrinin investisiya yatırmaqdan əsla
vazkeçmədiyini bildirdi. PETKİM-in “45 yaşında bir div”
olduğunu xüsusi vurğulayan Kocaoğlu, qurumun bundan sonra da investisiyalarını artıraraq gələcəyə doğru
yürüməli olduğunu qeyd etdi. Kocaoğlu, İzmir Bələdiyyəsi
olaraq inkişafı əsas hədəf olaraq seçmiş bir idarəetmə
anlayışından gəldiklərini bildirərək, “İzmiri necə inkişaf
etdirərik, insanların gəlir səviyyəsini, həyat standartını necə
artırabilərik; bütün planlarımızı buna görə şəkilləndiririk.
İzmir sadəcə sənayedə, kənd təsərrifatında inkişaf edərək
məqsədlərinə nail ola bilməz. İzmirin məqsədi, brend şəhər
olmaq kimi böyük bir hədəfdir. Bütünlükdə, nümunə bir
şəhər ola bilməkdir. Bu İzmirin təbiətində vardır” deyə
sözlərini tamamladı.
PETKİM İdarə heyətinin Sədr Əvəzi Erdal Aksoy, Kocaoğluna 45-ci ilin xatirəsinə xüsusilə hazırlanan bir xatirə
plaketi verdi.

45. YILDA YENİ LOGO

45-ci İLDƏ YENİ LOGO

Petkim, 45. yılına kurumsal kimliğinde yaptığı
değişim de damga vurdu.. Şirketin 45 yıldır kullandığı
logosu, yeni yüzüyle kamuoyuna tanıtıldı.. Brandista
Ajansı tarafından tasarlanan yeni logosu yaklaşık bir
yıllık çalışmanın ürünü.. SOCAR & TURCAS ortaklığında yepyeni bir dinamizm kazanan Petkim’in yeni
yüzünü yansıtan logo, üç hakim renkten oluşuyor.
Yeşil; çevreye ve gezegene saygıyı; huzur, barış ve
işbirliği arzusunu;
Kırmızı; yapılan işe duyulan tutkuyu, dinamizmi
ve enerjiyi;
Mavi; ciddiyeti, akıllı ve soğukkanlı duruşu, özgüveni ve yenilikçiliği simgeliyor..
Brandista Ajansı’nın Başkanı ve Kreativ Direktörü
Bahadır Bayrıl, yeni logo ve kurumsal kimlik değişimi
çalışmasında, Petkim’in bölgesel ve küresel oyuncu olma hedefinin yanı sıra özdeğerlerinin de ifade
edilmesi ilkesini göz önünde tuttuklarını söyledi. Üç
rengin işaret ettiği anlam dünyasını dinamik bir tarzda
birbirine bağlayan üç boyutlu şeklin, “P” harfiyle
akılda kalıcılık özelliği taşıdığına dikkat çeken Bayrıl,
şu değerlendirmeyi yaptı: “Kendine has, ‘unique’,
ayrıştırıcı bir biçimde yazılan bu “P” harfi kurumsal kimliğimizin ve değerlerimizin yoğunlaşmış ve
yalınlaştırılmış bir simgesidir. Bu haliyle de kurumsal
kimliğimizi taşımamız, damgasını vurmamız gereken
her yerde uygulanabilme, kullanılabilme üstünlüğü
ve kolaylığı sunmaktadır. Logomuzun tamamlayıcı
unsuru olan Petkim yazısında kullandığımız font ise
hem yenilikçi hem de modern bir tarzı yansıtmaktadır.
Güncellenmiştir, güçlenmiştir, renkli ve modern bir hâl
almıştır. Petkim’de yaşanan değişimi; kararlı, zevkli ve
etkileyici bir biçimde dışavurmaktadır.”
Logonun tasarım aşamasında uzun bir araştırma
dönemi geçirdiklerini, dünyadaki benzer kurumları inceleyerek, örnek vakaları derinlemesine analiz ettikleri
bilgisini veren Bahadır Bayrıl, elde edilen bulguların
yorumlanıp grafik unsurlara aktarılmasının yoğun bir
süreç gerektirdiğini kaydetti.
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PETKİM-in, 45-ci ilinə qurumun kimliyində etdiyi
dəyişmə də möhürünü vurdu. Şirkətin 45 ildir istifadə
etdiyi logo, yeni halıyla ictimaiyyətə təqdim edildi.
Brandista Ajansı tərəfındən hazırlanan yeni logo
təxminən bir illik bir çalışmanın məhsuludur. 		
SOCAR & TURCAS ortaqlığında yeni bir dinamizm
qazanan PETKİM-in yeni üzünü yansıdan logo, üç
hakim rəngdən meydana gəlib.
Yaşıl; ətraf mühitə hörməti; huzuru, sülhü və
əməkdaşlıq arzusunu;
Qırmızı; həyata keçirilən işə qarşı hiss edilən
bağlılığı, dinamikliyi və enerjini;
Mavi; ciddiyətin ağıllı və soyuqqanlı durmağı,
özünə güvəni və yenilikçiliyi simgələyir.
Brandista Ajansının Sədri və Kreativ Direktoru
Bahadır Bayrıl, yeni logo və qurumun kimlik dəyişmə
çalışmasında, PETKİM-in regional və qlobal oyunçu
olmaq hədəfilə bərabər öz dəyərlərinin də ifadə
edilməsini nəzərdə tutduqlarını bildirdi.
Üç rəngin işarət etdiyi məna dinamik şəkildə birbirinə bağlanan üç boyutlu şəkilin, “P” hərfiylə ağılda
qalmaq xüsusiyyəti daşıdığına diqqət çəkən Bayrıl,
belə dedi: “Özünə xas, ‘unique’, şəklində yazılan bu
“P” hərfi qurum kimliyimizin və dəyərlərimizin bir
simvoludur. Bu halda qurum kimliyimizi daşımağımız,
möhürümüzü vurmağımızın lazım olduğu hər yerdə
tətbiq edilə bilmək, istifadə üstünlüyü təmin edir.
Logomuzun tamamlayıcı ünsürü olan PETKİM
yazısında istifadə etdiyimiz font isə həm yenilikçi həm də
muasir bir tərzı yansıdır. Güncəllənib, güçlənib, rəngli
və muasir bir hâl alıb. PETKİM-də yaşanan dəyişməni;
qərarlı, zövqlü və təsirli bir şəkildə gösdərir.”
Logonun planlama mərhələsində uzun bir
araşdırma dövrü keçirdiklərini, dünyadakı bənzər
qurumları incələyərək, nümunələri analiz etdiklərini
bildirən Bahadır Bayrıl, əldə edilən nəticələrin qrafikə
yansıdılması üçün də ciddi şəkildə çalışdıqlarını qeyd
etdi.

İşte
’in 45 yıllık
Sanayileşme Koşusu
Budur Petkimin 45 illik
Sənayeləşmə Yürüşü
Petkim’in temeline ilk
harcı 3 Nisan 1965’de
dönemin Başbakanı
Süleyman Demirel
atmıştı.
Petkimin ilk təməlini 3
Aprel 1965-ci ildə o vaxtkı
Başbakan Süleyman
Dəmirəl qoymuşdu

Koç Holding’in patronu merhum
Vehbi Koç, 11 Ekim 1988’de
Petkim’i ziyaret etmişti...
Koç Holding’in sahibi mərhum Vəhbi
Koç 11 Oktyabr 1988-ci ildə Petkimi
ziyarət etmişdi..

Dönemin Başbakanı Turgut
Özal, Petkim’i ziyareti
(1985 yılı şubat ayı)
O vaxtkı Başbakan Turgut
Özalın Petkim ziyarəti (1985-ci
ilin fevral ayı)

29 Eylül 2000’de Başbakan Yardımcısı Mesut
Yılmaz’ın Klor Alkali fabrikası membranlı celle geçiş
açılış töreni. Yılmaz’ın solunda yanında dönemin
Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan ve özelleştirmeden
sorumlu
Devlet Bakanı Yüksel Yalova..
29 Sentyabr 2000-ci ildə Başbakan Yardımçısı Məsut
Yılmaz Alkil Xlorid zavodunda membranlı üsula
keçilməsinin açılışını edir. M.Yılmazın sol tərəfində o
vaxtkı Çalışma Bakanı Yaşar Oxuyan və özəlləşdirməyə
cavabdeh Dövlət Bakanı Yüksəl Yalova durmuşlar...
Cumhurbaşkanı Kenan Evren 22
kasım 1985’de Petkim’i ziyaret etmişti.
Yanında, dönemin İzmir Valisi,
bugünün Savunma Bakanı Vecdi Gönül
bulunuyor.
Cümhurbaşqanı Kənan Evrən 22 Noyabr
1985-ci ildə Petkimi ziyarət etmişdi.
Yanında, o vaxtki İzmir Valisi, bu gün isə
Müdafiə Bakanı Vecdi Gönül vardır.

1978 yılında, Ecevit hükümetinin
genç Enerji Bakanı Deniz
Baykal’ın Petkim’i ziyareti..
Petkimin Əliağadakı kompleksinin
təməlini 14 Sentyabr 1974-cü ildə
o vaxtkı Başbakan mərhum Bülənt
Ecevit qoymuşdu.
Aliağa Petkim limanının inşasından bir
kare. 1980 yılı..
Petkimin Yarımcadakı müəssisələrinin
inşaatından bir görünüş..

Petkim’in Aliağa’daki
yerleşkesinin temeline ilk harcı, 14
Eylül 1974’te dönemin Başbakanı
merhum Bülent Ecevit atmıştı.
Petkimin Əliağadakı kompleksinin
təməlini 14 Sentyabr 1974-cü ildə
o vaxtkı Başbakan mərhum Bülənt
Ecevit qoymuşdu.

1965-1970
Petkim Petrokimya A.Ş. 250 milyon TL sermaye
ile kuruldu.
Petkim’in ilk yatırım faaliyetlerine İzmitYarımca’da başlandı.
Yarımca Kompleksi’nin Etilen, Polietilen, Klor
Alkali, VCM ve PVC fabrikalarının yapımı
tamamlandı ve deneme işletmesine alındı.
Aliağa bölgesinde ikinci bir petrokimya kompleksi
kurulmasına karar verildi.
1971-1975
Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası devreye alındı.
Yarımca Kompleksi’nde DDB fabrikası
tamamlanarak işletmeye alındı.
Petkim’in sermayesi 1.5 milyar TL’ye çıkarıldı.
Yarımca Kompleksi’nde Etilen ve Polietilen
fabrikaları tevsi edildi.
Karbon Siyahı, Sentetik Kauçuklar, Stiren,
Polistiren fabrikaları devreye alındı.
1976-1983
Yarımca Kompleksi’nde VCM ve PVC fabrikaları
tevsi edildi ve Kaprolaktam üniteleri işletmeye
alındı.
Otomotiv sanayisinde oluşan hızlı gelişmeler
sonucu 19.8.1976 tarihinde Petkim’in öncülüğünde,
Petlas Lastik Sanayi A.Ş. kuruldu.
Şirketin sermayesi sırasıyla 8, 40, 100 milyar TL’ye
çıkarıldı.
Aliağa Kompleksi’nin yardımcı işletmeleri ve ortak
tesisleri tamamlandı.
1984-1989
Aliağa Kompleksi Fabrikaları işletmeye alındı.
Aliağa ve Yarımca Müesseseleri Alpet A.Ş. ve
Yarpet A.Ş. adı altında bağlı ortaklık haline
getirildi.
28.05.1986 tarihinde, 3291 sayılı kanun
çerçevesinde özelleştirme kapsamına alındı.
1990-1995
Şirket sermayesi 1990 yılında 2 trilyon TL’ye, 1991
yılında 3 trilyon TL’ye çıkarıldı.
Petkim’in bağlı ortaklıkları olan Alpet ve Yarpet,
31.08.1990 tarihli bilançoları esas alınarak bütün
aktif ve pasifleri ile Petkim tarafından devralındı.
Merkez Teşkilatı, Aliağa Kompleksi ile birleşti.
Yarımca Kompleksi ise, Yarımca Kompleks
Başkanlığı’na dönüştürüldü.
Aliağa Kompleksi’nde 1993 yılında AYPE, YYPE,
PP ve ACN fabrikalarında; Yarımca Kompleksi’nde
1995 yılında PVC, PS, KS, SBR, CBR ve BDX
fabrikalarında yapılan tevsi ve rehabilitasyon
çalışmaları sonucu kapasiteler artırıldı.
1996-1999
TS-EN-ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi alındı.
Şirket, “Esas Sermaye Sistemi”nden “Kayıtlı
Sermaye Sistemi”ne geçti. Sermayesi, Yeniden
Değerleme Değer Artış Fonu’ndan karşılanmak
suretiyle 114 trilyon TL artırılarak 117 trilyon
TL’ye yükseltildi.

RAKAMLARLA
PETKİM

✔ 50’yi aşan
petrokimyasal ürün
yelpazesiyle Türkiye
sanayinin vazgeçilmez
bir hammadde üreticisi
durumunda olan Petkim’in
ürettiği petrokimyasal
ürünler; inşaat, tarım,
otomotiv, elektrik,
elektronik, ambalaj,
tekstil sektörlerinin
önemli girdileri arasında
bulunuyor.
Petkim, ayrıca, ilaç,
boya, deterjan, kozmetik
gibi birçok sanayi için girdi
üretiyor.
✔ Yılda 3,2 milyon ton brüt
üretim gerçekleştiriyor.
✔ Yurt içindeki pazar payı
yüzde 30.
✔ Hedefi, 2018 yılında
pazar payını yüzde 40’a
çıkarmak..

PETKİM’İN

2009 KARNESİ
Net satışlar:
2.057.459 bin TL.
Brüt üretim: 2.956.800 ton
Net kâr: 114.035 bin TL.
İhracat: (60 ülkeye)
347 milyon USD
İstihdam (Yılsonu 2421
2009 yılı kapasite
kullanım oranı: % 91
Yatırım tutarı:
69.858 bin TL.
İSO 500 (2008) sıralaması:
15’inci
Yurt içindeki
pazar payı: % 26

2000-2004
Klor Alkali fabrikasında klor üretiminin civalı cell’ler yerine membranlı
cell’lerde yapılmasını ve klor üretim kapasitesinin 100.000 ton/yıl’a
artırılmasını amaçlayan tesis bitirilerek işletmeye alındı.
Elektrik Üretim ünitesinde 20 MW’lık kondenserli 2. türbin 2001 yılı
içinde devreye alındı.
Şirketimizin sermayesi 117.000 milyar TL’den 204.750 milyar TL’ye
yükseltildi.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) kararı ileYarımca Kompleksi
Tüpraş’a devredildi.
YYPE fabrikası 2. tevsi çalışmaları 2001 yılında bitirilerek üretim
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kapasitesi 66.000 ton/yıl’dan 96.000 ton/yıl’a
çıkarıldı.
Yılda 10.000 üretim artışı sağlayan PVC fabrikası
17. reaktör ilavesi 2001 yılı içinde tamamlandı.
Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası kapatılarak
malzemelerin Aliağa Kompleksi’ne transferi
tamamlandı.
2002 yılında inşaat ve montajı tamamlanan Sıvı-Katı
Atık Yakma Tesisi 2003 yılında devreye alındı.
Petkim kuru yük iskelesi üçüncü şahısların
kullanımına açıldı.
2005-2007
PETKİM yatırımları kapsamında 2004 yılında
başlamış olan Etilen, AYPE ve PP fabrikaları tevsi
çalışmaları 2005 yılında tamamlandı. Etilen fabrikası
kapasitesi 400.000 ton/yıl’dan 520.000 ton/yıl’a,
AYPE fabrikası kapasitesi 190.000 ton/yıl’dan
310.000 ton/yıl’a, PP fabrikası kapasitesi 80.000 ton/
yıl’dan 144.000 ton/yıl’a çıkarıldı. Son 18 yılın en
yüksek yatırım tutarı gerçekleştirildi.
Aromatikler Fabrikasında p-x kapasitesi 100.000 ton/
yıl’dan 136.000 ton/yıl’a, benzen kapasitesi 123.000
ton/yıl’dan 134.000 ton/yıl’a çıkarıldı.
Standart & Poor’s ve Sabancı Üniversitesi’nin
birlikte yaptıkları şeffaflık ve ifşa araştırmasında
2006 yılında Petkim “En Şeffaf İlk Beş Kuruluş”
içinde gösterildi.
2007 yılında Buhar Üretim Elektrik Üretim
ünitelerinde 90 Milyon ABD $ harcanarak
gerçekleştirilen yatırımla; 57 MW’lık Gaz
Türbinidevreye alındı. Buhar kazanlarında fuel-oil
yanı sıra çevre dostu doğal gaz kullanımına geçilerek
yakıt esnekliği sağlanmış oldu.
Mart 2007 tarihi itibariyle, Petkim dışından atık
alınarak bertaraf edilmeye başlandı.
Torba Üretim’de FFS rulo film ureten co-extruder
unitesi 2007 yılında devreye alındı. Kademeli olarak
bütün katı ürünlerde ventilli torba yerine FFS torba
ambalajına geçildi.
PETKİM’in sermayesindeki %51 oranındaki kamu
hissesinin, blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine
ilişkin ihale sürecinde, 5 Temmuz 2007 tarihinde
kamuya açık olarak yapılan nihai pazarlık
görüşmeleri sonucunda ikinci en yüksek teklifi
veren SOCAR-TURCAS Ortak Girişim Grubu’na
satılması, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 22
/11/2007 tarih ve 2007/63 sayılı kararı ile onaylandı.

2008-2009
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.’nin
sermayesindeki %51 oranındaki kamu hissesinin
blok olarak, ihalede SOCAR-TURCAS Ortak
Girişim Grubu’na 2 milyar 40 milyon ABD Dolarına
satılması işlemi resmen tamamlandı. PETKİM
hisselerinin SOCAR-TURCAS Ortak Girişim Grubu
tarafından kurulan SOCAR&TURCAS Petrokimya
A.Ş.’ye devrine yönelik sözleşme 30.05.2008
tarihinde imzalandı.
PETKİM’in mülkiyetinde bulunan 1.300 dönüm
alan, hammadde rafinerisi kurulması için
SOCAR&TURCAS Rafineri A.Ş.’ye tahsis edildi.
Tesiste hammadde esnekliği yaratacak şekilde
teknoloji yenilenmesi gerçekleştirilerek önemli
derecede hammadde verimliliği yaratıldı. Nafta ile birlikte LPG krak
edilmeye başlandı.
Şirketimizin lojistik olarak büyüme planları çerçevesinde Petkim limanı
fizibilite ve detaylı terminal planlaması çalışması başlatıldı.
TSE tarafından gerçekleştirilen Entegre Yönetim SistemiBelgelendirme
Denetimi sonucunda; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin
yenilenmesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin ve TS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği YönetimSistemi Belgesinin verilmesi yönünde
karar verildi.
2009 yılında Etilen fabrikası ve AYPE-T fabrikası kapasite artışı
projeleri içinmühendislik sözleşmeleri imzalandı.

1965-1970
PETKİM S.C. 250 milyon Türk Lirəlik (TL)
sərmayə ilə quruldu.
PETKİM ilk investisiya fəaliyyətlərinə İzmitYarımcada başladı.
Yarımca Kompleksinin Etilen, Polietilen, Klor
Alkali, VCM və PVC Zavodları quruldu və yoxlama
mərhələsinə alındı.
Aliağa bölgəsində ikinci bir neft-kimya
kompleksinin qurulmasına qərar verildi.
1971-1975
Çanakkale Plastik İşləmə Zavodu fəaliyyətə
başladı.
Yarımca Kompleksində DDB zavodu tamamlanaraq
fəaliyyətə başladı.
Petkimin sərmayəsi 1.5 milyard TL-nə çıxarıldı.
Yarımca Kompleksində Etilen və Polietilen
zavodları fəaliyyətə başladı .
Karbon Siyahı, Sentetik Kauçuklar, Stiren,
Polistiren zavodları da fəaliyyətə başladı.
1976-1983
Yarımca Kompleksində VCM və PVC zavodları
fəaliyyətə başladı.
Avtomobil sənayesində meydana gələn surətli
inkişaf nəticəsində 19.8.1976 tarixində PETKİM-in
dəstəyilə, Petlas Lastik Sanayi S.C. quruldu.
Şirkətin sərmayəsi uyğun olaraq 8, 40, 100 milyard
TL-nə çıxarıldı.
Aliağa Kompleksinin köməkçi şirkətləri
tamamlandı.
1984-1989
Aliağa Kompleksi Zavodları fəaliyyətə başladı.
Aliağa və Yarımca Müəssisələri Alpet S.C. və
Yarpet S.C. adı altında müştərək şirkət oldu.
28.05.1986 tarixində, 3291 nömrəli qanun
çərçivəsində özəlləşdirməyə alındı.
1990-1995
Şirkətin sərmayəsi 1990-cı ildə 2 trilyon TL, 1991ci ildə isə 3 trilyon TL-nə çıxarıldı.
PETKİM-ə bağlı ortaqlıqlar olan Alpet və Yarpet,
31.08.1990 tarixli balanslarına əsasən bütün aktiv
və passivlərilə birlikdə PETKİM tərəfindən alındı.
Mərkəz Təşkilatı, Aliağa Kompleksi ilə birləşdi.
Aliağa Kompleksində 1993-cü ildə AYPE, YYPE,
PP və ACN zavodlarında; Yarımca Kompleksində
1995-ci ildə PVC, PS, KS, SBR, CBR və BDX
zavodlarında həyata keçirilən rehabilitasiya
çalışmaları nəticəsində istehsal potensialı artırıldı.
1996-1999
TS-EN-ISO 9002 Keyfiyyət Standartı alındı.
Şirkət, “Əsas Sərmayə Sistemindən”
“Qeydiyyatdakı Sərmayə Sisteminə” keçdi.
Sərmayəsi, Yenidən Dəğərləndirmə Dəğər Artımı
Fondundan təmin edilmək yoluyla 114 trilyon TL
artırılaraq 117 trilyon TL-nə yüksəldildi.

RƏQƏMLƏRLƏ
PETKİM

✔ 50-nin üstündə
neft-kimya məhsullarıyla
Türkiyə sənayesinin
vazkeçilməz bir xammal
istehsalçısı olan
PETKİM-in istehsal etdiyi
neft-kimya məhsulları;
inşaat, kənd təsərufatı,
avtomobil,
elektrik enerjisi, elektronik,
geyim sektorlarının mühüm
xam malları arasında yer
alır. PETKİM, bundan başqa
dərman, boya, təmizlik
məhsulları, kosmetika kimi
bir çox sənaye sahələri üçün
xammal istehsal edir.
✔ İldə 3,2 milyon ton
istehsal reallaşdırılır.
✔ Daxili bazardakı payı
30%-dir.
✔ Hədəfi, 2018-ci ildə
bazar payını 40%-ə
yüksəltməkdir

PETKİM-in 2009

GÖSTƏRİCİLƏRİ
Xalis satışlar:
2.057.459 min TL.
Məcmu istehsal:
2.956.800 ton
Xalis mənfəət:
114.035 min TL.
İxracat: (60ölkəyə)
347 milyon USD
Məşğulluq (İl sonunda) 2421
2009-da istehsal potensialı
istifadə nisbəti 91%
İnvestisiya həcmi:
69.858 min TL
İSO 500 (2008) sıralaması:
15-ci
Daxili bazardakı payı:
26%

2000-2004
Klor Alkali zavodunda xlor istehsalı gücünün
100.000 ton/il-ə qədər artırılması məqsədilə
çalışmalar tamamlanaraq fəaliyyətə başlandı.
Elektrik enerjisi istehsalı sahəsində 20 MW’luq
kondenserli 2. türbin 2001-ci ildə fəaliyyətə alındı.
Şirkətin sərmayəsi 117.000 milyard TL-dən 204.750 milyard TL-nə
yüksəldildi.
Özəlləşdirmə Yüksək Kurulunun (ÖYK) qərarı ilə Yarımca Kompleksi
Tüpraşa verildi.
YYPE zavodundakı çalışmalar 2001-ci ildə tamamlanaraq istehsal gücü
66.000 ton/il-dən 96.000 ton/il-ə yüksəldildi.
İldə 10.000 istehsal artımı olan PVC zavodu 17-ci reaktor əlavəsi 2001ci ildə tamamlandı.

Çanakkale Plastik İşleme Zavodu bağlanaraq
təchizatın Aliağa Kompleksinə daşınması təmin
edildi.
2002-ci ildə inşaat və montajı tamamlanan `SıvıKatı Atık Yakma Tesisi` 2003-cü ildə fəaliyyətə
başladı.
PETKİM quru yük limanı üçüncü şəxslərin
istifadəsinə açıldı.
2005-2007
PETKİM-in investisiyaları çərçivəsində 2004-cü
ildə başlayan Etilen, AYPE ve PP zavodları
2005-ci ildə tamamlandı. Etilen zavodunun
istehsal gücü 400.000 ton/il-dən 520.000 ton/il-ə,
AYPE zavodunun istehsal gücü 190.000 ton/ildən
310.000 ton/ilə, PP zavodunun istehsal gücü isə
80.000 ton/ildən 144.000 ton/ilə çıxarıldı. Son 18
ilin ən yüksək investisiya həcmi reallaşdırıldı.
Aromatiklər zavodunda p-x istehsal gücü
100.000 ton/il-dən 136.000 ton/il-ə, benzen
istehsal gücü 123.000 ton/il-dən 134.000 ton/il-ə
yüksəldildi.
Standart & Poors və Sabancı Üniversitetinin
birlikdə həyata keçirdikləri şəffaflıq və ifşa
araşdırmasında 2006-cı ildə PETKİM “Ən Şəffaf
İlk Beş Təşkilat” içində yer aldı.
2007-ci ildə Buxar İstehsal Elektrik İstehsalı
sahəsinə 90 Milyon dollarlıq investisiya ilə; 57
MW-luq Qaz Türbini fəaliyyətə başladı. Buxar
qazanlarında fuel-oil-lə birlikdə ətraf mühitə
dost sayılan təbii qazdan istifadə edilərək enerji
elastikliyi təmin edilmiş oldu.
`Torba Üretim`-də FFS rulon film istehsal
edən co-extruder sahəsi 2007-ci ildə fəaliyyətə
başladı. Mərhələli olaraq bütün qatı məhsullarda
vintelli torba yerinə FFS torba-ya keçildi.
PETKİM-in sərmayəsindəki 51%-lik dövlət
payının, blok satış metodu ilə özəlləşdirilməsilə
əlaqədar tender prossesində, 5 İyul 2007-ci ildə
dövlətə açıq olaraq həyata keçirilən görüşmələr
nəticəsində ikinci ən yüksək təklifi verən SOCARTURCAS Ortaq Təşəbbüs Grupuna satılmağı,
Özəlləşdirmə Yüksək Qurumunun 22.11.2007
tarixli və 2007/63 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edildi.

2008-2009
PETKİM Petrokimya Holdinq S.C.-nin
sərmayəsindəki %51 nisbətindəki dövlət payının
blok olaraq, tenderdə SOCAR-TURCAS Ortaq
Təşəbbüs Qrupuna 2 milyard 40 milyon ABŞ
Dollarına satılması rəsmi olaraq tamamlandı.
PETKİM hissələrinin SOCAR-TURCAS
Ortaq Təşəbbüs qrupu tərəfindən qurulan
SOCAR&TURCAS Neft-kimya S.C.-nə verilməsi
istiqamətindəki müqavilə 30.05.2008 tarixində
imzalandı.
PETKİM-in mülkiyyətində olan 130
hektarlıq sahə, xammal emalı məqsədilə
SOCAR&TURCAS Rafineri S.C.-nə verildi.
Kompleksdə xammal elastikliyi təmin ediləcək
şəkildə texnologiya yenilənməsi reallaşdırılaraq
önəmli dərəcədə xammal məhsuldarlığı artırıldı.
Nafta ilə birlikdə LPG istifadə edilməyə
başlandı.
Şirkətin logistika olaraq böyümə planları
çərçivəsində PETKİM limanı təfərruatlı terminal planı başladıldı.
TSE tərəfindən həyata keçirilən “Entegre Yönetim Sistemi
Belgelendirme Denetimi” nəticəsində; ISO 9001 Keyfiyyətli İdarəetmə
Sistemi Sənədinin yenilənməsi, ISO 14001 Ətraf Mühit İdarəetmə Sistemi
və TS 18001 İş Sağlığı və Təhlükəsizliyi Yönetim Sistemi Sənədinin
verilməsi istiqamətində qərar verildi.
2009-cu ildə Etilen və AYPE-T zavodlarının istehsal
güclərini artırmaq layihələri üçün mühəndislik
müqaviləsi imzalandı.
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Türkiye’nin en büyük yerlileştirme
projesini SOCAR & TURCAS yapacak
Türkiyənin ən böyük yerliləşdirmə
layihəsini SOCAR & TURCAS
həyata keçirəcək
azırlanan
yatırımına h
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Türkiyənin tək bir nöqtəyə istiqamətlə
ndiriləcək ən böyük özəl sektor investi
siyasını
reallaşdırmaya hazırlaşan SOCAR &
TURCAS Grupunun CEO-su Kenan
Yav
uz,
layihənin “Ən böyük yerliləşdirmə”
layihəsi olduğunu bildirdi. Türkiyə və
Azərbaycanın
iki qardaş ölkə olmaqla birlikdə, eyn
i zamanda “Strateji ortaq” olduğunu
vur
ğulayan
Yavuz, PETKİM-in yerli sənayeni də
arxasınca apardığına diqqət çəkdi.
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PETKİM-də 2004-cü ildə Baş Direktor olaraq
işə başlayan Kenan Yavuz, şirkətin özəlləşdirmə
prossesini uğurla həyata keçirdikdən sonra,
şirkətin yeni sahipliyində də bu vəzifəni davan
etdirdi. 2009-cu ilin Noyabr ayından etibarən
SOCAR & TURCAS Enerji S.C. CEO-na
təyin olunan Kenan Yavuz, Qrupa bağlı olan
şirkətlərin bütün strateji əməliyyatlarını icra
edir. Kenan Yavuzla Türkiyə Azərbaycan
qardaşlığından, rəhbərliyində təmsil olunduğu
SOCAR & TURCAS Enerji S.C.-nin gələcək
vizyonuna qədər geniş bir prespektivdə söhbət
etdik.
Petkim’de 2004 yılında Genel Müdür
olarak göreve başlayan Kenan Yavuz,
şirketin özelleştirme sürecini başarıyla
yönettikten sonra, şirketin yeni sahipliğinde
de bu görevini sürdürdü. 2009 yılı kasım
ayından itibaren SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş Grup Üst Yöneticiliği’ne (CEO)
atanan Kenan Yavuz, bağlı şirketlerin tüm
stratejik operasyonlarını yürütüyor. Kenan
Yavuz ile Türk Azeri kardeşliğinden,
başında bulunduğu SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş şirketinin gelecek vizyonuna
kadar geniş bir perspektifte konuştuk.
Petkim Yaşam: Siz Petkim’in hem
kamu, hem de özel sektör yönetimindeki
dönemlerini yaşadınız.. Dolayısıyla bu iki
dönem arasındaki kıyaslamayı en rahat
yapabilecek deneyime sahipsiniz. İki
yılda Petkim’de ne değişti, kısaca anlatır
mısınız?
YAVUZ: Ben Petkim’in Genel
Müdürlüğü’ne 2004 yılında geldim. O
zamanlar biliyorsunuz, bir kamu şirketiydik.
Petkim’in özelleştirme aşamalarını an be
an yaşadım. Petkim’de direkt operasyonel
sorumluluklarımı devrettikten sonra, yeni
görevimde SOCAR & TURCAS stratejik
açılımlarına, alınması gereken stratejik kararlara ve bu kararların hayata geçirilmesine
odaklanacağım. Petkim Genel Müdürlüğünü
Petkim’in içinden gelen, çok yüksek bir
birikim ve tecrübeye sahip Sayın Mehmet
Hayati Öztürk’e emanet ettim.
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Petkim Yaşam: Siz PETKİM-in həm
dövlət, həm də özəl sektor idarəsində olduğu
dövrləri yaşadınız. Bu iki dönəm arasındakı
müqayisəni rahat bir şəkildə apara biləcək
təcrübəyə sahibsiniz. İki ildə PETKİM-də nə
dəyişdi, qısaca şərh edə bilərsinizmi?
YAVUZ: Mən PETKİM-in Baş Direktorluğuna 2004-cü ildə təyin olundum. O zamanlar
bildiyiniz kimi, bir dövlət şirkətiydik. PETKİMin özəlləşdirmə mərhələlərini an ba an yaşadım. PETKİM-dəki yeni vəzifəmdə SOCAR
& TURCAS adına lazımi strateji qərarların
alınması və bu qərarların həyata keçirilməsinə
fokuslanacağam. PETKİM Baş Direktorluğunu PETKİM-in içindən gələn, çox yüksək bir
bilik və təcrübəyə sahib olan Hörmətli Mehmet
Hayati Öztürkə əmanət etdim.
Petkim Yaşam: 30 May 2008-ci ildə
PETKİM-i aldıqdan sonra keçən 2 ildə
SOCAR & TURCAS Enerji S.C. və PETKİM
hansı nöqtəyə gəldi?
YAVUZ: PETKİM, özəlləşdirmə
prossesində 21 ilin yorğunluğunu üzərinə
toplamış bir şirkət idi. O zaman sadəcə şirkəti
ayaq üstə tutmağa çalışdıq. Özəlləşdirmə
planında olan bir şirkətin əli-ayağı zəncirlə
bağlıdır. Çünkü şirkət üçün həyati əhəmiyyət
daşıyan yatırımları reallaşdırmağınız lazımdır. Ancaq bu prosses çox uzun proseduralara
bağlıdır və Dövlət haqlı olaraq, “Mən səni bu
dəyərdən satışa çıxartdım. Bu dəyəri azaldacak ya da artıracaq təşəbbüslərdən uzaqlaş,
mövcud vəziyyəti qoru” deyə düşünər. Bu halda
idxalat getdikcə artmaqda və PETKİM, daxili
bazardakı payını itirməkdədir. Yaxşı ki, vəzifəyə

Petkim Yaşam: 30 Mayıs 2008’de
Petkim’i aldıktan sonra geçen 1,5 yılda SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş.
ve Petkim nasıl bir noktaya geldi?
YAVUZ: Petkim, özelleştirme
sürecinde 21 yılın yorgunluğunu üzerinde biriktirmiş bir şirketti.. O süreçte
sadece şirketi ayakta tutmaya çalıştık.
Özelleştirme kapsamında olan bir şirketin eli-ayağı zincirle bağlıdır. Şirket
için hayati önem taşıyan yatırımları
yapmanız gereklidir. Ancak bu süreç
çok uzun prosedürlere bağlıdır. Devlet
kendince haklı olarak, “Ben seni bu
değerden satışa çıkardım. Bu değeri
azaltacak ya da artıracak girişimlerden
uzak dur, mevcudu koru” der.. Oysa
ithalat giderek artmakta ve Petkim,
yerli pazardaki payını giderek yitirmektedir. Neyse ki ilk görev yıllarımda,
Petkim’in geleceğindeki ipotekleri
kaldıracak dev yatırımlara imza attık. O
yıllarda başta Maliye Bakanımız Sayın
Kemal Unakıtan ve Özelleştirme İdaresi yetkililerinden çok önemli destekler
gördük..
Petkim Yaşam: Ya özelleştirme
sonrasında işler nasıl yürüdü?
YAVUZ:Özelleştirme sonrasında
ise şirketin geleceğini oluşturma şansı
yakaladık. Bugüne kadar hep “Petkim
stratejik bir kurum değildir, ama özelleştirilmesi çok stratejiktir” dedim.
Bunun nedeni şudur: Petkim’in
hammaddesi yok. Hammaddesi olan ve
pazarı çok iyi bilen bir konsorsiyum tarafından satın alınması Petkim için çok
önemliydi.. Şimdi hedefimiz, Petkim’i
bir dünya şirketi yapmak için vakit
kaybetmeden dev yatırımlarla beslemek. Zira bizim hammadde sağladığımız sektörler Türkiye’nin GSMH’ sının

gəldiyim ilk illərdə, PETKİM-in
gələcəyindəki girovları ortadan
qaldıra biləcək nəhəng investisiyalara imza atdıq. O illərdə
başda Maliyyə Nazirimiz Hörmətli
Kemal Unakıtan və Özəlləşdirmə
İdarəsindəki məsul şəxslərdən çox
önəmli dəstəklər gördük.
Petkim Yaşam: Bəs
özəlləşdirmədən sonra işlər necə
getdi?
YAVUZ: Özəlləşdirmədən
sonra şirkətin gələcəyini görmək
şansı əldə etdik. Bu günə qədər
hər zaman “PETKİM strateji bir qurum deyildir, amma
özəlləşdirilməsi çox stratejiktir”
dedim. Bunun səbəbi budur:
PETKİM-in xammalı yoxdur.
Xammalı olan və bazarı çox yaxşı
bilən bir konsorsiyum tərəfındən
satın alınmağı PETKİM üçün çox
əhəmiyyətli idi. İndi hədəfimiz,
PETKİM-i bir dünya şirkəti etmək
üçün vaxt itirmədən nəhəng investisiyalarla bəsləməkdir. Bizim
xammalla təmin etdiyimiz sektorlar Türkiyənin UDM-nin çox
üstündə artım tempinə sahibdir.
Biz eyni nisbətdəki artımı əldə edə
bilməsək, həm kiçilərək yox olarıq,
həm də bazarı tamamilə idxalata təslim etmiş olarıq. PETKİM,
yerli sənayenin gücünü, Türk
mühəndisinin, işçisinin alın tərini
təmsil edən bir şirkətdir.
Petkim Yaşam: SOCAR
& TURCAS olaraq PETKİM
Aliağada həyata keçirməyi
planladığınız bir investisiya
paketindən söz etdiniz. Bu

investisiyanın ilk addımları nə
zaman atılacaq?
YAVUZ: Özəlləşdirmənin
bitdiyi ilin ikinci yarısında dünya
tarixinin ən böyük krizi ilə qarşılaşdıq. Kriz ilə bərabər orta və
uzun müddətli proqramlarımızı
hazırladıq. Eyni dövrdə SOCAR
& TURCAS olaraq PETKİMin ərazisi üçün bir neftayırma
zavodu inşa etməyə qərar verdik.
Bu neftayırma zavodu üçün lazım
olan prosedurları başlatdıq və
2009-cu ilin Dekabr ayında ÇED
Raportu’nu aldıq. Rafinərimiz, bir
kimya neftayırma zavodu olacaq.
Yəni təxmin edilənin əksinə olaraq
benzin deyil, neft-kimyanın əsas
xammalı olan nafta istehsal edəcək.
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çok üzerinde büyüyor. Biz aynı oranda
büyüyemezsek, hem küçülür yok
oluruz; hem de pazarı tamamen ithalata
teslim ederiz. Petkim, yerli sanayinin
gücünü, Türk mühendisinin, işçisinin
alın terini temsil eden bir şirket...
Petkim Yaşam: SOCAR &
TURCAS olarak Petkim Aliağa
yerleşkesinde yapmayı planladığınız
bir yatırım demetinden bahsediyorsunuz. Bu yatırımın ilk adımları ne
zaman atılacak?
YAVUZ:Özelleştirmenin sonlandığı
yılın ikinci yarısında dünya tarihinin en
büyük krizi ile yüzleştik. Kriz ile beraber orta ve uzun vadeli programlarımızı
hazırladık. Aynı dönemde SOCAR &
TURCAS olarak Petkim’in arazisi için
bir rafineri yapmaya karar verdik. Bu
rafineri için gerekli prosedürleri başlattık ve 2009 yılı aralık ayında ÇED
Raporu’nu aldık.
Rafinerimiz, bir kimya rafinerisi
olacak. Yani sanılanın aksine benzin
değil, petrokimyanın ana hammaddesi olan naftayı üretecek. Grubumuz
bünyesindeki SOCAR & TURCAS
Rafineri A.Ş tarafından Petkim Aliağa
Kompleksi içinde bin 375 dönüm
arazide kurulacak rafineri projesi için
ÇED olumlu raporumuzu aldık. Bu
yıl, mühendislik ve detay çalışmalar yürütülecek. 10 milyon ton/ yıl
kapasiteli bu rafineri için 4 ile 5 milyar
dolar arasında bir yatırım tutarı tahmin
ediyoruz. Rafineriyi en geç 2015 yılı
başında 2014 devreye almayı amaçlıyoruz. Rafineri tamamlandığında, en az
1500 ilâ 2000 kişiye istihdam imkânı
sağlayacak.

Qrupumuz tərkibindəki SOCAR & 		
TURCAS Rafineri S.C. tərəfındən
PETKİM Aliağa Kompleksi içində 37,5
hektarlıq sahədə qurulacaq rafinəri
layihəsi üçün ÇED müsbət raportunu
aldıq. Bu il, mühəndislik və bir sıra
çalışmalar icra ediləcək. 10 milyon ton/
il potensialı olacaq bu neftayırma zavodu üçün 4-5 milyard dollar arasında
bir investisiya həcmi proqnozlaşdırılır.
Neftayırma zavodu ən gec 2015-ci
ilin əvvəlində fəaliyyətə başlamağını
hədəfləyirik. Neftayırma zavodu tamamlananda, ən azı 1500-2000 nəfər işle
təmin edilmiş olacaqdır.

Hedefimiz,
Petkim’i bir dünya
şirketi yapmak için
vakit kaybetmeden
dev yatırımlarla
beslemek.

Hədəfimiz, PETKİM-i
bir dünya şirkəti etmək
üçün vaxt itirmədən
nəhəng investisiyalarla
bəsləməkdir.

Petkim Yaşam: İndi əsas xammal
olan Naftanın nə qədərini idxal
edirsiniz?
YAVUZ: Biz illik 1.8 milyon ton
Nafta istifadə edirik. 2009’da bunun
95%-ni idxal etdik. Bu çox böyük bir
rəqəmdir. Ağdəniz çanağının ən böyük
idxalâtçı şirkətiyik. Bu şəkildə davam
etdirilə bilməz. Bu səbəblə xammal istehsalını hədəflədiyimiz yeni neftayırma
zavodu həm PETKİM həm də ölkəmiz
üçün çox əhəmiyyətlidir.
Petkim Yaşam: 2018 və 2023
layihələriniz, strategiyalarınızı
müəyyən etmək baxımından kritik
önəmə sahipdir. Bu layihələriniz
nədən ibarətdir?
YAVUZ: PETKİM-in istehsalını reallaşdırdığı yarımadanı 2023 layihəsinə
hazırlayırıq. 2018-də daxili bazar
payımızı 40%-ə; 2023-də isə istehsal
və marketing qabiliyyətini 2 qatına
çıxarmağı hədəfləyirik. Planladığımız

PETKİM’İN EN ÖNEMLİ HAZİNESİ ÇALIŞANLARIDIR
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Petkim Yaşam: Petkim sürekli istihdam yaratıyor. Krizin etkilerinin en
yoğun olduğu dönemde dahi istihdam
yarattı. 45 yıllık bu gelenekte, şirketin
çalışanlarına bakışı nedir?
YAVUZ: Şunu büyük bir gurur
ve onurla söylemeliyim. Petkim’in en
önemli hazinesi, gurur vesikası şirketi
kendi parçası olarak gören çalışanlarıdır.
Deneyimli mühendisinden yeni işçisine
kadar yüzlerce arkadaşımda bu özelliği müşahede ettim. Petkim bir “camia
şirketi”dir..
Petkim’li olmak bir ayrıcalık ve gurur
vesilesidir bizler için.. Bu aileye yeni
üyelerin katılmasını çok önemsiyoruz.
Ayrıca 4-5 yıl sonra devreye alacağımız
yatırımlarda yeni arkadaşlarımıza görev
ve sorumluluk vereceğiz.

Rafineri ve Petrokimya yatırımlarına yetiştirilmek üzere; Meslek Lisesi,
Meslek Yüksek Okulu, Teknik Eğitim
Fakültelerinin uygun bölümlerden mezun
olanlar için “İstihdam Garantili İşgücü
Yetiştirme” eğitiminin ikincisini tamamladık. 200 kursiyerimiz, 3 Şubat’ta törenle işbaşı yaptı. Geçen yıl ocak ayında
da 240 teknisyenimiz işbaşı yapmıştı..
Böylece sağladığımız ek istihdam 440’a
ulaşmış oldu. Petkim’e uzun yıllar hizmet
etmiş, 20-25 yıl kıdemindeki çalışanlarımız, kendi evlatları gibi gördükleri genç
arkadaşlarımıza bilgi ve tecrübelerini
aktarıyor..
Türkiye’de işsizlik en önemli sorun,
ancak biz çok şükür özelleştirme sonrası
emeklilik dışında hiçbir çalışanımızla
yollarımızı ayırmadık.

Petkim Yaşam: Şu anda temel
hammaddeniz olan Nafta’nın ne
kadarını ithal ediyorsunuz?
YAVUZ: Biz yıllık 1.8 milyon
ton Nafta kullanıyoruz. 2009’da
bunun %95’ini ithal etmişiz. Bu çok
büyük bir rakamdır.. Akdeniz çanağının en büyük ithalâtçı şirketiyiz.
Bu sürdürülebilir bir durum değil.
Bu nedenle hammadde üretimini
hedefleyen yeni rafineri hem Petkim
hem de ülkemiz için çok önemli..
Petkim Yaşam: 2018 ve 2023
projeksiyonlarınız, stratejilerinizi
belirleme açısından kritik öneme
sahip. Bu projeksiyonlardan bahseder misiniz?
YAVUZ: Petkim’in üretim
yaptığı yarımadayı 2023 projeksiyonuna hazırlıyoruz. 2018’de iç
pazar payımızı %40’a; 2023’te ise
üretim ve pazarlama kabiliyetini
2 katına çıkarmayı hedefliyoruz.
Planladığımız yatırımları gerçekleştirdiğimizde 2018’de Türkiye’nin
ilk üç büyük sanayi kuruluşu içinde
yerimizi alacağız. 2023’te ise grup
olarak sanayi kuruluşları içinde
birinci veya ikinci oluruz. Çünkü
bizim sahip olduğumuz bu konsept,
tam entegrasyonu olan bir yapı, hiç
kimsede yok.
Petkim Yaşam: Rafineri,
petrolde nasıl bir değer zinciri
yaratacak? Okurlarımızın daha
iyi algılaması için rakamsal örnek
verir misiniz?
YAVUZ: Türkiye olarak
maalesef petrolümüzün yüzde

investisiyaları reallaşdırsaq 2018-də
Türkiyənin ilk üç böyük sənaye qurumu içində yer alacağıq. 2023-də isə
grup olaraq sənaye qurumları içində
birinci ve ya ikinci olmağı proqnozlaşdırırıq. Çünki bizim sahib olduğumuz
bu konsept, tam inteqrasiyası olan bir
struktur, heç kimde yoxdur.

90’dan fazlasını ithal ediyoruz..
Bu kadar dışa bağımlı olduğumuz
bu emtiada, bir de katma değer
yaratamazsak, daha büyük sorunları tetikleriz. Bugün ham petrolün
tonunu 500-550 dolar arasında satın
alıyoruz.. Bundan motorin ya da
benzin yaptığınızda karşınıza çıkan
fiyat ortalama 600-650 dolar. Yani
en çok 100-150 dolar civarında bir
katma değer söz konusu.. Ancak
petrolden çıkan Nafta’yı alıp; etilen,
polietilen, polipropilen gibi petrokimya sektörümüzün ara ürünlerini
ürettiğiniz zaman katma değeriniz
3-4 kat artıyor.
1800-2000 Dolarlara ulaşıyorsunuz bir anda.. İşte anlatmak isteğimiz mesele bu.. Ne kadar ihracat
yaptığınızdan çok katma değerin
ne olduğu önemlidir. Türkiye’de
katma değer yaratmak demek, bu
topraklarda zenginlik, kalkınma ve
istihdam demektir. İşte bu nedenle
rafineri projemize göğsümüzü gere
gere “Türkiye’nin en önemli yerlileştirme projesi” diyoruz.

Petkim Yaşam: Neftayırma
zavodu, neftdə necə bir dəyər şəbəkəsi
yaratacaq? Oxucularımızın daha
yaxşı anlamağı üçün rəqəmlərlə
əsaslandıra bilərsizmi?
YAVUZ: Türkiyə olaraq təəssüf
ki, neftimizin 90%-dən çoxunu idxal
edirik. Bu qədər idxalata bağlı olduğumuz bu xammalda, bir də əlavə
dəyər yarada bilməsək, daha böyük
problemlərlə üz-üzə qalarıq. Bu gün
xam neftin tonuna 500-550 dollar
ödəyirik. Bundan motorin və ya benzin
istehsal etsəniz qiymət orta hesabla
600-650 dollar olar. Yəni ən çox 100150 dollar civarında bir əlavə dəyərdən
söhbət gedir. Ancaq neftdən çıxan Naftanı alıb; etilen, polietilen, polipropilen
kimi neft-kimya sektorumuzun yarımfabrikatlarını istehsal etdiyiniz zaman
yaratdığınız əlavə dəyər 3-4 qat artır.
1800-2000 Dollara çıxırsınız bir
anda. İzah etmək istədiyimiz məsələ
budur. Nə qədər idxal etdiyinizdən
daha əhəmiyyətli məsələ qatdığınız
əlavə dəyərin nə olduğudur. Türkiyədə
əlavə dəyər yaratmaq, bu torpaqlarda zənginlik, inkişaf və məşğulluq
deməkdir. Bu səbəblə Neftayırma
zavodu layihəmizə qururla “Türkiyənin
ən önəmli yerliləşdirmə layihəsidir”
deyirik.

PETKİM-in ƏN MÜHÜM VARLIĞI ÇALIŞANLARIDIR
Petkim Yaşam: PETKİM davamlı
məşğulluq yaradır. Krizin təsirlərinin ən
çox hiss edildiyi dövrdə belə məşğulluq
yaratdı. 45 illik ənənəsində, şirkətin
əməkdaşlarına olan baxışı nədir?
YAVUZ: Bunu böyük bir qürur
və fəxrlə deməliyəm ki, PETKİM-in
ən mühüm varlığı, şirkəti öz parçası
olaraq görən çalışanlarıdır. Təcrübəli
mühəndisindən yeni işçisinə qədər
yüzlərlə dostumda bu xüsusiyyəti
müşahidə etdim. Bizlər üçün PETKİM-li
olmaq bir ayrıcalıq və qürur səbəbidir.
Bu ailəyə yeni üzvlərin qatılmasına da
çox əhəmiyyət veririk. Bundan başqa 4-5
il sonrakı investisiyalarda yeni işçilərə
vəzifə və məsuliyyət verəcəyik.
Neftayırma zavodu və neft-kimya

investisiyalarına yetişməsi üçün peşə
məktəbləri, məslək texnikomları, texniki təhsil verən fakultələrin əlaqədar
ixtisaslarından məzun olanlar üçün “İş
qarantili kadr yetişdirmə” layihəsinin
ikincisini tamamladıq. 200 müdavimimiz 3 Fevralda mərasimlə işə başladı.
Keçən il Yanvar ayında da 240 texnik
işçimiz işə başladı. Beləliklə açılan yeni
iş yeri sayısı 440 oldu. PETKİM-ə uzun
illər xidmət etmiş, 20-25 illik təcrübəli
işçilərimiz öz övladları kimi gördükləri
gənc işçilərlə bilik və təcrübələrini
bölüşürlər. Türkiyədə işsizlik ən önəmli
problemlərdən biridir, ancaq çox
şükürlər olsun biz özəlləşdirmədən sonra
təqaüdə çıxanlar istisna olmaqla heç bir
əməkdaşımızla yollarımızı ayırmadıq.
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Petkim’in geleceğini
dev adımlarla inşa ediyoruz
Petkim-in gələcəyini böyük
addımlarla gururuq
Büyüklüğümüzü, modernliğimizi, detaylarda saklı olan özelliğimizi,
mükemmelliğimizi, konukseverliğimizi, ahengimizi yansıtan standımız en iyi
stand ödülüne layık görüldü.
Böyüklüyümüzü, müasirliyimizi, təfərruatlarda gizlənmiş xüsusiyyətlərimizi,
mükəmməlliyimizi, qonaqsevərliyimizi yansıdan stendimiz ən yaxşı stend
mükafatına layiq görüldü.

2009 yılı Haziran ayında geleneksel hâle
gelmiş “16. Caspian Oil & Gas Exhibition
& Conference” etkinliğine ilk kez katıldık.
Organizasyon aracılığıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’e Petkim’in
gelecek projeksiyonları ile ilgili bilgi verebilme, kardeş Azerbaycan halkına Petkim’i
tanıtabilme ve kucaklaşabilme imkânı elde
ettik. Tüm üst düzey katılımcıların ve kardeş
Azeri halkının Petkim’e olan ilgisi, teveccühü,
merakı ve takdiri bu organizasyonda yer alma
amacımızı gerçekleştirebildiğimizin en güzel
göstergesiydi. Büyüklüğümüzü, modernliğimizi, detaylarda saklı olan özelliğimizi, mükemmelliğimizi, konukseverliğimizi, ahengimizi
yansıtan standımız en iyi stand ödülüne layık
görüldü. Günde ortalama 400 ziyaretçi ağırladığımız organizasyonda mevcut ve potansiyel
müşterilerimizle birebir görüşebilme, gelecek
vizyonumuzu paylaşabilme imkânı bulduk.
Basın mensuplarının, katılımcıların ve
ziyaretçilerin yoğun ilgisi, Petkim Petrokimya Holding A.Ş’nin işlevselliği, amaç, hedef
ve mükemmellik anlayışına sahip çıkmaları,
ne kadar doğru bir birlikteliğe imza atıldığı-
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2009-cu ilin iyun ayında ənənəvi “16.
Caspian Oil & Gas Exhibition & Conference”in işində ilk dəfə iştirak etdik. Bu yolla
Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevə
PETKİM-in gələcək planlarıyla əlaqədar
məlumat vermək, qardaş Azərbaycan xalqına PETKİM-i tanıtmaq və qucaqlaşa
bilmək imkanı əldə etdik. İştirakçıların və
qardaş Azərbaycan xalqının PETKİM-ə olan
münasibəti, marağı və təqdiri bu tədbirdə
iştirak etmək məqsədimizi həyata keçirə
bilməyimizin ən gözəl göstəricisiydi. Böyüklüyümüzü, müasirliyimizi, təfərruatlarda
gizlənmiş xüsusiyyətlərimizi, mükəmməlliyimizi,
qonaqsevərliyimizi yansıdan stendimiz ən yaxşı
stend mükafatına layiq görüldü. Gündə orta
hesabla 400 ziyarətçimizin olduğu çalışmada
mövcud və potensial müşdərilərimizlə üz-üzə
görüşmək, gələcək vizyonumuzu bölüşə bilmək
imkanı əldə etdik.
Mətbuat nümayəndələrinin, iştirakçıların
və ziyarətçilərin yaxın münasibəti, PETKİM
Neft-kimya Holding S.C-nin məqsəd, hədəf və
mükəmməllik prinsipinə sahib durmaqları, nə
qədər doğru bir ortaqlığa imza atılmasının da

HEHMET HAYATİ ÖZTÜRK
Petkim Petrokimya Holding A.Ş
Genel Müdürü
MEHMET HAYATİ ÖZTÜRK
PETKİM Neft-kimya Holding S.C.
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nın göstergesiydi. Fuar süresince
Azerbaycan televizyon ve gazetelerinin Petkim’e geniş yer ayırmaları
bizler için gurur vericiydi. Petkim’in
özelleştirilmesi Azerbaycan-Türkiye
arasında yeni işbirliklerinin önünü
açacak stratejik bir operasyondur.
Biz Petkim olarak bu sene buradayız, önümüzdeki yıllarda da fuardaki
yerimizi alacağız.
Fuarlar genellikle bizim için
müşterilerimizle buluştuğumuz,
beklenti ve talepleri yüz yüze
konuştuğumuz, müşterilerimizin
teknik bilgi isteklerini ve sorularını yanıtladığımız; yeni işbirlikleri
kurduğumuz buluşma alanlarıdır.
Biz bu fuara katılımımızı müşterilerimizle yüzyüze buluşmanın yanı
sıra, Azerbaycan halkı ile buluşma,
Petkim’deki gelişmeleri anlatma
fırsatı olarak görüyoruz.
2008 yılında SOCAR & TURCAS çatısı altına giren Petkim, yoğun rekabetin yaşandığı petrokimya
sektöründe çok daha hızlı karar alma
ve uygulama şansını da yakalamış
oldu. 2009 yılında Petkim’in ana
hissedarı olan SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş.; SOCAR & TURCAS
Petrokimya A.Ş. ve Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ile petrokimya
üretimi, ithalatı, ihracatı, dağıtımı
ve ticaretinin yapıldığı; SOCAR &
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TURCAS Rafineri A.Ş. ile hammadde rafinerisi yatırımının sürdürüldüğü bir holding konumuna geldi.
Bu değişim ve yeniden yapılanma
SOCAR & TURCAS’ın stratejik hedeflerine daha hızlı ve etkin şekilde
ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Küresel ekonomik krizin etkilerinin hafiflediği 2010 yılı, Petkim’in
stratejik hedeflerine ulaşmasında
büyük önem taşıyor.. 2018 yılı için
belirlediğimiz vizyon doğrultusunda
Rafineri-Petrokimya-Lojistik-Enerji
entegrasyonunu gerçekleştirmekle sadece şirketimize değil, tüm
Türkiye’ye büyük bir katma değer
kazandıracağız.

bir gösdəricisiydi. Sərgi müddətində
Azərbaycan televiziya və gəzetlərinin
PETKİM-ə geniş yer ayırmaları bizlər
üçün gürur vericiydi. PETKİM-in
özəlləşdirilməsi Azərbaycan-Türkiyə
arasında yeni əməkdaşlıqların önünü
açacaq strateji bir addımdır. Biz
PETKİM olaraq bu il buradayıq,
gələcək illərdə də sərgidəki yerimizi
alacağıq.
Sərgilər ümumiyyətlə bizim üçün
müştərilərimizlə görüşdüyümüz,
gözlənti və tələbləri üz-üzə müzakirə
edə bildiyimiz, müştərilərimizin texniki
bilik tələblərini və sualarını cavabladığımız; yeni əməkdaşlıqlar qurduğumuz buluşma alanlarıdır. Biz bu
sərgidə iştirakı müştərilərimizlə üz-üzə
görüşməklə birlikdə, Azərbaycan xalqı
ilə görüşmək, PETKİM-dəki inkişafı
anlatmaq üçün fürsəti olaraq görürük.
2008-ildə SOCAR & TURCAS
ortaqlığı altına girən PETKİM,
böyük rəabətin yaşandığı neft-kimya
sektorunda qərarları tez almaq və
tətbiq etmək imkanını da əldə etmiş
oldu. 2009-cu ildə PETKİM-in əsas
pay sahibi olanSOCAR & TURCAS
Enerji S.C.; SOCAR & TURCAS Neftkimya S.C. və PETKİM Neft-kimya
Holding S.C. ilə neft-kimya istehsalı,
idxalı, ixracatı, paylama şəbəkəsi və
ticarətinin reallaşdırıldığı; SOCAR
& TURCAS Rafineri S.C. ilə xammal rafinerisisının davam etdirildiyi
bir holding durumuna gəldi. Bu
dəyişim və yenidən qurulma SOCAR
& TURCAS-ın strateji hədəflərinə
daha sürətlə və səmərəli şəkildə çata
bilməsi məqsədilə həyata keçirildi.
Qlobal iqtisadi krizisin təsirlərinin
azalmağa başladığı 2010-cu il,
PETKİM-in strateji hədəflərinə nail
olması yolunda mühüm əhəmiyyət
daşıyır. 2018-ci il üçün müəyyən
edilən vizyon istiqamətində RafineriNeftkimya-Logistika-Enerji inteqrasiyasını reallaşdırmaqla sadəcə
şirkətimizə deyil, bütün Türkiyəyə
böyük bir əlavə dəyər qazandıracağıq.
Dünya bazarlarındakı rəqabətə
tab gətirmək üçün hamıdan çox
çalışmalıyıq. Düzgün və yerində
tətbiq etdiyimiz siyasətlə PETKİM-in
krizisdən az təsirlənməsinə nail olduq.
2010-cu il üçün birlikdə həm ölkəmiz,
həm də hədəflədiyimiz bazarlar üçün
gözləntilər daha nikbindir. PETKİM
Yarımadasını, bir məşğulluq və istehsal mərkəzi halına gətirmək, makro
hədəfimiz olan 2018-ci ildə 40%-lik

Dünya pazarlarındaki rekabet
koşullarında ayakta kalabilmek için
herkesten çok çalışmamız gerekiyor.
Uyguladığımız doğru ve yerinde
politikalarla Petkim’in krizden en az
şekilde etkilenmesini başardık. 2010
yılı ile birlikte hem ülkemiz hem de
hedef pazarlarımız için beklentiler daha
iyimser bir içerik kazanıyor. Petkim
Yarımadası’nı, bir istihdam ve üretim merkezi haline getirmek, makro
hedefimiz olan “2018 yılında yüzde 40
pazar payı”na ulaşmak, şirketin birinci
önceliği... Bunun için “RAFİNERİPETROKİMYA-LOJİSTİK-ENERJİ”
dikey entegrasyonunu eksiksiz başarmak zorundayız.
Bu süreç içinde kuşkusuz rafineri projemiz hayati önem taşıyor. Bu
projemizde ÇED sürecini başarıyla
tamamladık. Lisans sürecinin de bu yıl
içinde tamamlanmasıyla, ülkemizin
rekabet gücüne çok büyük katkıları
olacak, Cumhuriyet tarihimizin tek
noktaya yapılmış en büyük özel sektör
yatırımını hayata geçirmenin onurunu
yaşayacağız.
Türkiye’nin cari çağında en az 5
milyar dolarlık bir gerilemenin yaşanacak olması, bu katma değerin ülkemizde kalarak istihdam yaratması bizim
için mutlulukların en büyüğü olacak.
Bu yönüyle Yönetim Kurulumuzun da
sürekli yinelediği gibi, bu dev proje
Türkiye’nin en önemli yerlileştirme
projesi olacak. SOCAR & TURCAS
Grubu ve amiral gemisi Petkim, yeni
rafinerinin hayata geçmesi ile rekabet
gücünü artırarak daha verimli bir yapı
kazanacaktır. Petkim’i dünya liginde
sınıf atlatacak yatırım projelerimizin
birer birer gerçekleştiğini görmek,
Türk-Azeri kardeşliğine ekonomik
alanda da katkı koymanın verdiği hazzı
yaşamak bütün yorgunluğumuzu alıyor.

Fuar süresince
Azerbaycan
televizyon ve
gazetelerinin
Petkim’e geniş yer
ayırmaları bizler için
gurur vericiydi.
Petkim’in
özelleştirilmesi
Azerbaycan-Türkiye
arasında yeni
işbirliklerinin önünü
açacak stratejik bir
operasyondur.
Fuar müddətində
Azərbaycan televiziya
və gəzetlərinin
PETKİM-ə geniş
yer ayırmaları
bizlər üçün gürur
vericiydi. PETKİMin özəlləşdirilməsi
Azərbaycan-Türkiyə
arasında yeni
əməkdaşlıqların önünü
açacaq strateji bir
addımdır.

bazar payına nail olmaq, şirkətin
birinci vəzifəsidir. Bunun üçün “EMALNEFTKİMYA-LOGİSTİKA-ENERJİ”
şaquli inteqrasiyasına tam şəkildə nail
olmalıyıq.
Bu prossesdə şübhəsiz emal
layihəmiz həyati əhəmiyyət daşıyır.
Bu layihəmizdə ÇED mərhələsini
müvəffəqiyyətlə keçdik. Lisenziya prosesinin də bu il içində tamamlanmasıyla,
ölkəmizin rəqabət gücünə çox böyük
dəstək olacak, Cumhuriyyət tariximizin
tek bir yerə istiqamətləndirilmiş ən
böyük özəl sektor investisiyanı həyata
keçirməyin qürurunu yaşayacağıq.
Türkiyənin tədiyyə balansında
mənfi saldonun ən az 5 milyard dollar azalmasının qeydə alınacağı, bu
əlavə dəyərəin ölkəmizdə qalaraq
məşğulluq yaratması bizim üçün böyük
xoşbəxtlik olacaqdır. Bu cəhətdən İdarə
Heyətimizin də davamlı qeyd etdiyi
kimi, bu nəhəng layihə Türkiyənin ən
mühüm yerliləşdirmə layihəsi olacaq.
SOCAR & TURCAS Grupu və
PETKİM, yeni emal zavodunun qurulması ilə rəqabət gücünü artıraraq
daha məhsuldar bir struktur qazanacaqdır. PETKİM-in dünya ligasında
mərhələ aşmasına səbəb olan investisiya layihələrimizin həyata keçdiyini
görmək, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığına iqtisadi sahədə də dəstək olmağın
verdiyi həzzi duymaq bütün yorğunluğumuzu çıxarır.
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TÜRK-AZERİ İŞ KONSEYİ BAŞKANI CENGİZ GÜL:

Azerbaycan’la hedef;
2015’te 10 milyar dolar dış ticaret

TÜRK-AZƏRİ İŞ KONSEYİ BAŞÇISI CENGİZ GÜL:

Azərbaycan ilə hədəf;
2015 də 10 milyard dollar xarici ticarət
Tüm dünyanın krizde olduğu bir dönemde bile yüzde 10’un üzerinde
büyüyen Azerbaycan, enerji yatırımlarıyla bu ivmesini sürdürmeyi
amaçlıyor. Azerbaycan enerji dışındaki sektörlerde de çok önemli fırsatlar
sunarken; “kardeşi” Türkiye’nin hedefi ise, iki ülke arasındaki dış ticareti
beş yıl sonra 10 milyar dolara çıkarmak...
Dünyada iktisadi krizisin baş verdiyi bir dövrdə iqtisadi artım
tempinin 10%-in üstündə olduğu Azərbaycan, enerji sahəsinə
yönəldilən investisiyalarla bu yüksəlişini davamlı
hala gətirməyi hədəfləyir. Ölkə, enerji xaricindəki
sahələrdə də çox önəmli fürsətlər sunarkən, qardaş
Türkiyənin hədəfi də iki ölkə arasındakı xarici ticarətin
miqdarını 5 il sonra 10 milyard dollar
səviyyəsinə çıxarmaqdır.
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Azerbaycan’ın
2004 yılı itibarıyla
sürekli olarak
yıllık yüzde 10’un
üzerinde büyüme
gerçekleştirdiğine,
dünya krizdeyken
bile Azerbaycan
büyümesini
sürdürdüğüne işaret
eden Gül’e göre
bunun temelinde
enerji ve enerjiye
yapılan yatırımlar
bulunuyor.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) bünyesindeki Türk-Azerbaycan
İş Konseyi’nin Başkanı Cengiz Gül,
Azerbaycan ile dış ticaret hacminin
2015’te 10 milyar dolara ulaşacağını
söyledi. 2009’da 2008’e göre yüzde
10’un üzerinde bir düşüş olsa bile,
dünyanın diğer bölgelerine bakıldığında
Azerbaycan’la çok büyük bir azalma yaşanmadığını belirten Gül, “Hem ithalat,
hem de ihracatımızda bir azalma var.
2012 yılı için koyduğumuz dış ticaret hedefi 10 milyar dolardı. Krizden dolayı bu
miktarı yakalamak mümkün olmayacak.
Ama umarım 2015’te Azerbaycan’la dış
ticaret hacmimiz 10 milyar dolara ulaşır”
dedi.
Azerbaycan gümrüklerindeki sorunların çözüldüğünü kaydeden Gül,
Azerbaycan’da iş yapan Türk işadamlarının büyük çoğunun bir sıkıntı belirtmediğini ve iki ülke arasındaki politik
konuların iş yapmalarına engel olmadığını söylediklerini vurguladı.

// AZERBAYCAN YILLIK
%10’UN ÜZERİNDE BÜYÜME
KAYDEDİYOR

Azerbaycan’ın 2004 yılı itibarıyla
sürekli olarak yıllık yüzde 10’un üzerinde büyüme gerçekleştirdiğine, dünya
krizdeyken bile Azerbaycan büyümesini
sürdürdüğüne işaret eden Gül’e göre bunun temelinde enerji ve enerjiye yapılan
yatırımlar bulunuyor.
Cengiz Gül, Azerbaycan ekonomi-
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Xarici İqtisadi Əlaqələr Komissiyası (DEİK) tərkibindəki TürkAzərbaycan İş Konseyinin sədri Cengiz
Gül, Azərbaycanla xarici ticarət
həcminin 2015-ci ildə 10 milyard dollara çatacağını bildirdi. 2009-cu ildə
xarici ticarətdə 2008-lə müqayisədə
10%-in üstündə bir azalma olsa
belə, dünyanın digər bölgələrinə görə
Azərbaycanla çox böyük bir azalma
qeydə alınmadığını qeyd edən Gül:
“Həm idxalatda, həm də ixracatımızda
bir azalma var. 2012-ci il üçün xarici
ticarətdə hədəfimiz 10 milyard dolar
idi. Görünən odur ki, iqtisadi krizisə
görə bu məqsədə çatmaq mümkün olmayacaq. Amma ümid edirəm ki, 2015ci ildə Azərbaycanla xarici ticarət
həcmimiz 10 milyar dollara çatacaq”
deyə vurğuladı.
Azərbaycan gömrüklərindəki
problemlərin də həllini tapdığını deyən
Gül, Azərbaycanda iş quran Türk iş
adamlarının böyük əksəriyyətinin də
ölkədəki iş mühitindən razı olduğunu,
iki ölkə arasında yaşanmış məlum siyasi anlaşmazlığın belə işlərinə əngəl
olmadığını qeyd etdi.

//AZƏRBAYCANDA
İQTİSADİ ARTIM TEMPİ
10%-İN ÜSTÜNDƏDİR

2004-cü ildən etibarən
Azərbaycanda mütəmadi olaraq
illik 10%-in üstündə artım dinamikası qeydə alındığına, dünya iqti-

2004-cü ildən
etibarən
Azərbaycanda
mütəmadi olaraq
illik 10%-in üstündə
artım dinamikası
qeydə alındığına,
dünya iqtisadi
krizislə mübarizə
apararkən belə
Azərbaycanın
bu dinamikanı
davam ettirdiyinə
təmas edən Cengiz
Gülə görə bunun
təməlində enerji və
enerji sektoruna
yönəldilən
investisiyalar yatır.

sadi krizislə mübarizə apararkən belə
Azərbaycanın bu dinamikanı davam
ettirdiyinə təmas edən Cengiz Gülə görə
bunun təməlində enerji və enerji sektoruna yönəldilən investisiyalar yatır.
Gül, Azərbaycan iqtisadiyyatının
ümumi vəziyyətini qısaca belə şərh edir:
“2003-cü ildə Adam Başına Düşən Milli
Gelir 500 dollara yaxınkən, birbaşa
xarici investisiyanın adam başına düşən
dəğəri 400 dollar səviyyəsində olmuşdur.
Hal-hazırda bu rəqəmlər ciddi mənada
yüksəlmişdir. Ölkə adam başına düşən
milli gelirdə hardasa Türkiyəyə çatmaq
üzrədir. İqtisadiyyatda ciddi bir artım
dinamikası müşahidə olunur. 2020-ci ilə
qədər ölkə iqtisadiyyatına 100 milyard
dolarlıq investisiyanın cəlb olunması
planlaşdırıb. 20 il içində də neft və qazdan 650-750 milyard dollara yaxın gəlir
götürülməsi gözlənilir. 8 milyonluq bir
ölkə üçün bu çox böyük bir rəqəmdir. Bu
hal Azərbaycanın yaxın zamanda ciddi
şəkildə zənginləşəcəyi mənasını daşıyır”.
Azərbaycanın son planlamalarda,
neft gəlirlərini qeyri-neft sektoruna
yönəltməyi əsaslı məqsəd olaraq qarşısına məqsəd olaraq qoyduğunu qeyd edən
Cengiz Gül, xarici investorları da bu
sahələrə istiqamətləndirməyə çalışdıqlarını da sözlərinə əlavə edərək; yüksək
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texnologiya, kənd təsərrüfatı, turizm,
səhiyyə, rabitə sahələrinə də dəstək
verildiyini bildirdi.

// İDXALATIMIZ
İXRACATIMIZI KEÇƏCƏK
sindeki son durumu şöyle özetliyor:
“2003 yılında fert başına milli gelir
500 dolar civarındayken, doğrudan yabancı sermaye yatırımının
fert başına düşen değeri 400 dolar
civarında. Bugün, Azerbaycan’da
bu rakamlar ciddi manada artmış
durumda. Neredeyse fert başına milli
gelir Türkiye’yi yakaladı. Dolayısıyla
ciddi bir büyüme görünüyor. 2020 yılına kadar 100 milyar dolarlık yatırım
yapmayı planlamışlardı. 20 yıl içinde
de petrol ve gazdan 650-750 milyar
dolar civarında gelir beklediklerini
söylemişlerdi. 8 milyonluk bir ülke
için bu çok ciddi ve iyi bir rakam. Ülkeyi ciddi manada zenginleştiriyor.”
Azerbaycan’ın son planlamalarında, petrol gelirlerini petrol dışı
alanlarda yatırıma dönüştürmeyi
amaçladığını anlatan Gül, yabancı
sermaye yatırımcılarını da bu alanlara
kanalize etmeye çalıştıklarını belirtirken; yüksek teknolojiler, teknik tarım,
turizm, sağlık, iletişim gibi alanlara
destek verdiklerini sözlerine ekledi.

// İTHALAT İHRACATIMIZIN
ÖNÜNE GEÇECEK
Bu arada Türkiye ile Azerbaycan
arasındaki ticaret dengesi Türkiye
lehine görünüyor. İki ülke arasındaki
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dış ticaret hacmi 2008 yılı itibariyle
1,5 milyar doları aştı. Ancak, son
yıllardaki mineral yakıtlar ithalatındaki artış nedeniyle Türkiye’nin
Azerbaycan’dan yaptığı ithalatın, bu
ülkeye yapılan ihracattan daha hızlı
bir şekilde arttığı gözleniyor. Gül,
Türkiye’nin enerji bağımlılığı devam
ettiği sürece, önümüzdeki yıllarda
ithalatın ihracatın önüne geçeceğini
söylüyor. Türkiye’nin Azerbaycan’la
enerji konusunda bir anlaşmazlığı olmadığının altını çizen Başkan Cengiz
Gül, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi,
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Bakü-Tiflis-Erzurum Projesi...
Bunların hepsi iki ülkenin en stratejik projeleridir. Çok daha önemlisi
ise geçen yaz aylarında imzalanan
Nabucco Projesi.. Türkiye’nin ve
Azerbaycan’ın umudu olarak ortada
duruyor. Eğer bu proje gerçekleşirse,
Hazar gazı Avrupa’ya ulaşacak. Bu
hatlara eğer Asya gazları da bağlanabilirse Türkiye otomatik olarak bir
enerji köprüsü olabilecek. Bu köprünün bir ayağı da Azerbaycan. Dolayısıyla bu projede hem Azerbaycan
hem Türkiye önemli bir geçiş ülkesi
olacağı için, ekonomik olarak da her
iki ülkeye önemli katkıları olacak.”

Hal-hazırda Türkiyə ilə Azərbaycan
arasındakı xarici ticarət balansı
Türkiyənin lehinə görünür. İki ölkə
arasındakı xarici ticarət həcmi 2008-ci
ildə 1,5 milyard dolları keçib. Ancaq,
son illərdə mineral-enerji idxalatındakı
artıma görə Türkiyənin Azərbaycandan
reallaşdırdığı idxalat, bu ölkəyə olan
ixracatdan daha sürətli bir şəkildə
artdığı qeydə alınır. Cengiz Gül,
Türkiyənin enerji asılılığı davam etdiyi
müddətcə, gələcək illərdə idxalatın
ixracatı keçəcəyini bildirir..
Türkiyənin Azərbaycanla enerji
mövzusunda bir probleminin olmadığını xüsusi vurğulayan Gül, vəziyyəti belə
şərh etdi: “Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Erzurum, Bakı-Tbilisi-Kars Demiryolu Lahiyələri; Bütün bunlar iki
ölkənin ən strateji lahiyələridir. Daha
da əhəmiyyətlisi isə keçən ilin yayında
imzalanan Nabucco lahiyəsidir. Əgər
bu lahiyə reallaşarsa, Xəzər qazı Avropaya nəql ediləcək. Bu boru xətlərinə
əgər Asya ölkələrinin təbii qazları da
bağlanabilsə Türkiyə birbaşa enerji
körpüsünə çevriləcək. Bu körpünün bir
ayağı da Azərbaycan olacaq. Nəticədə
bu lahiyədə həm Azərbaycan, həm
Türkiyə mühim bir keçid ölkəsi olacağı
üçün, iqtisadi olaraq da hər iki ölkəyə
əhəmiyyətli dərəcədə faydası toxunacaq”.

İKİ KARDEŞ ÜLKE ARASINDA
İŞBİRLİĞİ İMKÂNLARI
NEREDE?

İKİ QARDAŞ ÖLKƏ
ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ
İMKANLARI

n Serbest piyasa ekonomisine geçiş
sürecinde olan Azerbaycan, kurumsal
altyapısını oluşturmaya ve sınaî eksikliklerini tamamlamaya çalışıyor.
Fabrikaların birçoğu hammadde,
yardımcı madde ve teçhizat temin
edilememesi nedeniyle yarım kapasite
ile çalışıyor. Hammadde ve sermaye
temini Türk firmalarının faaliyetleri
için imkân yaratıyor.
n Ülkede yapılan ekonomik reformlar, makro-ekonomik istikrarın yerleşmeye başlamasını sağlıyor ve yatırım
ortamı da gittikçe daha
olumlu bir hale geliyor.
Azerbaycan, petrol ve doğalgaz
gelirlerini, diğer sektörlerin kalkındırılması için kullanmayı amaçlıyor ve
bu doğrultuda bir fon oluşturulmuş ve
gerekli düzenlemeler yaptı.
n Bu gelişmeler ışığında
Azerbaycan’da ön plana çıkan ve yabancı yatırımcılar için önemli potansiyel arz eden sektörler şunlar:
- Bilişim: Dijital telefon sistemleri,
postanelerin modernizasyonu, yazılım
ve donanım üretimi, güvenlik sistemleri, özelleştirmeler.
- Gıda sektörü: Tavuk eti, süt ve
süt ürünleri, makarna, bisküvi, şekerleme, çikolata, narenciye, bira, işlenmiş
gıda, et ürünleri, alkolsüz içkiler.
- İmalat sektörü: Binek araçları,
otomobil lastikleri, yan sanayi, bisiklet,
motosiklet, beyaz eşya, kahverengi
eşya, oyuncak.
- İnşaat malzemeleri: Çimento,
demir, kereste, elektrik malzemeleri,
havalandırma sistemleri, demir-çelik
boru ve dirsekler, izolasyon malzemeleri, aksesuarlar, vanalar, prefabrik
yapılar.
- Kimya: Plastik ve plastik ürünleri, lastik, gübre, inşaat kimyasalları,
boya ve koruyucular, kâğıt ve karton,
sanayi tipi temizlik malzemeleri.
- Sağlık: İlaç, eczacılık ürünleri,
tıbbi cihazlar, dişçilik ürünleri, sarf
malzemeleri.
- Tarım: Tohum, tarım makineleri,
ilaçlar ve kimyasallar, fide ve fidanlar,
laboratuar aletleri,
servis, sulama sistemleri.
- Tekstil: Pamuk ipliği, deri ve deri
mamulleri, ayakkabı, iş güvenliği malzemeleri, konfeksiyon, spor giyim.

n Azad bazar iqtisadiyyatına keçid
prossesini tamamlama mərhələsində olan
Azərbaycan, institutsional infrastrukturda və sənaye sahəsində olan əksiklikləri
ortadan qaldırmağa çalışır. Ölkədə
mövcud olan Zavod və Fabriklərin bir
qismi xammal, yarımfabrikat və təchizat
təminindəki problemlərə bağlı olaraq
tam gücü ilə fəaliyyət gösdərə bilmir. Bu
da xammal və kapital təmini baxımından
Türk firmalarının fəaliyyəti üçün imkan
yaradır.
n Ölkədə reallaşdırılan iqtisadi
reformlar, makro-iqtisadi sabitliyin
yerləşməsini təmin edir və investisiya
mühiti də getdikcə daha münbit bir hala
gəlir. Azərbaycan, neft və təbii qazdan
gələn gəlirlərdən, digər sahələrin inkişafı
istiqamətində istifadə etməyi planlayır.
Bu məqsədlə hal hazırda ölkədə lazım
olan proqramlar hazırlanır və tədbirlər
görülür.
n Bu istiqamətdə Azərbaycanda önə
çıxan və xarici sərmayədarlar üçün mühim potensialı olan sahələr bunlardır:
- İnformasiya Texnologiyaları: Rəqəmsal telefon sistemləri,
poçt idarələrinin modernizasiyası,
təhlükəsizlik sistemləri, özəlləşdirmələr.
- Qida sektoru: Toyuq əti, süd və süd
məhsulları, makaron, biskvit, şirniyyat,
şokolad, pivə, hazır qida, ət məhsulları,
spirtsiz içkilər.
- Emalat sektoru: Minik maşınları,
avtomibil şinləri, yan sənaye sahələri,
velosiped, motosiklet, ev eşyaları, mebel,
oyuncaq.
- İnşaat materialları: Sement, dəmir,
Taxta, elektrik malları, havalandırma
sistemləri, dəmir-polad boru ve dirsəklər,
izolyasiya materialları, aksesuarlar,
vannalar, prefabrik məhsullar.
- Kimya: Plastik ve plastik məhsullar,
gübrə, boya ve qoruyucular, kağız və
kardon, sənaye tipli təmizlik materilları.
- Səhiyyə: Dərman, eczacılıq
məhsulları, tibbi cihazlar, dişçilik
məhsulları.
- Kənd Təsərrufatı: Toxum, kənd
təsərrufatı maşınları, dərmanlar və
kimyəvi məhsullar, fidanlar, laboratoriya
alətləri, servis, sulama sistemləri.
- Geyim: Pambıq iplik, dəri və dəri
məhsulları, ayaqqabı, iş təhlüksizliyi
məhsulları, geyim məhsulları, idman
geyimləri.
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AZERBAYCAN BÜYÜMEDEKİ
BAŞARISINI NASIL
YAKALADI?
n Son dört yıllık dönemde
Azerbaycan, ekonomik büyüme rakamı
açısından dünya liderliğini
elinde bulunduruyor.
2005 yılında Azerbaycan’ın büyüme
oranını yüzde 20’lerin üzerine çıkartan
süreç, söz konusu yılın ilk çeyreğinin
sonunda yabancı petrol firmalarının
oluşturduğu bir konsorsiyum olan
Azerbaijan International Operating
Company’nin (AIOC) mevcut
yataklarında üretimi artırmasıyla
başladı. Yıl içerisinde AIOC, 13,2
milyon ton petrol üretti.
n Azerbaycan’ın ekonomik büyüme
alanında elde ettiği başarının enerji
kaynakları üretimindeki gelişmelerle
yakın ilişkisi bulunuyor. Nitekim
Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarında
üretim Şubat 2005 itibariyle başladı.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol
Hattı’na ise halen petrol veriliyor ve
Ceyhan limanından ilk petrol tankeri
4 Haziran 2006 itibariyle hareket
etmiş bulunuyor.
Azerbaycan’da petrol üretiminin
önümüzdeki dönemde düzenli olarak
artarak 2008 yılında günde 1 milyon
varile ulaşması öngörülüyor.
Diğer yandan, Şahdeniz doğalgaz
yataklarının da 2006 yılında üretime
başlaması, Azerbaycan’ın ekonomik
büyümesine katkıda bulunuyor.
n Azerbaycan, hiper-enflasyon
tecrübesi yaşamış bir ülke. Ermenistan
ile yapılan savaş sırasında ülkede
sürekli para basılmasından dolayı
enflasyon 1994 yılında yüzde 1,664
seviyesine ulaşmıştı. Ancak 1995
yılından itibaren uygulanan sıkı para
politikalarıyla fiyatlar kontrol altına
alınarak 2003 yılında enflasyon oranı
yüzde 2,1’e kadar çekildi.
n Azerbaycan ekonomisinde
son yıllarda artan doğrudan yabancı
yatırımlar, düşük enflasyon oranları,
sıkı mali politikalar ve para politikaları
sayesinde yüksek büyüme oranları
yakalanmış, dengeli bir bütçe
oluşturulmuş ve makroekonomik
istikrar büyük ölçüde
sağlanmış bulunuyor.
Son yıllarda yaşanmakta olan
olağanüstü yüksek büyüme hızı genel
olarak petrol ihracatına dayandığından,
ülke ekonomisi küresel petrol
fiyatlarına son derece
duyarlı hale geldi.
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AZƏRBAYCAN İQTİSADİ
ARTIM TEMPİNDƏKİ
DİNAMİKANİ NECƏ ƏLDƏ
ETDİ?
n Son dörd ildə Azərbaycan,
iqtisadi artım tempinə görə dünyada
liderliyi əlində saxlayır. 2005-ci
ildə Azərbaycanda iqtisadi artım
tempini 20%-in üstünə çıxaran
prosses, ilin ilk kvartalının sonunda
xarici neft şirkətlərindən mütəşəkkil
konsorsium olan `Azerbaijan
International Operating Company`-nin
(AIOC) mövcut yatağlarda istehsalı
artırmasıyla başladı. Həmin il AIOC,
13,2 milyon ton neft istehsal etdi.
n Azərbaycanın iqtisadi dinamikada
əldə etdiyi bu uğur enerji sahəsində
istehsal imkanlarının genişləməsiylə
birbaşa əlaqədardır. Belə ki, AzəriÇıraq-Günəşli neft yatağlarında
istehsal 2005-ci ilin Fevral ayından
etibarən başladı. Bundan sonra isə
Bakı-Tbilisi-Ceyhan Neft Kəmərilə
neft ötürülməyə başlandı və Ceyhan
limanından ilk neft tankeri 4 İyun
2006-cı ildən etibarən yola salındı.
Azərbaycanda neft istehsalının gələcək
illərdə bir qayda olaraq artacağı
və gündə 1 milyon bareli keçəcəyi
proqnozlaşdırılır. Digər tərəfdən,
Şahdəniz təbii qaz yatağlarının da
2006-cı ildən istismara başlanması,
Azərbaycanın iqtisadi artım
dinamikasına öz müsbət təsirini
gösdərir.
n Azərbaycan, hiper inflyasiya
təcrübəsi yaşamış bir ölkədir.
Ermənistan ilə cəbhədə aparılan
muharibə illərində ölkədə mütəmadiyən
pul emissiyasına gedilməsi inflyasiya
faizini 1994-cu ildə 1664% səviyyəsinə
yüksəltmişdir. Ancaq 1995-ci ildən
etibarən tətbiq edilən sərt pul
siyasəti nəticəsində qiymətlərdəki
artım nəzarətə alınmiş və 2003cü ildə inflyasiya 2,1%-ə dqədər
düşürülmüşdür.
n Azərbaycan iqtisadiyyatında
son illərdə artan birbaşa xarici
investisiyalar, aşağı faizli inflyasiya
nisbətləri, sərt maliyyə və pul siyasəti
nəticəsində yüksək iqtisadi artım tempi
əldə edilmiş, tarazlı bütçə siyasəti
yürüdülmüş və makro iqtisadi sabitlik
təmin olunmuşdur. Son illərdə əldə
olunan fövqəlada yüksek iqtisadi
artım, ümumilikdə neft ixracatına
əsaslandığına görə, ölkə iqtisadiyyatı
dünya neft qiymətlərinə qarşı çox
həssas bir hala gəlmişdir.

MAKROEKONOMİK PERFORMANS MAKROİQTİSADİ VƏZİYYƏT
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER / TƏMƏL MAKRO İQTİSADİ GÖSDƏRİCİLƏR
GSYİH
(Milyar $)
UDM
(Milyar $)
4,1
4,0
4,9
5,7
6,1
7,1
8,5
12,6
19,9
30,2
46,3

Yıl
İl
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Kişi Başına Gelir
(Dolar)
Adam Başına
Düşən Gəlir ($)
537
508
618
715
756
865
1.049
1.489
2.340
3.507
5.403

Büyüme Oranı
(%)
İqtisadi Artım
Tempi (%)
10,0
7,4
11,4
9,9
10,6
11,2
10,2
26,4
34,5
25,0
10,8

Enflasyon Oranı
(%)

İhracat
(Milyon $)
İxracat
(Milyon $)
606
929
1.744
2.314
2.167
2.592
3.743
7.649
13.014
19.400
47.700

İnflyasiya (%)
- 0,8
- 8,5
2,2
1,6
2,8
2,1
6,7
9,6
8,3
16,7
20,8

İthalat
(Milyon $)
İdxalat
(Milyon $)
1.077
1.036
1.172
1.431
1.665
2.626
3.581
4.349
5.269
6.100
7.100

Kaynak: T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Azerbaycan Ülke Profili, 2009

AZERBAYCAN’IN DIŞ TİCARETİNDE BAŞLICA KALEMLER (2008)
AZƏRBAYCANIN XARİCİ TİCARƏTİNDƏ ƏSAS MƏHSULLAR (2008)
İHRACAT

(Toplam içinde payı %)

İXRACAT

(nisbəti %)

Petrol ürünleri / Neft məhsulları

84

Metal / Metal

6

Ulaştırma / Nəqliyyat

4

Kimyasal/ Kimya

2

Gıda/ Qida

2

İTHALAT

(Toplam içinde payı %)

İDXALAT

(nisbəti %)

Petrol Ürünleri/
Neft məhsulları

20

Makine/ Maşınlar

24

Metal

17

Ulaşım Araçları/
Nəqliyyat vasitələri

7

Kimyasal/ Kimya

5

Kaynak: T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Azerbaycan Ülke Profili, 2009

SON YILLARDA AZERBAYCAN’IN DIŞ TİCARETİ
SON İLLƏRDƏ AZƏRBAYCANIN XARİCİ TİCARƏTİ
(milyon dolar)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

İhracat/ İxracat

2314

2167

2562

3743

7600

13000

19400

47700

İthalat/ İdxalat

1431

1665

2626

3581

4300

5200

6100

7200

Dış Ticaret Hacmi/ Xarici
Ticarət Həcmi

3745

3832

5188

7324

11900

18200

25500

54900

TİCARİ İLİŞKİLER / TİCARƏT MÜNASİBƏTLƏRİ

İhracat

İllər

İxracat

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008/5
2009/5

319,7
327,2
248,1
230,3
225,2
231,4
315,4
401,2
528,1
695,2
1.047,4
1.666,1
601,2
508,9

Türkiye
İhracatı
İçindeki Pay
(%)
Türkiyə
İxracatı
İçindəki Payı
(%)
1,22
1,21
0,93
0,84
0,70
0,64
0,66
0,57
0,72
0,80
0,98
1,26
1,06
1,29

Azerbaycan’ın
İthalatı İçindeki
Pay (%)
Azərbaycanın
İdxalatı İçindəki
Payı (%)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

40,18
30,36
23,94
19,62
15,23
13,63
11,99
11,19
12,72
13,10
17,16
23,14

İthalat

İdxalat
58,3
50,3
44,0
95,6
78,1
64,6
122,6
135,4
272,2
340,5
329,8
925,6
363,1
303,5

Türkiye
İthalatı
İçindeki Pay
(%)

Azerbaycan’ın
İhracatı İçindeki
Pay (%)

Türkiye
Azerbaycanın
İdxalatı
İhracatı İçindəki
İçindəki Payı
Payı (%)
(%)
0,11
7,14
0,11
8,30
0,11
4,74
0,18
5,48
0,19
3,38
0,13
2,98
0,19
4,73
0,13
3,62
0,23
3,56
0,27
2,62
0,19
1,70
0,46
1,94
0,42
0,61

Hacim

Denge

Həcm

Balans

378,0
377,5
292,1
326,3
303,3
296,0
438,0
536,6
800,3
1.035,7
1.377,3
2.591,7
964,3
812,4

261,4
276,9
204,1
133,1
147,1
166,8
192,8
265,8
255,9
354,7
717,6
740,5
238,1
205,4

Hocalı şehitleri
fotoğraflarla anıldı
Xocalı şəhidləri
fotolarla yad edildi
İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve
Azerbaycan Jurnalistleri Birliği’nin birlikte
düzenlediği “Fotoğraflarla Azerbaycan’da
Ermeni Mezalimi” konulu sergi Tarihi
Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen tören ile açıldı.
İzmir Jurnalistlər Cəmiyyəti və
Azərbaycan Jurnalistləri Birliyinin birgə həyata
keçirdiyi “Fotolarla Azərbaycanda erməni
qəddarlığı” adlı sərgi Tarixi Havaqazı Zavodunda
təşkil olunmuş mərasimlə açıldı.
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Hocalı katliamının
fotoğraflarının yer aldığı sergi
için kente gelen Azerbaycan
Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu
Konsey Başkanı Azay Quliyev,
Ermenilerin Türkiye hakkında
“yalan bir kampanya” yürüttüğünü vurgulayarak, “Biz bu
sergi ile gerçek soykırım nedir,
nerede yapılmıştır, kimler
yapmıştır; bunları kamuoyuna
aktarmak istedik. Ermeniler,
Türkiye hakkında yalan bir
kampanya yürütüyor. Türkiye
bu konuda yalnız değildir.
Onun yanında kardeş Azerbaycan var. Türkiye ve Azerbaycan, olarak hep birlikte güç
oluşturarak Ermeni yalanına
karşı çıkmalıyız” dedi.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler

HAZİRAN’10

Azay Ouliyev (solda), ziyaret anısına İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na bir
şilt armağan etti..

Xocalı qətliamının
fotolarının yer aldığı sərgi
üçün İzmirə gələn Azərbaycan
Respublikası Prezident
Aparatı Qeyri-hökümət
Təşkilatları Şurasının Sədri
Azay Quliyev, ermənilərin
Türkiyə haqqında yalançı
bir kompanya başlatdığını
vurğulayaraq, “Biz bu sərgi ilə
həqiqi soyqırım nədir, necə baş
vermişdir, kimlər törətmişdir;
bunları ictimaiyyətə çatdırmaq
istədik. Ermənilər, Türkiyə
haqqında yalançı bir
kompanya həyata keçirir.
Türkiyə bu məsələdə yalnız
deyildir. Onun yanında qardaş
Azərbaycan var. Türkiyə və
Azərbaycan olaraq birlikdə,
gücmüzü cəmləşdirərək
ermənilərə qarşı çıxmalıyıq”
dedi.
Türkiyə Jurnalistlər
Federasiyasının və İzmir
Jurnalistlər Cəmiyyətinin Sədri
Atilla Sertel isə öz çıxışında
yaşanan bir vəhşəti əks etdirən
bu sərgini deyil, dünyadakı
sülhü əks etdirən bir sərgi
açmaq arzusunda olduqlarını
qeyd etdi. Sertel, Ermənilərin
dünyada Türkiyəyə qarşı bir
soyqırım iddiası qaldırdığını
xatırladaraq, “Dünyada sülhü

Azay Quliyev(solda) İzmir Böyükşəhər Bələdiyəsində keçirilən
görüşdə Bələdiyə Başçısı Aziz Kocaoğluna Azərbaycanı təmsilən
hədiyyə təqdim etdi.

Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel ise
konuşmasında, yaşanan bir vahşeti
yansıtan bu sergiyi değil, dünyada barışı yansıtan bir sergi açmak
istediklerini belirtti. Sertel, Ermenilerin dünyada Türkiye’ye yönelik
bir soykırım iddiası yürüttüğünü
hatırlatarak, “Dünyada barışı isteyen
Azerbaycan halkıdır, Türk halkıdır”
şeklinde konuştu.

//“DERS ALMAMIZ
GEREKİYOR”

Açılışı yapılan sergiyi “ibret
vesikası” olarak değerlendiren İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu ise “Bunları teşhir etmek
doğru değil ama ders almamız gerektiği de bir gerçektir. Biz ilkokul
sıralarından üniversiteye kadar
hiçbir zaman başka milletlere karşı
şartlandırılmadan, barıştan yana,
insanı sevmekten yana, ayrımcılığa
karşı, dünya barışını korumak ve
harç olmak için yetiştirildik. Bizim
diğer milletlerin yaşama hakkı
konusunda, insana verilen değer
konusunda, dünya barışına harç
konusunda çok ileri olduğumuz,
en ileri ülkelerin başında, belki de
birincisi olduğumuzu, buradan çok
yüksek sesle dünyaya bağırabilirim,
haykırabilirim. Çünkü bunu hak ediyoruz” dedi. Tören sonrasında İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nu makamında zilaret
eden Azay Quliyev, iki kardeş ülke
arasındaki sıcak dostluk bağlarını
dile getirerek yerel yönetimlerin
de aynı düzeyde yakın ilişki içinde
olmasını arzuladıklarını söyledi.
Azerbaycan’da belediyelerin yeni
tesis edildiğine vurgu yapan Quliyev, “Sizin burada belediye olarak
yaptıklarınız çok dikkat çekici. Bunlar saygın işler. Bakü ile İzmir’in
kardeş şehir olması, belediyeler
arasındaki ilişkide etkisini gösterip
yapılan işlere de yansıyacak. Sizin
gibi tecrübeli bir belediye başkanının da Azerbaycan’da tecrübesinin
yayılmasında, Azerbaycanlı hemşehrilerin ve kardeşlerin bu işi öğrenmesinde büyük bir faydası olacak”
şeklinde konuştu. Ziyarette, iki ülke
arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken
Guliyev, Azerbaycan Devlet Petrol
Şirketi SOCAR’ın Petkim’e yaptığı
yatırımın önemine dikkat çekerek;
bu yatırımların artarak devam edeceğine işaret etti.

istəyən azərbaycan xalqıdır, türk
xalqıdır” şəklində danışdı.

// DƏRS ALMALIYIQ

Açılışı həyata keçirilən sərgini
“ibrət dərsi” olaraq dəyərləndirən
İzmirin Bələdiyə sədri Aziz Kocaoğlu
isə “Bunları bu şəkildə yaymaq
bəlkə doğru deyil, amma, dərs alıb,
nəticə çıxarmaq üçün vacibdir. Biz
orta məktəbdən üniversitetə qədər
heç bir vaxt başqa millətlərə qarşı
düşmən olaraq deyil, sülh tərəfdarı,
insan sevgisiylə dolu, ayrıseçkiliyə
qarşı, dünyadakı sülhü qorumaq
üçün yetiştirildik. Bizim digər
millətlərin yaşamaq hüququ, insana
verilən dəyər, dünyadakı sülhün
bərqərar olmasında yaxından iştirak
etmək barədə çox irəlidə, ən öndə
olan ölkələrin başında, bəlkə də
birincisi olduğumuzu, buradan çok
yüksək səslə bütün dünyaya hayqıra
bilərəm. Çünkü biz buna layiqik.”
dedi.
Mərasimdən sonra İzmirin
Bələdiyə sədri Aziz Kocaoğlu’nu
ziyarət edən Azay Quliyev, iki
qardaş ölkə arasındakı səmimi
dostluq bağlarını dilə gətirərək yerli
idarələrin də eyni səviyyədə əlaqələr
içində olmasını arzuladıqlarını
söylədi. Azərbaycanda bələdiyələrin
yeni təsis edildiyini vurğulayan
Quliyev, “Sizin burada bələdiyə
sədri olaraq gördüyünüz işlər
çox diqqətə layiqdir. Bunlar
böyük işlərdir. Bakı ilə İzmirin

Azay Quliyev, iki kardeş
ülke arasındaki sıcak dostluk
bağlarını dile getirerek
yerel yönetimlerin de aynı
düzeyde yakın ilişki
içinde olmasını
arzuladıklarını söyledi.

Azay Quliyev, iki qardaş
ölkə arasındakı səmimi
dostluq bağlarını
dilə gətirərək yerli idarələrin
də eyni səviyyədə əlaqələr
içində olmasını
arzuladıqlarını söylədi.

qardaş şəhər olması, bələdiyələr
arasındakı əlaqələrdə özünü
göstərib, görüləcək işlərə də təsir
edəcəkdir. Sizin kimi təcrübəli bir
bələdiyə sədrinin Azərbaycanda
təcrübəsinin yayılmasının
azərbaycanlı həmyerlilərin və
qardaşların bu işi öyrənməsində
böyük bir faydası olacaqdır” -deyə
sözlərini tamamladı. Ziyarətdə, iki
ölkə arasındakı iktisadi əlaqələrin
inkişaf etdirilməsinin vacibliyinə,
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
SOCAR’ın PETKİM-ə qoyduğu
investisiyaların əhəmiyyətinə diqqət
çəkən Quliyev, bu investisiyaların
artaraq davam edəcəyini də qeyd
etdi.
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Türk-Azeri kardeşliği
Haydar Aliyev Ormanı’nda
fidanlarla yeşeriyor
Türkıyə - Azərbaycan Qardaşlığı
Heydər Əlıyev Parkında
Fidanlarla Boy Atır
Petkim ve Ege Orman Vakfı’nın,
Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu ve
merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in adına
oluşturduğu “Dostluk ve Hatıra Ormanı”na ilk fidan
dikimi 1 Nisan 2010 günü gerçekleştirildi.

1 Aprel 2010-cu il tarixində PETKİM
və Ege Orman Vəqfinin, Müasir Azərbaycan
Dövlətinin qurucusu, ümummilli lider, mərhum
Heydər Əliyevin xatirəsinə
həsr etdiyi Dostluq və Xatirə Parkında
ilk fidanlar əkildi.
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SOCAR, TURCAS ve Petkim’in tepe yöneticileri,
Haydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı’na ilk
fidan dikimini gerçekleştirdi..

İzmir’in Foça ilçesi, Yeni Foça mahallesi Kapıkaya mevkiinde 75 dekar alanda
kurulan ve yaklaşık 11 bin fidandan oluşan
orman, bölgede geçen yaz yanan orman
alanının sınırında yer alıyor.
Fidan dikim törenine Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Petkim
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Aksoy,
Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan Yavuz, Batu
Aksoy, David Mammadov, Farukh Gassimov; Foça Kaymakamı Kamil Köten, Aliağa
Kaymakamı İbrahim Keklik, Foça Belediye
Başkanı Gökhan Demirağ, Aliağa Belediye
Başkanı Turgut Oğuz, İzmir Çevre ve Orman
Bölge Müdürü İbrahim Çiftçi, Ege Orman
Vakfı Başkan Vekili Erol Narin, Petkim
çalışanları ve Ege Orman Vakfı gönüllüleri katıldı. Fidan dikim töreninde konuşan
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev, Haydar Aliyev’in yaşamı boyunca
savunduğu ve Türk-Azeri kardeşliğinin
simgesi haline gelen “İki Devlet, Tek Millet”
ülküsünü sonsuza kadar koruyacaklarını
söyledi. Aliyev, PETKİM’in koordinasyonunda bundan sonraki yıllarda da söz konusu
arazinin genişleme sahasında ağaçlandırma
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SOCAR, TURCAS və Petkim’in baş idarəçiləri,
Heydər Əliyev Dostluq və Xatirə Ormanına ilk Fidan
əkilişini gərçəkləşdirdilər.

İzmirin Foça qəsəbəsi, Yeni Foça
məhəlləsi Qapıqaya səmtində 7.5 hektarlıq
sahədə qurulan və 11 minə yaxın fidandan
ibarət olan bu park, eyni bölgədə ötən yay
yanmış meşəliyin sərhəddində yerləşir.
Ağac əkmə mərasimində PETKİM İdarə
heyətinin sədri Vaqif Əliyev, PETKİM İdarə
heyətinin sədr muavini Ərdal Aksoy, İdarə
heyətinin üzvləri Kenan Yavuz, Batu Aksoy,
Davud Məmmədov, Fərrux Qasımov; Foça
icra hakimi Kamil Köten, Aliağa icra hakimi
İbrahim Keklik, Foça bələdiyyəsinin sədri
Gökhan Demirağ, Aliağa Bələdiyyəsinin
sədri Turgut Oğuz, İzmir Ətraf Mühit və
Meşə İdarəsinin bölgə müdiri İbrahim Çiftçi,
Ege Orman Vəqfinin sədr muavini Erol
Narin, PETKİM əməkdaşları və Ege Orman
Vəqfi könüllüləri iştirak etdi.
Mərasimdə çıxış edən PETKİM İdarə
heyətinin sədri Vaqif Əliyev, Heydər Əliyevin
həyatı boyunca müdafiə etdiyi, TürkiyəAzərbaycan qardaşlığının simvoluna
çevrilmiş “Bir millət, iki dövlət” amalını
əbədiyyətə qədər qoruyacaqlarını qeyd etdi.
O, PETKİM-in gələcəkdə də bu ərazinin
genişlənmə sahəsindəki yaşıllaşdırma

çalışmalarına destek vererek, bu sosyal
sorumluluk projesini geleneksel hâle getireceklerini vurguladı.

// “AĞAÇ DİKME YARIŞININ
KAYBEDENİ OLAMAYACAK”

Petkim Genel Müdürü M.Hayati Öztürk
de, çevre konusundaki duyarlılığı, bir
“maliyet” olarak değil, üretim proseslerinin
her aşamasında üzerinde dikkatle durulan
ve önemsenen bir rekabet unsuru olarak
gördüklerini anımsattı.
Yeni Foça’da geçen temmuz ayında
çıkan yangının söndürülmesi için PETKİM itfaiyesini ve tüm olanaklarını İzmir
Valiliği’nin emrine verdiklerini hatırlatan
Genel Müdür Öztürk, “Bu yangında yaklaşık 200 hektarlık orman alanımız yandı. Bu
ormanlar ülkemizin akciğerleri. On yılların
ürünü birkaç saatte kül olup gidiyor. Doğrusu bizim de içimiz yanıyor. Bundan sonraki
görev, yanan alanların orijinal haline geri
dönüşümünü sağlamaktır. Biz PETKİM
olarak, ilkini bu yıl başlattığımız ve her yıl
geleneksel hale getireceğimiz ‘Haydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı’ projemiz ile
bir yandan sosyal sorumluluğumuzu yerine
getirirken diğer yandan da Hazar Denizi
ile Ege’yi buluşturacak yeni sembollerden
birini daha gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.
Azerbaycan’ın Merhum Cumhurbaşkanı
Haydar Aliyev’in her zaman yeşile tutkun
bir Devlet Adamı olarak tanındığını sözlerine ekleyen Öztürk, Hazar Denizi ile Ege’yi
buluşturacak yeni sembollerden birini daha
gerçekleştirdiklerini kaydetti. Aynı duyarlılığı bölgede faaliyet gösteren diğer sanayi
kuruluşlarından da beklediklerini sözlerine
ekleyen Öztürk, “Bu konuda birbirimizle
yarışalım, bu yarışın kaybedeni olmayacak..” değerlendirmesini yaptı.

‘Haydar Aliyev
Dostluk ve
Hatıra Ormanı’
projemiz ile bir
yandan sosyal
sorumluluğumuzu
yerine getirirken
diğer yandan da
Hazar Denizi ile
Ege’yi buluşturacak
yeni sembollerden
birini daha
gerçekleştirmiş
olacağız.

Heydər Əliyev
Dostluq və
Xatirə Parkı`
proyektimiz ilə
bir yandan sosial
məsuliyyətimizi
yerinə yetirirkən,
digər tərəfdən
də Xəzər ilə
Ege Dənizini
qovuşduracaq yeni
simvollardan birini
də reallaşdırmış
olacağıq.

fəaliyyətlərinə dəstək verərək, bu
sosial məsuliyyət layihəsini ənənəvi
hala gətirəcəklərini vurğuladı.

// AĞAC ƏKMƏ YARIŞINDA
MƏĞLUB TƏRƏF YOXDUR

PETKİM Baş Direktoru
M.Hayati Öztürk də ətraf mühit
mövzusundakı həssasiyəti bir xərc
olaraq deyil, istehsal prosesinin
hər mərhələsində üzərində diqqətlə
durulan və əhəmiyyət verilən bir
rəqabət ünsürü olaraq gördüklərini
xatırlatdı.
Ötən ilin iyulunda Yeni Foçada
çıxan yanğının söndürülməsi üçün
PETKİM yanğınsöndürənlərini və
bütün imkanlarını İzmir Valiliyinin
əmrinə verdiklərini xatırladan
Öztürk: “Bu yanğında 200 hektara
yaxın meşə zolağımız yandı. Bu
meşələr ölkəmizin ağciyərləridir.
On illərin əsəri bir neçə saatda
kül olub gedir. Doğrusu bizim
də içimiz yanır. Bundan sonrakı
vəzifə yanan ərazilərin əvvəlki
hala geri dönməsinin təmin
edilməsidir. Biz PETKİM olaraq
ilkini bu il başlatdığımız və hər
il ənənəvi hala gətirəcəyimiz
`Heydər Əliyev Dostluq və Xatirə
Parkı` proyektimiz ilə bir yandan
sosial məsuliyyətimizi yerinə
yetirirkən, digər tərəfdən də Xəzər
ilə Ege Dənizini qovuşduracaq yeni
simvollardan birini də reallaşdırmış
olacağıq” dedi. Azərbaycanın
mərhum prezidenti Heydər Əliyevi
həmişə təbiət vurğunu bir Dövlət
Adamı olaraq tanıdığını da
sözlərinə əlavə edən M. Hayati
Öztürk bu təşəbbüslə əhəmmiyətli
bir layihəni həyata keçirdiklərini
qeyd etdi. Eyni həssasiyəti bölgədə
fəaliyyət gösdərən digər sənaye
müəssisələrindən də gözlədiklərini
vurğulayan Öztürk:” Gəlin bu
mövzuda bir-birimizlə yarışaq. Bu
yarışda heç kim məğlub olmayacaq”
deyərək sözlərini tamamladı.
Ege Orman Vakfı Başkan Vekili
Erol Narin (ortada), günün anısına
Petkim Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev (solda) ve Genel
Müdür Hayati Öztürk’e bir plaket
sundu..
Ege Orman Vəqfi Başkan vəkili
Erol Narin(ortada) günün
xatirəsinə Petkim İdarə Heyətinin
Sədri Vaqif Əliyev(solda) və Baş
Direktor Heyati Öztürk’ə bir plaket
təqdim etdi.

Petkim Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev ve SOCAR &
TURCAS Enerji A.Ş CEO’su
Kenan Yavuz, merhum Aliyev’in
ruhuna döktürülen lokmalardan
tattı.

Petkim İdarə heyəti sədri Vaqif
Əliyev və SOCAR & TURCAS
Enerji A.Ş. CEO-su Kenan Yavuz,
mərhum Heydər Əliyev’in ruhuna
ehsan edilən lokma
şirniyatından daddılar.

HAYDAR ALİYEV KİMDİR?
Çağdaş Azerbaycan’ın kurucusu merhum Haydar
Aliyev, 10 Mayıs 1923 tarihinde Nahçıvan’da dünyaya
geldi.. 1939 yılında Nahçıvan Pedagoji Teknik Lisesi’ni
bitirdikten sonra Azerbaycan Sanayi Enstitüsü, Mimarlık
Fakültesi’nden mezun olan Aliyev, 1957 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü’nde eğitimini
tamamladı.
1964 yılına kadar Azerbaycan emniyet organları
başkanlığında görev yapan Haydar Aliyev, 1967 yılında bu
kurumun Başkanlığına getirildi ve general rütbesine kadar
yükseldi.
1982 Aralık ayında Sovyet İttifakı
Komünist Partisi Siyasi Bürosu’nun
üyesi seçilen Aliyev, Sovyetler Birliği
Bakanlar Kurulu başkanının birinci
yardımcısı görevine getirilerek
ülkenin en önde gelen yöneticilerinden biri oldu. Sovyetler Birliği
döneminde 20 yıl süresince milletvekilliği, 5 yıl da Bakanlar Kurulu
Başkan Yardımcılığı yapan Aliyev,
20 Ocak 1990’da Sovyetler’in
Bakü’de yaptığı katliamla ilgili
olarak Azerbaycan’ın Moskova’daki
konsolosluğunda çok sert tepki gösterdi, Azeri halkına karşı işlenen cinayetin
sorumlularının cezalandırılmasını talep
etti. 1990 yılı temmuzunda Azerbaycan’a
dönen Haydar Aliyev önce Bakü’de, daha sonra
Nahçıvan’da yaşadı ve Azerbaycan parlamentosuna milletvekili seçildi. 1991-1993 yılları arasında Nahçıvan özerk
Devleti Başkanı, Azerbaycan Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevlerini ifa eden merhum Aliyev, 1992 yılında
kurduğu Yeni Azerbaycan Partisi’nin başkanı oldu.
15 Temmuz 1993’de Azerbaycan Parlamento Başkanı, 24 Temmuz’da ise Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet
Başkanlığı’na getirildi. Bu görevini 5 yıl sürdüren ve 11
Ekim 1998’de yapılan seçimlerde, yeniden 5 sene süresince
Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanlığı görevine seçilen
Aliyev, 15 Ekim 2003’te yapılan başkanlık seçimlerine,
yaşadığı ciddi sağlık problemleri nedeniyle katılamadı.
Merhum Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde
Amerika’nın Cleveland kentinde tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti.
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HEYDƏR ƏLİYEV KİMDİR?
Müasir Azərbaycan Dövlətinin qurucusu mərhum Heydər
Əliyev, 10 May 1923-cu ildə Naxçıvanda dünyaya gəlmişdir.
1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnik Liseyini bitirdikdən
sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutu, Memarlıq Fakultəsindən
məzun olan Əliyev, 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Üniversiteti Tarix ixtisası üzrə təhsilini tamamladı.
1964-cü ilə qədər Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik
organlarında vəzifə alan Heydər Əliyev, 1967-ci ildə bu
qurumun sədrliyi vəzifəsinə təyin olundu və general rütbəsinə
qədər yüksəldi.
1982-ci ilin Dekabr ayında Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyası Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Əliyev, Sovet
İttifaqı Nazirlər Komitəsi Sədrinin birinci müavini
vəzifəsinə gətirilərək ölkəni idarə edən əsas simalardan
biri oldu. Sovet İttifaqı dövründə 20 il boyunca
millət vəkilliyi, 5 il də Nazirlər Kabinetində sədr
müavini vəzifəsini icra edən Əliyev, 20 Yanvar 1990cı ildə SSRİ-nin Bakıda törətdiyi qətliama etiraz
olaraq Azərbaycanın Moskvadakı konsulluğunda
çox sərt reaksiya verdi və Azerbaycan xalqına qarşı
törədilən bu cinayətdə məsuliyyət daşıyanların
cəzalandırılmasını tələb etdi. 1990-cı ilin iyulunda
Azeəbaycana dönən Heydər Əliyev öncə Bakıda, sonra
isə Naxçıvanda yaşadı və Azərbaycan parlamentinə
millət vəkili seçildi. 1991-93-cü illər arasında Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Rəhbəri və Azərbaycan Respublikası
Parlamentinin Sədr Müavini vəzifələrini icra edən mərhum
Əliyev, 1992-ci ildə qurduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının
sədri oldu.
15 İyul 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası
Parlamentinin Sədri, 24 İyulda isə Azərbaycan Respublikası
Prezidenti vəzifəsini icra etməyə başladı. Bu vəzifəni 5
il davam etdirən və 11 Oktyabr 1998-ci ildə keçirilən
seçkilərdə, yenidən 5 illik müddətə Azərbaycan Respublikası
Prezidenti seçilən Əliyev, 15 Oktyabr 2003-cü ildəki prezident
seçkilərində, yaşadığı ciddi sağlık problemləri səbəbilə iştirak
edə bilmədi.
Mərhum Heydər Əliyev, 12 Dekabr 2003-cü ildə
Amerikanın Cleveland şəhərində müalicə gördüyü xəstəxanada
vəfat etdi.

