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Petkim’in kurumsal
yönetim derece notu
8.91’e yükseldi

editörden...

güncel

editörden...

Merhaba...
Hayatımızda yer alan birçok değeri anlayabilmenin en iyi
yolu ‘Ya olmasaydı?’ sorusunun cevabında gizli. Bu soru
alışılagelen yaklaşımlardan kurtulmanın da sihirli anahtarı
gibi. Hayatın hızla akıp gidişi karşısında durup ilgilenmediğimiz, farkına varmadığımız o kadar çok değer var ki; ancak kaybedildiğinde anlaşılabiliyor. İşte bu yüzden ara sıra
sorulması gereken sorulardan biri, ya olmasaydı! Doğduğumuzdan beri çevremizde yaşayan insanların değeri,
ancak birgün bizden uzaklaştıklarında hissedilebiliyor. Her
gün gelip geçtiğimiz mekanlar, yaşantımızı çevreleyen birçok eşya için de durum farklı değil elbette. Edebiyatımızda
temeli buna dayanan yüzlerce eserden bahsedebiliriz…
Şirketlerin değerini de elde ettikleri kar değil, toplum-

16

güncel
Petkim Rüzgâr Enerjisi
Santrali’ni Alstom inşa edecek

lara sağladıkları katkılar belirler. Bu açıdan bakıldığında
modern dünyanın bugününün oluşmasında petrokimya
mihenk taşlarından biri sayılıyor. 100 yılı bile bulmayan
geçmişine rağmen bugün hayatımızda yer almadığı alan
neredeyse yok gibi. Gıda ve ambalajdan, otomotiv, havacılık, teknolojiye, inşaattan giyim ve dekorasyona birçok
sektörün olmazsa olmazlarından. Dolayısıyla ‘Hayatımızın
her alanına dokunan’ petrokimya için ‘Ya olmasaydı?’
sorusuna verilebilecek cevap hiç de kolay değil. Günlük
yaşantılarımızı en baştan kurgulamaya ihtiyacımız olacak
kadar…
Önümüzdeki yıl Petkim’in kuruluşunun 50. yılı. Petkim’in
doğum günü aslında petrokimyanın Türkiye’deki serüveninin de başlangıcı anlamına geliyor. Petrokimya,

haberler
Petkim 50. Yıl Zeytinliği
törenle açıldı

30

ülkelerin ekonomik gelişimlerinde referans kabul ediliyor.
Petkim’le birlikte Türkiye’de birçok sanayi kuruluşunun
ortaya çıkması da bunun en güzel göstergeleri arasında.
Bu noktada petrokimya için, Petkim için ‘Ya olmasaydı?’
sorusunu sormanın tam zamanı… Bizler bu soruya cevap
ararken Petkim’in şimdiden 2023 yılında bugünün yaklaşık
iki katına ulaşacak kapasite yatırımlarına odaklandığını,
yarımadayı bir üs haline getirecek liman, rüzgar santrali
tesislerinin kısa süre içinde hayata geçirileceğini, ana hissedarımız SOCAR Türkiye’nin rafineri yatırımının da 2018
yılında tamamlanmış olacağını hatırlamak da fayda var.
Petkim Vizyon, petrol, petrokimya, enerji dünyasında
yaşanan gelişmeleri, Petkim Yarımadası’ndaki değişimleri

tesislerimiz

60

Türkiye’nin ilk ve tek YYPT
Fabrika’sı Petkim’de...

sizlere taşımayı hedefliyor.
İyi okumalar dileğiyle…
Memduh Ta şlıcalı
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Petkim’in ilk çeyrek kârı

geçen yıla göre 12 kat arttı
Türkiye’nin petrokimyada tek hammadde üreticisi konumundaki Petkim,
2014 yılı ilk çeyreğinde 37 milyon TL ile 2013 yılı tamamına (49 milyon TL)
yakın net kar rakamı açıkladı. Böylece ilk çeyrek net karı geçen yıla (3,1
milyon TL) göre 12 kat artış gösterdi. İlk 3 aylık dönemde 1,2 milyar TL ciro
yapan şirketin brüt karı 92 milyon TL olurken FAVÖK rakamı da 81 milyon
TL’ye ulaştı.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, yurt içinde dövizdeki dalgalanmanın
öne çıktığı bir ortamda operasyonel verimliliğe özel önem veren ve pazar
odaklı dinamik planlama stratejisine bağlı olarak ilk çeyrekte hissedarları
memnun edecek güçlü rakamlara ulaştıklarını söyledi.

2014

Petkim Petrokimya

Holding A.Ş.
yılın ilk çeyreğinde geçen yılın tamamına yakın net kar rakamı açıkladı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 3,1 milyon TL, yılsonunda 49 milyon TL net kar
elde eden Petkim’in 2014 yılı ilk çeyrek net karı ise 37
milyon TL’ye ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde sıfıra
yakın olan net kar marjı yüzde 3,1’e çıktı. Söz konusu
dönemde 1 milyar 190 milyon TL ciro gerçekleştiren
şirketin brüt karı 92 milyon TL, FAVÖK rakamı da 81
milyon TL oldu. FAVÖK marjı geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 iken bu oran yüzde 55 artarak yüzde
6,8’e yükseldi. Şirketin kapasite kullanım oranları da
geçen yılın 5 puan üzerine çıkarak yüzde 86 düzeyinde gerçekleşti.Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
dövizdeki dalgalanmaların etkin olduğu yılın ilk çeyreğinde pazar odaklı dinamik planlama politikasının
sonucu ciro, brüt kar, net kar ve FAVÖK rakamlarında
ciddi artış elde edildiğini söyledi. Söz konusu dönemde
iç piyasada genel petrokimya pazarının aksine Petkim
ürünlerine olan talebin arttığını belirten Korkut, sürdürülebilir kârlılık hedefi kapsamında son beş çeyrekte
iyi bir trend yakalandığını ifade ederek, “Ciro ve pazar
payından ziyade, kâr üretmeye odaklandık. Üretimden
lojistiğe kadar tüm süreçlerde operasyonel verimliliği
ön planda tutarak ve kontrol edilebilen değişkenlere
ağırlık vererek karlılığı sürekli hale getirmek istiyoruz.
Kâr marjlarına odaklandık ve bunun sonuçlarını elde
ettik.” dedi. Türkiye’nin tek petrokimya hammadde
üretim tesisi olan Petkim’de ilk çeyrekte görülen ciro
artışının yanı sıra brüt karın ikiye katlandığını söyleyen Sadettin Korkut, brüt kar marjı ve FAVÖK’teki
artışların dikkate değer olduğunu kaydetti.

Petkim’e değer katan yatırımlar devam
ediyor
Petkim’de verimliliği sürekli arttırmaya yönelik yatırımların da devam ettiğini
dile getiren Korkut, 2014 yılı ilk üç
aylık dönemde kapasite artışı, idame
tamamlama, enerji ve üretimde verimlilik artırmaya yönelik yapılan
yatırım harcamaları tutarının 58
milyon TL’nin üzerine çıktığını
söyledi. Petkim’in önümüzdeki
yılsonuna kadar tamamlanacak
4 yatırımla daha fazla değer
üreten bir şirket haline geleceği
bilgisini veren Korkut, şunları
dile getirdi: “Yılsonunda bitecek Etilen ve PTA fabrikaları
kapasite artışı yatırımlarıyla
üretim kapasitesi yıllık 3,2 milyon tondan, 3,6 milyon tona çıkacak. Gelecek yıl içinde faaliyete

güncel

geçecek Konteyner Limanı ile lojistik alanında gelir
elde etmeye başlayacak. İlk fazı 2015 yılı içinde üretime başlayacak Rüzgar Elektrik Santrali (RES)’yle
de şirket, enerji verimliliği ve çeşitliliğini arttıracak.
Aliağa Kompleksi’nde 15 ana fabrika ve 7 yardımcı tesisi bulunan Petkim’in, Etilen ve Saf Tereftalik
Asit (PTA) fabrikalarında gerçekleştireceği kapasite
artışı yatırımı toplamı 138 milyon Dolara ulaşacak.
APM Terminals ile birlikte Petlim Limanı’nı, dünyaca ünlü Alstom şirketiyle Rüzgar Elektrik Santrali’ni
tamamlayacağız.” Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut, 2014 yılı ilk çeyreğinde, önemli üretim bölgelerinde devam eden politik belirsizlikler nedeniyle
petrol fiyatlarının 110 USD seviyelerinde seyrettiğini
belirterek; “Küresel büyümede gözlenen yavaşlamaya
ve rafineri kapasitelerindeki düşüşlere rağmen, özellikle Kuzey Amerika’da sürüş sezonunun erken başlamasıyla yükselen benzin talebi ve fiyatları, petrol
fiyatlarındaki yüksek seyrin bir nedeni oldu. Petrole
bağımlı hareket eden ana hammadde nafta fiyatları da
yüksek seyrini sürdürdü. Yüksek seyreden girdi fiyatları maliyetleri olumsuz etkiledi. Üreticiler maliyet
tarafındaki artışları ürünlere aynı oranda yansıtmakta
güçlük çekti. Marjlarda bir miktar daralma hissedildi. Özellikle Çin ve Asya ekonomilerindeki büyüme
hızlarındaki düşüş petrokimyasal ürünlerin talebini
olumsuz etkiledi.” ifadelerini kullandı.
Türkiye piyasasında döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin yurt içi talebi yavaşlattığını 2014
ilk çeyreğinde, sektördeki üreticilerin
stoktan ziyade sadece ihtiyaçları kadar
mal almaya başladığını anlatan Korkut,
Avrupa piyasalarında meydana gelen kısmi iyileşmenin ise özellikle plastik mamul üreten ve AB pazarını hedefleyen üreticilere daha olumlu etki yaptığını kaydetti.
Çin piyasasında polimer fiyatlarında dönem içinde görülen kısmi fiyat artışlarının, İran başta
olmak üzere Ortadoğu ürünlerinin Türkiye’den ziyade Çin
piyasasına yönelmesine neden
olduğunu ifade eden Korkut,
bu durumun Türkiye piyasasının daha dengeli hale gelmesini sağladığını belirtti.
Korkut, Türkiye’nin ağırlıklı ihracat pazarlarından olan
Euro Bölgesi’ndeki büyüme
tahminlerinin pozitif olmasının önümüzdeki dönemde
Petkim’e olumlu katkılar
sağlamasını beklediklerini
söyledi.
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Petkim’in kurumsal yönetim
derece notu
’e yükseldi

8.91

Petkim’in 2010 yılında 8,19, 2011 yılında 8,52, 2012 yılında 8,72 olan
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 2013 yılında artarak 8,91 oldu.

2014

güncel

Yüzde 38.68 hissesi

İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda olan Petkim’in Kurumsal
Yönetim Derecelendirme Notu, Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş Kobirate
Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim
Hizmetleri A.Ş. uzmanları tarafından yapılan 2013 yılı derecelendirme çalışması sonucunda, 8.91 olarak belirlendi.
Petkim’in 2010 yılında 8,19, 2011 yılında 8.52, 2012
yılında 8.72 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu
böylelikle her yıl artan ivmesini sürdürmüş oldu.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, SPK’nın
konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde
ağırlıklandırılmış dört ana başlık altında yapılan
değerlendirme sonucu belirlendi. Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Notu ana başlıklar itibarıyla; Pay Sahipleri bölümünde 8.75, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
bölümünde 9.333, Menfaat Sahipleri bölümünde 9.487 ve
Yönetim Kurulu bölümünde 8.468 olarak güncellendi.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, derece notunun
her yıl artan bir eğilim göstermesinin sevindirici olduğunu
belirterek, “Önümüzdeki yıllarda da bu notu daha üst seviyelere taşımak en büyük sorumluluğumuzdur. Petkim,
büyüyerek pazar payını arttırma çabaları yanında; adil,
şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile
pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hatta
kamuyu kapsayan büyük bir ailenin tüm bireylerini memnun edecek sistemleri de uygulamaya çalışmaktadır.” dedi.
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Star Rafinerisi ve Petkim Konteyner Limanı’nda

hafriyat çalışmaları

hızla ilerliyor
Petkim Yarımadası’nda hafriyat çalışmaları süren iki dev yatırımda işler
bütün hızıyla ilerliyor. Türkiye’nin tek noktaya yapılan en büyük yatırımı STAR
Rafinerisi’nde iki yılı geride bırakan hafriyat çalışmaları sona yaklaşırken,
EPC sürecinin bu yılın haziran ayında başlaması planlanıyor. Petkim Konteyner
Limanı’nda ise saha hazırlık ve deniz dibi tarama çalışmaları altı ayı geride bıraktı.

Star rafineri sahasının birçok yerinde gabion duvarları örülüyor

2014

SOCAR Türkiye’nin Petkim Ya-

rımadası için belirlediği, “Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonu” hedefi, Petkim özelleştirmesinin gerçekleştiği 2008 yılından 2018’e kadar
süren 10 yılda 9 Milyar Dolar tutarındaki yatırımların
gerçekleşmesi anlamına geliyor. Bu kapsamda entegrasyon zincirinin ilk ve en önemli halkası olan STAR
Rafinerisi ile zincirin “lojistik” halkasını oluşturan
Petkim Konteyner Limanı yatırımlarında çalışmalar 7
gün 24 saat sürüyor. Türk ekonomisi için de yaşamsal
önem taşıyan bu iki yatırımda iş takvimi planlandığı
gibi ilerlerken, yarımadadaki coğrafya hızla değişiyor
ve iki dev yatırımın devreye alınacağı tarihler için geri
sayım sürüyor.
Türkiye’nin ‘Star’ı
Temeli 25 Ekim 2011 tarihinde Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in katıldığı muhteşem bir törenle atılan STAR
Rafinerisi’nde hafriyat çalışmaları iki yılı geride bıraktı. Zor bir coğrafyada, adeta kılı kırk yararak milimetrik hesaplarla ilerleyen çalışmalarda toplam 12 milyon
m3 hafriyat yapılacak. Yıllık 10 Milyon ton ham petrol
işletme kapasitesine sahip olacak ve yüksek standartlı
dönüşüm kabiliyetine sahip STAR Rafinesi, yaklaşık 2
bin 400 dönüm kara alanı, 220 dönüm deniz alanı üzerine inşa edilecek. Dünyanın sahip olduğu en ileri teknolojik ve çevre standartlarını barındıracak rafineri, 5.5
Milyar Dolar yatırım bedeli ile Türkiye’nin tek noktaya
yapılan en büyük yatırımı…
Bu yılın aralık ayında tamamlanması planlanan çalışmalarda kazı işlerinin yüzde 85’i, saha hazırlık işlerinin ise yüzde 65’i tamamlandı. Saha hazırlık işleri
kapsamında 12 milyon m3 kazı ve hafriyat işleri, 81 bin
500 m2 istinat (Gabion) duvarı, 95 bin 600 metre zemin çivisi, 23 bin metre drenaj boru işlerinin yapılması
planlanıyor.
350 Milyon Dolar harcama yapıldı
Rafinerinin 20 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da törenle imzalanan Detay Mühendislik-Tedarik-İnşaat (EPC)
süreci de devam ediyor. Bu yılın haziran ayına kadar
geçici ofis binaları kurulacak ve hemen ardından EPC
kapsamındaki kazı işleri başlayacak. Gelecek yılın
ikinci yarısında ise inşaat ve montaj işlerinin başlaması
hedefleniyor. Bugüne kadar 8 milyon m3 hafriyat çalışmasının yapıldığı sahada gelecek yıldan itibaren rafinerinin üniteleri birer birer yükselecek.
Saha hazırlama kapsamında yapılan çalışmalarda
sadece istinat duvarlarında kullanılacak taşların taşınması için yaklaşık 37 bin kamyon malzeme kullanılacak. 2017 yılının ikinci yarısında deneme üretimine
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girmesi beklenen STAR Rafinerisi için bugüne kadar
350 Milyon Dolar harcama yapıldı.
Müşterisi hazır
Yaklaşık 1.3 milyon ton/yıl nafta ve ülkemizdeki
cari açığın önemli bileşenlerinden olan dizel, jet yakıtı ve yine petrokimyasal ürünlerin hammaddesi olan
LPG gibi petrol ürünlerinin üretiminin yapılacağı rafineri, Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projesi olarak
da dikkat çeken bir ünvana sahip. Rafinerinin üretime
başlaması ile Türkiye’nin ithalatla karşıladığı ürünlerde milyarlarca dolarlık döviz tasarrufu sağlanacak.
Ural, Azerbaycan ve Kerkük gibi farklı petrol türlerini
işleyebilecek esnek üretim proseslerine sahip olacak
STAR Rafinerisi, bir taraftan Petkim’in hammadde ikmal güvenliğini sağlayacak; diğer taraftan da mevcut
altyapının ortaklaşa kullanımı ile Rafineri-Petrokimya entegrasyonunda ilave sinerji yaratacak. Rafineride
üretilecek yıllık 10 milyon ton rafinaj ürününün yaklaşık 2 milyon tonu Petkim tarafından tüketilecek. Bu
durum Petkim’in verimliliğine de olumlu yansıyacak.
Lojistik, stoklama ve kalite maliyetleri gibi kalemlerde
çok önemli miktarda tasarruf sağlanacak.

Star Rafinerisi’nden Notlar

• 10 milyon ton / yıl kapasiteli STAR
Rafinerisi; Ural, Azeri Light
ve Kerkük gibi çeşitli ham petrol
türlerini işleyebilecek kabiliyete
sahip olarak dizayn edildi.
• Rafineri Petkim Yarımadası’nda
yaklaşık 2 bin 400 dönüm
alanda inşa edilecek.
• Rafineri tam kapasite ile üretime
geçtiği zaman yılda 4 milyon 900 bin
ton Ultra Düşük Kükürtlü Motorin,
1 milyon 300 bin ton Nafta, 457 bin
ton Karışık Ksilen, 1 milyon 630 bin
ton Jet Yakıtı, 260 bin ton LPG, 525
bin ton Reformat, 692 bin ton
Petrokok ve 159 bin ton Kükürt
üretecek.
• Projede en üst seviyedeki
AB normları ve çevresel standartlar
uygulanacak.
• Toplam 63 tankın bulunacağı
STAR Rafinerisi, yaklaşık 1 milyon
640 bin metreküp depolama
kapasitesine sahip olacak.
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Ege Bölgesi’nin

en büyük Entegre Limanı’nda

geri sayım sürüyor
“Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lo-

jistik Entegrasyonu”nun en önemli halkalarından biri Petkim Konteyner Limanı olacak. Ege Bölgesi’nde karayolu, otoyol ve demiryolu bağlantısına aynı
anda sahip tek entegre liman projesi olan Petkim Konteyner Limanı, yaklaşık 400 Milyon Dolarlık bir yatırımla gerçekleştirilecek. Yüzde 100 Petkim iştiraki olan
Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım iki fazdan oluşuyor. İlk fazının 24 Haziran
2015, ikinci fazının ise 24 Ekim 2016 yılında tamamlanması planlanıyor. İş takvimi bu planlara uygun olarak
ilerleyen liman, inşaat aşamasında 500 kişiye istihdam
sağlıyor. İşletme döneminde ise bu sayı 260 olacak. Liman hafriyat işlerinin en önemli aşamasını deniz dibi
taraması oluşturuyor. Bunun yanında geri saha ve dalga-

kıran inşaatı, kazıklı rıhtım ve dolfen ile palplanş duvar
inşaatı, bina ve altyapı inşaatları bu büyük projenin ana
iş kalemleri arasında...
Deniz dibinden her gün 1500 metreküp malzeme
çıkarılıyor
Yaklaşık 360 metre uzunluğunda dev gemilerin yanaşabileceği limanın rıhtım bölgesinde ve manevra alanında uygun koşulların sağlanması amacıyla kovalı tarak
gemisi, kırıcılar, kazıcılar ve çamur gemileri ile deniz
dibi tarama operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Deniz dibinden çıkarılan malzeme, liman sahasından yaklaşık 6
kilometre uzaklıkta bulunan deniz üzeri döküm sahasına
taşınıyor. Projenin birinci fazında 600 bin m3, ikinci fazında ise 625 bin m3 olmak üzere toplamda 1 milyon 225

Liman hafriyat çalışmaları devam ediyor.

2014

güncel
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Liman hafriyat sahası.

bin m3’lük tarama gerçekleştirilecek. Tarama işlemleri
tamamlandığında limanın rıhtım ve manevra sahası -16
metre kotuna ulaşmış olacak.
Yaklaşık 8 ayı geride bırakan çalışmalar kapsamında her gün deniz dibinden ortalama 1500 m3 malzeme
taranırken, birinci faz deniz dibi tarama çalışmalarının
% 45’i tamamlandı. Deniz dibi tarama çalışmasının,
projenin birinci fazında 30 Ekim 2014, ikinci
fazında 13 Nisan 2015 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Günde vardiyalı
olmak üzere 20 saat süren çalışmalar sonucunda deniz dibi tarama işi
toplamda %20’lik ilerleme oranına
erişmiş durumda.
Kapasite 4 Milyon TEU’ya
kadar artabilecek
700 metrelik tek parça rıhtım yapısı ile ülkemizde ilk 11 bin TEU kapasiteli gemilerin yanaşabileceği liman
olma özelliği taşıyacak olan Petkim Konteyner Limanı, başlangıçta yıllık 1.5 Milyon
TEU elleçleme kapasitesine sahip olacak. Bu kapasitenin 4 Milyon TEU’ya kadar çıkarılması planlanıyor.
“Ege Bölgesi’nin En Büyük Entegre Limanı” olacak
yatırımda dev rıhtım kazıkları, dünyanın en çağdaş teknikleri ile karadan denize doğru uzanan rayların üzerinde çalışan derik vinç yardımıyla çakılacak. Rıhtım inşa-

atları için denize her biri 1219 milimetre çapında toplam
800 kazık çakılacak. Rıhtım, dolfen ve palplanş duvar
inşaatı işleri projenin birinci fazında 1 Aralık 2014, ikinci fazında ise 20 Mart 2016 tarihinde tamamlanarak liman işletmesine hazır hâle getirilecek.
İnşaat çalışmalarının başlaması için gerekli hazırlıklar, müteahhitlerin iş makineleri ve atölye yerleşimlerini gerçekleştirmeleriyle büyük oranda
tamamlandı. Limanın inşa sürecinde güvenli ve özverili çalışmalar sonucunda
bugüne kadar % 5 oranında fiziksel
ilerleme kaydedildi.
75 futbol sahası büyüklüğünde lojistik alan
Petkim Konteyner Limanı’nın
rakamsal verilerine bakalım şimdi
de… Konteyner depolanması için
liman sahasında 42 hektar, geri hizmet alanında ise 6 hektar olmak üzere
toplam 48 hektar lojistik saha inşa edilecek. Bu büyüklük 75 futbol sahasına karşılık
geliyor. Bu dev liman Türkiye’nin en stratejik sanayi
bölgelerinden biri olan Aliağa’yı diğer limanlarıyla birlikte ülkemizin en büyük lojistik entegre merkezi olma
noktasına taşıyacak.
Geri saha ve dalgakıran inşaatı projenin birinci
fazında 8 Mayıs 2015, ikinci fazında 26 Haziran 2016
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tarihinde tamamlanacak. Bu kapsamda önceliği oluşturan toprak kazısı, mevcut yapıların sökülmesi, dolgu
ve dolgu koruma işleri büyük bir hızla devam ediyor.
Projenin ilk faz aşamasında 2 milyon 700 bin m3, ikinci
faz aşamasında 2 milyon 400 bin m3 olmak üzere ise 5
Milyon 100 bin m3 toprak kazısı gerçekleşecek. Günde
ortalama 56 kamyonun toplam 934 sefer yapması ile 6
bin 600 m3 toprak Petkim Konteyner Terminali sahasından 10 kilometre uzaklıktaki lisanslı döküm sahasına boşaltılıyor. 2014 yılı Şubat ayı itibarıyla projenin
birinci fazına ait kazı işlerinin yüzde 43’ü, ikinci faza
ait kazı işlerinin ise yüzde 18’i tamamlandı. Yıkılması veya sökülmesi planlanan 16 binadan 7’si söküldü.
Daha sağlam zeminlerin üzerine inşa edilecek konteyner limanının dolgu ve dolgu koruma işlerinde kullanılacak malzeme miktarları birinci faz aşamasında 950
bin ton, ikinci faz aşamasında ise 100 bin ton olmak
üzere toplamda 1 Milyon 50 Bin ton olarak belirlendi.
Her gün 184 kamyonun inşaat sahasına malzeme taşıması sonucunda, kullanılacak malzemenin yüzde 9’u
şimdiden temin edilerek kullanıma hazır hâle getirildi.

Dünya lideri APM işletecek
Petkim Konteyner Limanı’nı, 28 yıl süre ile bu alanda dünyanın lider operatör şirketlerinden APM Terminals işletecek. Danimarka merkezli A.P Moller Maersk
Grubu’nun catısı altındaki APM Terminals, limanları
ve iç karasal altyapı yatırımları ile yüzde 90’lara ulaşan
uluslararası deniz yolu ticaretinin büyümesine önemli
derecede katkı sağlıyor. Uluslararası ticaret, büyüyen
ekonomik çarkı ile istihdamı sağlayarak ve ekonomileri kalkındırarak dünyanın her yerinde yaşayan insanların yaşam standartlarını yükseltiyor.
Merkezi, Hollanda’nın Hague kentinde bulunan
APM Terminals, dizayn, inşaat, liman yönetimi ve operasyonları, iç karasal servisleri ile 40 ülkede 160 değişik lokasyonu ile toplam 70 limanda global ağ servisi
ile hizmet veriyor. APM Terminals’ın bağlı bulunduğu,
ulaşım ve enerji sektörlerine odaklı, merkezi Kopenhag-Danimarka’da bulunan A.P. Moller-Maersk Grubu
2011’de 60,2 Milyar Dolar ciro ile 130 ülkede 117.000
personel istihdam ediyor.

2014
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Petkim Konteyner Limanı’ndan Notlar
• Petkim Konteyner Limanı başlangıçta 1,5 Milyon TEU ve potansiyeli ile 4 Milyon TEU olan
konteyner elleçleme kapasitesi Ege Bölgesi’nin en büyük entegre limanı olacak.
• Yüzde 100 Petkim iştiraki olan Petlim Limancılık A.Ş. tarafından yapılacak yatırımın ilk fazı 2015
yılında, ikinci fazı 2016 yılında tamamlanacak. İnşaat aşamasında 500, işletme döneminde ise
260 kişiye sürekli istihdam sağlanacak.
• Konteyner terminal işletmeciliğinde dünyanın lider kuruluşu APM Terminals ile yapılan
stratejik işbirliği ile Petkim Limanı, Alsancak Limanı’nın bugünkü kapasitesinden yaklaşık yüzde                
50 daha fazla başlangıç kapasitesine sahip olacak.
• Petkim Konteyner Limanı tamamlandığında; Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde
11.000 TEU kapasiteli konteyner gemilerinin rahatlıkla yanaşabileceği tek liman olacak. Türk
sanayicileri Pire ve İskenderiye gibi limanlarda zaman kaybetmekten kurtulacak; ihracatçı
firmaların navlun maliyeti azalacak.
• İzmir-Çanakkale karayolunun yanında oluşturulacak geri hizmet sahası, mevcut demiryoluna
entegre edilecek. Konteyner depolanması için liman sahasında 42 hektar, geri hizmet alanında
ise 6 hektar olmak üzere toplam 48 hektar lojistik saha yapılacak.
• Liman, Aliağa ve Nemrut Limanlar Bölgesi’nin sayılı lojistik merkezlerinden biri olmasını sağlayacak.

Petkim Limanı, Alsancak Limanı’nın bugünkü kapasitesinden yaklaşık yüzde 50 daha fazla kapasiteye sahip olacak.
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Petkim Yönetim Kurulu ve Alstom Yönetimi imzaları birlikte attılar.

Petkim Rüzgâr Enerjisi Santrali’ni

Alstom inşa edecek
Petkim, SOCAR

Petkim, yaklaşık 55 Milyon Euro
anahtar teslim kontrat bedeliyle,
Rüzgâr Elektrik Santrali kurmak
için Alstom’la anlaştı. Santralin
ilk fazı tamamlandığında
Petkim’in elektrik üretim
kapasitesi yüzde 12 artacak.

Türkiye’nin “Petkim
– Value Site 2023” vizyonu doğrultusunda “Rafineri – Petrokimya – Enerji – Lojistik Entegrasyonu” kapsamında gerçekleştireceği Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali yatırımı için Alstom ile anahtar teslimi bir anlaşma
imzaladı. Petkim Aliağa’da düzenlenen imza törenine
SOCAR Türkiye ile Alstom Türkiye’nin üst düzey yöneticileri katılırken, imzaları SOCAR Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanı ve Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev, SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Alstom
Power Rüzgâr İşkolu Proje Direktörü Laurent Verdier ve
Alstom Türkiye Ülke Başkanı Adil Tekin attı.
Anahtar teslim kontrat bedeli yaklaşık 55 Milyon Euro
olan 51 MW’lık kurulu güce sahip Petkim RES, İzmir Aliağa’daki Petkim Yarımadası’na inşa edilecek ve tesislerin
elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yer
tutacak. Yarımadanın yenilenebilir enerji kaynağı olacak
olan Petkim RES’in ilk fazı, 2015 yılında ve ikinci fazı da
2016’da işletmeye alınarak yatırım tamamlanacak.

2014

Kenan Yavuz: “Petkim RES, yenilenebilir enerjiye verdiğimiz önemin göstergesidir”
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında “Petkim Value – Site”
vizyonu çerçevesinde, ‘Türkiye’nin Enerjisi’ olmayı
hedefleyen SOCAR Türkiye’nin, Petkim Yarımadası’ndaki yatırımlarını birer birer hayata geçireceğini
dile getiren SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz;
“Enerji üretimimizi çeşitlendirecek Petkim RES, uzun
vadeli yatırım planlarımız sonucunda oluşturmak istediğimiz entegre değer zincirinin önemli bir halkasını
temsil ediyor. SOCAR Türkiye olarak başta Petkim
olmak üzere tüm faaliyet alanlarımızda ve gelecek
yatırımlarımızda yenilenebilir enerjinin önemine inanıyor, bu inancımızın bir yansıması olarak da Petkim
Yarımadası’nda Petkim RES yatırımına imza atıyoruz.
Ülkemizin enerji stratejisinin en başında gelen yenilenebilir enerjiye destek konusunda SOCAR Türkiye
olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Yaklaşık 55 Milyon
Euro yatırım bedeliyle ilk fazı 27 MW ve ikinci fazı da
24 MW olacak olan Petkim RES, Petkim Yarımadası’ndaki enerji ihtiyacımıza yapacağı katkıdan öte hem
bölgenin temiz enerjiye olan ihtiyacına hem de Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesine katkıda bulunacak. Yatırım kapsamında en önemli adımlardan biri
olan tedarikçi konusunu alanında profesyonel bir bakış
açısına sahip Alstom ile çözümlemiş olmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz. SOCAR Türkiye olarak Alstom’a
rüzgar enerjisi alanındaki bilgi ve deneyimlerini Petkim RES’e yansıtacak olmalarından ötürü teşekkür
ediyoruz.” dedi.

güncel

Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev

Adil Tekin: “Petkim’in en önemli tesisine enerji
vereceğimiz için gurur duyuyoruz”
Alstom Türkiye Ülke Başkanı Adil Tekin projeyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Petkim Rüzgar Santrali için kullanacağımız Alstom ECO100 platformunda
yer alan ECO110 türbinleri, sahanın rüzgar hızı ile
mükemmel bir uyum sağlıyor, bu uyum sayesinde
santralden maksimum verimi alabileceğiz. Petkim
gibi Türkiye’nin en önemli petrokimya tesisine bu
rüzgar türbinlerimizle enerji vereceğimiz için gurur
duyuyoruz.”

İlk fazda 27 MW, İkinci fazda 		
24 MW
Santral için her biri 3 MW gücünde Alstom
ECO110[1] türbinleri kullanılacak. İki fazda
anahtar teslimi olarak inşa edilecek santral
için dokuz adet türbin aracılığı ile 27 MW (9
x 3 MW), ikinci fazında ise sekiz adet türbin
aracılığı ile 24 MW (8 x 3 MW) güç elde edilecek. Santral tamamlandığında yaklaşık
200 GWh enerji üretebilecek. Anahtar teslimi RES Projesi olarak inşa edilecek olan
santralin tüm inşaat, tedarik ve mühendislik
çalışmalarını yürütecek olan Alstom, ayrıca
santrale 15 yıl boyunca servis ve bakım hizmeti de sunacak. Alstom daha önce Petkim Aliağa Kojenerasyon Santrali için buhar
türbini temin etmişti.  
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23 bankadan

3.29 Milyar
Dolarlık kredi
STAR Rafinerisi için 3 Milyar 290 Milyon Dolarlık dev kredi anlaşmasına,
aralarında beş ülkenin Eximbank’ı bulunan toplam 23 banka imza attı.
Proje finansmanı, kredi büyüklüğü ve vadesi açısından Türkiye’nin bugüne
kadar ki en büyük ve en uzun vadeli kredi anlaşması özelliği taşıyor.

Temeli 25 Ekim

2011 tarihinde,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılan
STAR Rafinerisi, mutlu sona doğru ilerliyor. 5.7 Milyar Dolarlık yatırım bedeliyle, Türkiye’nin tek noktaya yapılan en büyük özel sektör yatırımı olan projenin finansman anlaşması tamamlandı. Toplam yatırım
tutarının 2.4 Milyar Dolarlık kısmı SOCAR tarafından
özkaynakla karşılanırken, 3 Milyar 290 milyon dolarlık
yatırım için 23 bankadan oluşan dev konsorsiyum proje
finansmanı kredisi kullandıracak.
STAR Rafinerisi için imzalanan proje finansmanı,
kredi büyüklüğü ve vadesi açısından Türkiye’nin

2014

Kenan Yavuz , Taner Yıldız ve
Rövnag Abdullayev

Törene dört Bakan katıldı
STAR Rafinerisi kredi imza töreni, iki ülkeden üst düzey katılıma sahne oldu. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, Azerbaycan Enerji Bakanı Natig
Aliyev, Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbaycan Devlet
Petrol Fonu Başkanı Şahmar Mövsümov,
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı ve SOCAR’ın
Uluslararası Yatırımlar Sorumlusu Vagif
Aliyev, SOCAR’ın Finans Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Süleyman
Gasimov ve konsorsiyumu oluşturan bankaların üst düzey yöneticileri katıldı.

bugüne kadar ki en büyük ve en uzun vadeli kredi
anlaşması özelliği taşırken, 2014 yılında Avrupa, Orta
Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük petrol ve gaz proje finansmanı operasyonlarından biri
oldu. 6 Haziran 2014 günü İstanbul Çırağan Oteli’nde
gerçekleştirilen kredi imza töreninde konuşan SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Azerbaycan ve
Türkiye’nin siyasi liderliklerinin vizyon ve desteğiyle,
iki ülkenin geleceğine katkı koymanın gururu
yaşadıklarını söyledi. İki ülkenin kardeşlik hukuku ve
stratejik ortaklığının, ekonomik akılla desteklendiğini
vurgulayan Yavuz, Petkim Yarımadası’nda devam
eden rafineri inşaatının iki buçuk yılı geride bıraktığını
söyledi. Yüzde 80 oranında tamamlanan saha hazırlama
çalışmalarına bugüne kadar tamamı özkaynak olmak
üzere 800 Milyon Dolar harcama yaptıklarını belirten
Kenan Yavuz, projenin avans ödemesi olan 180 Milyon
Doların yüklenici firmaya ödendiği bilgisini verdi.
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Petkim’e hammadde
sürekliliği sağlayacak
İmzalanan proje finansman paketi; ABD,
Japonya, Kore, İspanya ve İtalya Eximbankları ile dünyanın dört bir yanından 17
ticari ve kalkınma bankası ve bir yerel banka olmak üzere toplam 23 bankadan oluşuyor. Türkiye, ‘en kapsamlı yerlileştirme
projesi’ olan rafineride üretilecek 10 milyon ton yıllık rafinaj ürünlerinin tamamında net ithalatçı konumda. STAR Rafinerisi, Türkiye’nin tek petrokimya tesisi olan
Petkim’in ihtiyaç duyduğu hammaddeleri
de üretecek. Petkim’in bugün için yüzde
80 oranında olan hammaddede dışa bağımlılığının sıfır noktasına inmesiyle, şirket bilançosuna her yıl yaklaşık 100 Milyon
Dolar artı değer yazılacak. Petkim’in karlılığı ve rekabet gücünün artmasıyla yeni
petrokimya yatırımları yapılacak.

Törende konuşan SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev ise, 2008 yılında Petkim’in özelleştirilmesiyle
başlayan süreçte, Petkim Yarımadası’nda yapılacak
yatırımlar ve TANAP projesi ile birlikte toplam 20
Milyar Dolar tutarındaki yatırım portföyünü yönettiklerini belirtti. Rafinerinin 2018 yılında üretime
başlamasıyla Türkiye’nin ikinci büyük sanayi şirketi
olacağına dikkat çeken Abdullayev, “2018 yılında
SOCAR Türkiye olarak üç büyük holding arasındaki
yerimizi alırken, hedefimiz 2023 yılında Türkiye’nin
en büyük sanayi şirketi konumuna yükselmektir”
dedi.
Öte yandan SOCAR, geçtiğimiz aylarda STAR
rafineri yatırımında kullanılmak üzere kendi
özkaynaklarından 475 Milyon Dolar transfer etmişti.
Bu rakam tek seferde Türkiye’ye getirilen en büyük
doğrudan yatırım harcaması niteliğinde.
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Petkim’in 49. yılı
coşkuyla kutlandı
1965 yılında kurulan ve bugün Türkiye’nin sanayi devi olan Petkim,
49’uncu yaş gününü muhteşem bir törenle kutladı.

Türkiye’nin sanayi devi

Petkim,
kuruluşunun 49’uncu yıldönümünü SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz ve Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut’un yanı sıra şirket çalışanları, müşterileri ve tedarikçi firma temsilcileriyle birlikte, Petkim
Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle kutladı. Törene ev sahipliği yapan Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut, Türkiye’de yerli üretimin ve istihdamın gururu
olarak 49 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyledi. SOCAR
Türkiye’nin Petkim Yarımadası için çizdiği “Rafineri–
Petrokimya-Enerji–Lojistik Entegrasyonu” vizyonuyla,
Türkiye’nin en büyük yatırımlarına ev sahipliği yaptıklarını belirten Korkut, “Geçmişe dönüp baktığımızda, Petkim’in hangi zorluklarla bugünlerle getirildiğini
unutamayız. Kardeş ülke Azerbaycan’ın Petkim’e olan
yatırımlarıyla, başarılarımıza başarı katarak ülkemize
olan katma değeri artıran bir kuruluş hâline geldik. Sahip olduğumuz imkânları, iş ortaklarımız için kullanarak
hep birlikte büyüyeceğimiz projelere yelken açacağız.
Özelleştirmenin ardından her sene 100 Milyon Dolarlık yatırımlara imza atılan Petkim’de 2014 yılında 115
Milyon Dolar seviyesinde bir yatırım gerçekleştirilecek.
Bu yatırım sayesinde tesislerimizdeki tüm birimlerin

performansını maksimize edeceğiz. Üretimi artırarak istihdam ve katma değer oluşturmak istiyoruz.” dedi. Kenan Yavuz: “Aliağa’daki yatırımlarla gurur duyuyoruz”
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz Petkim’in 49 yıllık bir aşk
hikâyesi olduğunu, İzmit-Yarımca’daki tesisin bugün olmamasının içlerini acıttığını söyledi. Buna karşılık Aliağa’da yapılan yatırımları gördükçe gurur duyduklarını
dile getiren Yavuz, “49 yıl boyunca petrokimya işine gönül vererek, Türkiye için oluşturulan bu değeri, geleceğe
taşımak herkesin vazifesidir” dedi. Kenan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Petkim’in 50’nci kuruluş yıldönümü olan 2015 yılında, ara malı üretiminin petrokimya,
sanayi ve rafineride ne anlama geldiğini çok geniş bir
şekilde anlatabilmek amacıyla şimdiden çalışmalarımıza
başladık. Bugün biliyoruz ki ara malı üretmeden sanayileşme tamamlanamaz. Hammaddesi olmayan bir ülkenin
yapması gereken ilk şey, ara malı üretimini ülke sınırları
içinde konuşlandırmaktır. Aksi takdirde hem hammaddemizi hem ara malımızı ithâl ederek sürdürülebilir bir
kalkınmadan bahsedemeyiz. Bu çerçevede SOCAR Türkiye olarak 2,5 Milyar Dolarlık bir yatırımla Petkim’in
özelleştirilmesinde yer aldık. Petkim’e her yıl yaptığımız
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en az 100 Milyon Dolarlık yatırıma ek olarak Petkim Yarımadası’na 2018 yılına kadar 7 Milyar Dolarlık bir yatırım yapılacak. 1980’li, 1990’lı yıllarda milyar dolardan
bahsetmek kolay değildi. 80’lerden bugüne pahalılaşan
enerji, zorlaşan iş gücü ve daha rekabetçi bir piyasayla
karşı karşıyayız. Bugün açık bir ekonomisi olan Türkiye, tek üreticiyle petrokimyanın yüzde 80’inin, rafinaj
ürünlerinin yarısını ithal ediyor.”

11 müşteriye ödül

Petkim’de gerçekleştirilen törende Petkim
müşterileri arasında “En Fazla Ciroya Sahip
Sanayici”, “Ciro Bazında Satışlarını Önceki
Yıla Göre En Fazla Arttıran Kuruluş”, “Uzun
Yıllardır Birlikte Çalışılan Müşteri”, “Yenilikçi
Çözümlerle Piyasaya En Çok Yeni Ürün
Sunan Müşteri” ve “Azerbaycan Pazarında İş
Hacmimizi Büyüten Müşteri” kategorilerinde
plaketler verildi. Ödül alan firmalar:
2013 Yılında En Fazla Ciroya Sahip
Sanayici:
•SASA Polyester Sanayi A.Ş.
•Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
2013 Yılında Ciro Bazında Satışlarını Önce-

haberler

Eski genel müdürlerle birlikte 49’uncu yaş günü pastası
Petkim’in 49’uncu yaş günü dolayısıyla gerçekleştirilen kutlamalar, İzmit Yarımca Tesisleri’ndeki ilk yıllara
tanıklık eden emekli çalışanların hatıralarının yer aldığı
filmle başladı. Ege Üniversitesi Konservatuarı öğrencilerinden oluşan koronun Türk ve Batı enstrümanlarıyla,
“Doğudan Batıya Konseri” sonrasında eski genel müdürlerle birlikte 49’uncu yaş günü pastası kesildi.
ki Yıla Göre En Fazla Arttıran Kuruluş:
•Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler Sanayi
A.Ş.
•Polibak Plastik Film Sanayi ve Ticaret A.Ş.
•Esen Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Uzun Yıllardır Birlikte Çalışılan Müşteri:
•Vatan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
•Boytek Reçine Boya ve Kimya Sanayi Ticaret
A.Ş.
•Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yenilikçi Çözümlerle Piyasaya En Çok Yeni
Ürün Sunan Müşteri:
•SEPAŞ Plastik A.Ş.
2013 Yılında Azerbaycan Pazarında İş Hacmimizi Büyüten Müşteri:
•Salyan Plastik Kutle Emali ASC
•Azboru
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“Türkiye’nin üretime yönelik

büyümeye ihtiyacı var”
‘Bir Konu Bir Konuk’ toplantıları çerçevesinde Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut’u ağırlayan Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği (KESİAD)
üyeleri, sanayicinin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, Türkiye’nin işsizlik ve
cari açık başta olmak üzere ekonomik sorunlardan kurtulması için üretim
seferberliği çağrısı yaptılar.

Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği

(KESİAD), tarafından düzenlenen ‘Bir
Konu Bir Konuk’ toplantısında Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut’u ağırladı. Toplantının açılışında konuşan
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Öztaş, sanayicinin yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, Türkiye’nin işsizlik ve
cari açık başta olmak üzere ekonomik
sorunlardan kurtulması için üretim seferberliği çağrısı yaptı. Öztaş, son aylarda yapılan faiz artırımının dövizdeki yükselişi frenlediğini ancak iş dünyasının finansmana erişimini daha da zorlaştırdığını söyledi. Cari açık oranları, enflasyonun artması, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının not indiriminin ekonomideki sorunları ortaya çıkardığını anımsatan Öztaş; “Türkiye’de ne yazık ki, son yıllarda sabit
yatırımlar yüzde 25 oranında geriledi. Sıcak para ülkemizde ranta dönüşerek yeniden yurt dışına çıkıyor. Biz sanayicilerin
finansa erişimi zorlaştı. Enerji ve finans maliyetleri sürekli yükseliyor. İşsizlikte artış söz konusu. Türkiye’nin 2023 hedeflerine
ulaşması üretimden geçiyor. Sivil toplum kuruluşları da üretimin artırılması için seslerini yükseltmeli. Üretimi artırma gayretlerinden asla vazgeçmemeliyiz.” dedi.
“Petkim yatırımlarıyla Türk sanayisine daha çok hizmet edecek”
Toplantıda bir sunum yapan Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, şirketlerinin ülke ekonomisindeki yerini anlattı. Petkim olarak bu yılın ilk çeyreğinde 37 Milyon TL net kar yaptıklarını anlatan Korkut, bu rakamın geçen
yılın tamamındaki kar rakamına yaklaştığını vurguladı. Petkim’in kapasite artırma, liman ve rafineri yatırımlarla Türk sanayisine daha çok hizmet
edeceğinin altını çizen Korkut, Türkiye’nin tüketimden çok üretime yönelik
büyümeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Singapur, Güney Kore gibi ülkelerin
üretim konusunda dünyada en önemli örnek olduğunu dile getiren Korkut
şöyle konuştu: “Küçük bir adanın petrol rafineri üretimi Türkiye’nin 2.5 katı.
Koreli Samsung’un cirosu İSO 500’den büyük. G20’de bulunan Türkiye Rekabet Gücü endeksinde 43. sıraya düşüyor. İhracatta katma değerimiz düşük.
Türkiye olarak bir kilo ihracattan 1.60 Dolar elde ediyoruz, Euro Bölgesi 3.5
Dolar, Almanya 4.2 Dolar. Petkim tonu ortalama 900 Dolarlık hammaddeden 1700-1800 Dolarlık ürün üretiyor. Bizim üretime, katma değeri yüksek
üretime ihtiyacımız var.”
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Petkim, 1 Temmuz’da
				
temettü dağıtacak
Petkim’in yasal kayıtlarından hesaplanan 84.412.674,28 TL net dağıtılabilir
dönem karından, 2.600.000 TL’si ise dağıtılması öngörülen olağanüstü
yedeklerden karşılanmak üzere toplam 47.000.000 TL temettünün dağıtılması,
Genel Kurul toplantısında onaylandı.

Petkim, 28 Mart 2014 tarihinde

yaptığı 2013 yılı Olağan Genel Kurul’unda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği
kapsamında yeniden düzenlenen ‘Kâr Dağıtım Politikası’nı
onayladı. Petkim, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı
tebliğ hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013
hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında 48.896.680 TL net dönem karı elde ettiğini açıkladı.
SPK’nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunun; 44.400.000 TL’si şirketin yasal kayıtlarından
hesaplanan 84.412.674,28 TL net dağıtılabilir dönem kârından, 2.600.000 TL’si ise dağıtılması öngörülen olağanüstü
yedeklerden karşılanmak üzere toplam 47.000.000 TL temettünün 1 Temmuz 2014 tarihinde dağıtılmasına karar verildi. Tam mükellef kurumlarla, Türkiye’de bir işyeri veya
daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef
kurum ortaklarına, yüzde 4.70 nispetinde ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr brüt=net nakit
temettü ödenmesi, diğer hissedarlara yüzde 4,70 nispetinde
ve 1,00 kr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,047 kr
brüt, 0,03995 kr net nakit temettü ödenmesi, kararı Genel
Kurul toplantısında onaylandı. 2014 yılı faaliyet dönemi denetimi için Yönetim Kurulu’nun önerdiği Güney Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin
bir yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine ilişkin gündem
maddesi Genel Kurul’da kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde görev süreleri dolan mevcut komite üyelikleri için, bağımsız yönetim kurulu üyeleri İlhami
Özşahin (Başkan) ve Muammer Türker’in (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine; Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi Hulusi Kılıç (Başkan), Mehmet Hayati Öztürk (Üye),
Farrukh Gassimov (Üye), Kenan Yavuz (Üye) ve İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Mustafa Çağatay’ın
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi Muammer Türker (Başkan), İlhami Özşahin
(Üye) ve Süleyman Gasimov’un (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine seçilmelerine karar verildi.
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Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’na konuşmacı olarak katıldı.

‘Hatasız kalite
olmaz’ mı?
Türkiye Kalite Derneği
(KalDer) İzmir Şubesi’nin
düzenlediği Mükemmelliği
Arayış Sempozyumu’nda
Sadettin Korkut, ‘Hatasız
kalite olmaz’ oturumuna
konuşmacı olarak katıldı.

2014

Türkiye Kalite

Derneği (KalDer)
İzmir Şubesi’nin, 1999 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl düzenlediği Mükemmelliği
Arayış Sempozyumu (MAS)’nun 15.’si gerçekleştirildi. İzmir Hilton Otel’de, 3-5 Haziran 2014 tarihleri
arasında yapılan sempozyumun ana konusuysa, ‘Mükemmel Hatalar’ oldu.
Ege’nin en önemli organizasyonları arasında gösterilen MAS’ta, ‘Hatasız kalite olmaz’ başlığıyla yapılan
oturumda konuşan Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut, katılımcılarla Türkiye sanayiinin değişim
serüvenini yansıtan bilgiler paylaştı. Konuşmasında
Türkiye’nin
sanayileşme
tarihinde 1965 yılında Yarımca’da kurulan Petkim’in
bir mihenk taşı olduğunu
belirten Korkut, serbest piyasa yaklaşımıyla büyüyen
ekonomiye cevap verebilecek şekilde 1980’li yıllarda
Aliağa’da ikinci kompleksin
hayata geçirildiğini söyledi.
1987 yılında özelleştirme
kapsamına alınan Petkim’in
farklı nedenlerle 21 yıl boyunca özelleştirilemeyince
zarar eden bir yapıya dönüştüğünü kaydeden Korkut,
izleyicilere şunları anlattı:
“Pazar payı kaybeden şirketimiz, personel yapısını
da değiştiremediği için kuşaklar arası geçişlerin sağladığı dinamizmden de yeterince fayda sağlayamamış. Ne zamana kadar? 2008
yılına gelene, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, 2.040 Milyon Dolar bedelle satın alana kadar…
2008 Petkim için bir dönüm noktası… Uzun yıllar
tekel konumda bir kamu kurumu olarak hareket eden
Petkim, bugün bir piyasa şirketi olarak hareket ediyor. Sürekli kendini yenileyen, öğrenen, inisiyatif alan
bir organizasyonun hakim olduğu Petkim, çoğunluğu
KOBİ’lerden oluşan ve ülkemizin ekonomisini sırtlayan 6.000’den fazla işletmeye can suyu sağlıyor. Bu
açıdan güçlü konumunu koruması gerekiyor. Petkim,
pazar koşullarına uyumlu, dinamik ve çevik karar
mekanizmaları ile müşteri ve pazar odaklı politikalar
uygulayan bir özel sektör şirketi olarak öne çıkıyor.”

haberler

9 Eylül Üniversitesi öğrencileriyle sanayileşme paneli
9 Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
tarafından düzenlenen Türkiye ve Sanayileşme panelinin konuğu Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut oldu. Prof. Dr. Yaşar Uysal’ın sunduğu panelde
Korkut, Petkim örneğinden yola çıkarak Türkiye’de
sanayileşmenin tarihçesini katılımcılara anlattı. Dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türkiye’nin 77
milyonluk nüfusuna sürdürülebilir bir gelecek sağlamasının temeli gelirini ve istihdamını artırmaktan
geçtiğini aktaran Korkut, nüfusun büyük bir kesiminin genç olmasının istihdama olan ihtiyacı daha da
arttırırken istihdamda sanayileşmenin rolünün de bir

kez daha ortaya çıktığını kaydetti. Sanayileşme konusunda ilk dönemi yakalayamamış olsa da Türkiye’nin
özellikle beş yıllık kalkınma planlarıyla hızla dünya
ile entegre hale gelen yatırımlara geçtiğini ifade eden
Korkut, “Demir çelik, rafineri, petrokimya, enerji,
otomotiv, tekstil, gıda başta olmak üzere birçok temel
sanayi alanında özellikle uluslararası ortaklıklarla
50-60 yıldır hatırı sayılır tesisler ortaya konuldu. Fakat sanayileşme süreklilik istiyor ve istikrarla büyüyor. Bu yönüyle Petkim’in serüveni önemli bir hikaye
olarak Türk Sanayi tarihinde yerini alıyor.” ifadelerini kullandı. Sadettin Korkut, öğrencilerin sorularını
da cevaplandırırken, Petkim’in istihdam politikası
başta olmak üzere kariyer oluşturma konusunda neler
yapılması gerektiği konusunda tecrübelerini paylaştı.
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Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut’a BTSO 21’inci Komite Başkanı
Kağan Yeşil tablo hediye etti.

Gaziantep Bölge Toplantısı, Gaziantep Organize
Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi.

Petkim Bursa, Gaziantep’te
ve Adana’da müşterileriyle
buluştu
Bölge toplantılarına hız
veren Petkim üst yönetimi,
Gaziantep ve Bursa’da
yaptığı toplantılarda,
müşterilerle buluştu. Genel
Müdür Korkut, müşteri
odaklı, pazarın ve piyasanın
beklentilerini sürekli
izleyen bir satış stratejisi
benimsediklerini söyledi.

Türkiye’nin tek petrokimyasal

ürün üreticisi Petkim’in, yıl içinde düzenli periyotlarla
gerçekleştirdiği bölge toplantılarının son iki durağı Gaziantep
ve Bursa oldu.
Toplantının yapıldığı illerde ve yakın çevresinde faaliyet
gösteren müşterilerin bir araya getirildiği toplantıların Gaziantep durağının ev sahipliğini Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
üstlendi. Toplantıda Petkim’in yeni satış ve pazarlama stratejileri
ile SOCAR’ın 2023 yılına kadar Petkim Yarımadası’nda gerçekleştireceği yatırımlar hakkında bilgi verildi.
Toplantının açılışında konuşan Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, şirketin müşteri odaklı, pazarın ve piyasanın beklentilerini sürekli izleyen bir satış stratejisi benimsediğini belirterek;
“Siz müşterilerimizin başımızın tacı olduğu ilkesinden hareketle
etkin satış ve satış sonrası hizmetler ile uzun vadeli işbirliklerine
önem veren bir strateji benimsiyoruz. Müşterilerimizin verdiğimiz ve vereceğimiz desteğin en üst seviyede olması bizim için
çok önemli. Petkim, dünyada onlarca rakibi ile mücadele eden
bir şirket. Avantajlarımız ise elbette en başta malımızın kalitesi,
teknik destek üstünlüğümüz, insan kaynağımız ve müşterimizin
her an yanında olmamız. Müşterilerimizin dile getirdiği her türlü öneri ve eleştiriyi dikkatle dinledik, notlarımızı aldık.” dedi.
Düzenledikleri bölge toplantılarının, iş süreçlerini iyileştiren
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Adana Müşteri Bölge Toplantısı’nda ev sahipliğini Sanayi Odası yaptı.

çok önemli bir işlev yüklendiğini anımsatan korkut,
şöyle devam etti: “Petkim, piyasa odaklı yaklaşımlarını geliştirirken, bunu yatırımlarımızla desteklemeye
büyük önem veriyoruz. Çok doğaldır ki bu yatırımlar
fiyatlarımıza yansıyacak ve sanayicilerimiz de bundan
yararlanacak. Türkiye’nin 3-4 Petkim’e daha ihtiyacı
var. Şu anda yurt içi talebin yüzde 25’ini karşılayabiliyoruz. Hedefimiz SOCAR Türkiye’nin Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik Entegrasyonu vizyonunu 2023
yılında gerçekleştirdiğimizde Petkim’in bugünkü 3.2
Milyon ton/yıl brüt üretimini 6 Milyon tona çıkarmak.
Yani üretim kapasitemizi yüzde 100’e yakın artırmak.”
Gaziantep’in başta plastik sektörü olmak üzere,
petrokimyanın temel hammadde kullanıcısı olan sektörlerde çok önemli kuruluşlara ev sahipliği yaptığını
hatırlatan Genel Müdür Sadettin Korkut, Petkim’i rakiplerinden ayıran en önemli özelliğin, yerli üretici
kimliğinin yanı sıra, müşterilerine 7 gün 24 saat teknik
ve satış sonrası hizmet verebilmesi olduğun, her türlü
teknik olanağın yanında müşterilerle yüz yüze temasa
da büyük önem verdiklerini belirtti.
Toplantıda Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Karakaya, Satış Müdürü Kerem Kocaoğlu ve Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya tarafından Petkim’in satış ve pazarlama
stratejileri hakkında kapsamlı bilgi verildi.
Güney Marmara Bölge Toplantısı Bursa’da
Petkim’in Güney Marmara Bölge Toplantısı geçti-

ğimiz aylarda Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa Sheraton
Otel’de bir araya gelen Petkim yöneticileri, yeni satış ve
pazarlama stratejileri ile Petkim Yarımadası’nda gerçekleştirilecek entegre yatırımların ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı. Yaklaşık 120 sanayicinin toplantının
ev sahipliğini ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası yaptı.
Toplantının açılışında konuşan Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut, dünyanın en açık rekabet şartlarını
taşıyan petrokimya sektöründe güçlü bir şekilde rekabet ettiklerini belirterek, müşterilerle daha yakın ilişki
kurma temelinde gerçekleştirilen pazar odaklı dinamik
planlama politikasının Petkim’in kâr marjlarına da
olumlu yansıdığını vurguladı.
“Petkim’de bir kişilik istihdam beş kişilik çarpan
etkisine sahip”
2013 yılında Petkim’e kapasite artışı, planlı bakım
ve üretimde verimlilik artırma kapsamında yaklaşık 125
Milyon Dolar yatırım harcaması gerçekleştirmiş olacağını kaydeden Sadettin Korkut, sağlıklı, sürdürülebilir, cari
açığı körükleyici olmayan bir büyümenin tek yolunun yerli üretimden geçtiğini dile getirdi. Korkut, Petkim’de bir
kişiye istihdam sağlandığında bunun diğer sektörlerdeki
çarpan etkisiyle beş kişiye ulaştığını ifade etti.
Toplantıda, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih
Karakaya, Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya ve
Satış Müdürü Kerem Kocaoğlu tarafından yapılan sunumlarda da dünya petrokimya sektöründeki gelişmeler
ve Petkim’in yeni satış ve pazarlama stratejileri hakkında kapsamlı bilgi verildi.
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Petkim’in satışlarında Ege Bölgesi

yüzde 22 paya sahip
Petkim, İzmir ve çevresindeki sanayicilerle, Petkim’in yeni proje ve
hedefleri paylaştığı toplantı, İzmir Swissotel Grand Efes’te yapıldı.
Toplantıda Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, Petkim’in Ege
Bölgesi’ndeki satışlarının yüzde 22 paya sahip olduğunu ve bu payı da
daha artırmak istediklerini belirtti.

Petkim İzmir

ve çevresindeki sanayicilerle, 11 Haziran 2014 tarihinde İzmir
Swissotel Grand Efes’te bir araya geldi. Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut’un katılımıyla gerçekleştirilen
toplantıda, müşteri ve piyasa odaklı bir yaklaşım içinde faaliyet gösteren Petkim’in yeni proje ve hedefleri
paylaşıldı.
İzmir ve çevresinin, Petkim’in Ege Bölgesi’ndeki
satışlar içinde yüzde 22 paya sahip olduğunu, bu payı
daha da artırmak istediklerini dile getirerek konuşmasına başlayan Sadettin Korkut, sanayicilerin kısa sürede
hammadde kaynağına ulaşmalarının önemini bildiklerini ve bu doğrultuda da Petkim’i geleceğe taşıyacak
yenilikleri hızla hayata geçirdiklerini dile getirerek, şu

açıklamada bulundu: “Müşterilerimizin merkezde yer
aldığı yeni yapımızda piyasaya duyarlı, rekabetçi fiyat
sunabilen, etkin satış ve satış sonrası hizmet sağlayabilen, üretimden gelen gücünü paylaşan ve hepsinden
önemlisi müşterisiyle uzun vadeli stratejik işbirliğine
dayalı hareket eden bir şirket olarak öne çıkıyoruz.
Yani birlikte büyümeye, ortaya çıkacak katma değeri
birlikte paylaşmaya davet ediyoruz. 2014 yılı ilk çeyrekte yüzde 4,3 büyüyen Türkiye ekonomisinin vadettiği gelecek sayesinde Petkim olarak vade farklarında
hem Türk Lirası hem de döviz bazında yüzde 2’e yakın
indirim ve temdit faizlerinde de müşterilerimizin lehine değişiklikler gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede de iş
ortağımız olan müşterilerimizle uzun ömürlü bir ilişki
sağlamak istiyoruz.”
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Petkim CIP lojistikle

müşterilerinin iş yükünü azaltıyor
Petkim’de lojistik hizmetler kapsamında gemi,
demiryolu, kabotaj ve karayolu taşıması
toplamında yılda yaklaşık 40 bin sefer koordine
ediliyor. Yılda 800 bin ton ürün paketleme ve
dolumu, 450 bin adet ahşap palet ve diğer
ambalaj malzemelerinin yönetimi, bir milyon
800 bin ton sevkiyat teslimatı yönetiliyor.

Petkim sadece petrokimyasal ürünler

üretmekle kalmıyor, üretilen hammaddelerin
Türkiye içi ya da yurt dışı lojistiğine de önem veriyor.
Petkim lojistik müdürlüğünün sağladığı CIP taşıma seçeneğiyle, daha etkin ve daha verimli bir lojistik uygularken tüm riskleri de üstleniyor. Böylece müşterilerinin
iş yükünü azaltılırken, ilave maliyetlerin de önüne geçiyor. Lojistik hizmetler kapsamında Petkim’de gemi, demiryolu, kabotaj ve karayolu taşıması toplamında yılda
yaklaşık 40 bin sefer koordine ediliyor. Yılda 800 bin
ton ürün paketleme ve dolumu, 450 bin adet ahşap palet
ve diğer ambalaj malzemelerinin yönetimi, bir milyon
800 bin ton sevkiyat teslimatı yönetiliyor.
Sağlanan hizmetler arasında;
• Silobus dolumu ile daha fazla ürün taşıma ve 		
silosuna hazır aktarma imkanı,
• Paletli ürün sevkiyatı ile ürünlerin
hasarlanmadan, temiz bir şekilde müşteriye
ulaşması, indirme ve depolamada kolaylık 		

Lojistik çalışmalarından bazıları…

sağlanması,
• Palet iade sistemi ile palet tüketimimizin 		
azaltılmasına ve sıfır palet tüketiminin azalması 		
ile çevreye katkı sağlanması,
• AYPE, YYPE, PP, AYPE-T, PA, PTA ürün paletlerinin 14,00 TL bedelle müşterimizden iade 		
alınması,
• Hafta içi 16 saat sevkiyat ile sipariş akabinde gün
lük, hızlı sevkiyat yapılması,
• Sözleşmeli dış depolar açılarak ürün 			
tedariğinin müşterimize, yakın sevkiyat 			
noktasından sağlanması,
gibi maddeler öne çıkarken Petkim sahasında 		
demiryolu aktarım istasyonu yapılması,
silo sayısı ve müşterilerimize silobus ile 		
sevkiyatın arttırılması, plastik palete geçilmesi, 		
taşıt araçlarının takip edilmesine ve
izlenmesine imkan tanınması gibi projeler
üzerinde çalışmalar devam ediyor. Lojistik 		
hizmetlerimizi 25’si Petkim personeli olmak üzere
toplam 235 kişiyle sağlıyoruz.

• PVC, AYPE, YYPE, PP, PA, AYPE-T, PTA ve Plastik İşleme fabrikalarımızın ürün
dolumu, paketleme hizmetlerinin yaptırılması
• 48 bin m2 kapalı satış ambarlarımızın yönetilmesi
• Katı ürünlerin boşaltma ve yüklenmesinin sağlanması
• Ürün sevkiyat araçlarının giriş-çıkışlarının yönetilmesi
• Katı, sıvı ürün tartımı ve sevk irsaliyelerinin yazdırılarak araç şoförlerine teslimi
• Online yükleme talep formlarının sefer belgesine dönüştürülmesi
• Sevk irsaliyelerinin arşivlenmesi
• İthal ürünlerin limanlardan antrepo veya depoya sevkinin sağlanması
• CIP satış ürünlerin müşteriye araç temin edilerek sevkiyatının sağlanması
• Sözleşmeli dış depolarla müşterilerimize daha yakın bölgede depo seçilmesi ve
açılması
• Sözleşmeli dış depoların depo hizmetlerinin yönetilmesi
• Yurt içi ve ihracat navlun ihalelerinin yapılması
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Azeri basın temsilcileri bir arada…

Petkim 50. Yıl Zeytinliği
törenle açıldı

SOCAR Türkiye’nin örnek bir sosyal sorumluluk anlayışıyla oluşturduğu Petkim
50. Yıl Zeytinliği törenle açıldı. Törende konuşan SOCAR Türkiye Başkanı Kenan
Yavuz, Petkim Yarımadası’nda devam eden yatırımların hafriyat sahalarında
bulunan 540 yetişkin zeytin ağacının Yenişakran’a taşındığını belirtti. Yavuz,
zeytin hasadından elde edilecek gelirin de engelli ve hükümlülerin meslek
edineceği projelerde kaynak olarak kullanılacağını söyledi.

Türkiye’nin enerjisi

SOCAR Türkiye, İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu işbirliğiyle
oluşturduğu Petkim 50. Yıl Zeytinliği’ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Yenişakran’daki Aliağa Ceza İnfaz
Kurumları Kampüsü yanında düzenlenen ve ev sahipliğini SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut’un yaptığı törene, İzmir
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yusuf Arslan, İzmir İl Emniyet
Müdürü Celal Uzunkaya, İzmir Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Selahattin Varan, Aliağa Kaymakamı Bayram
Yılmaz, Aliağa Kent Konseyi Başkanı Yakup Öztürk ile
sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.
5 yılda 500 dönüm orman
Törende konuşma yapan SOCAR Türkiye Başkanı
Kenan Yavuz, yaptıkları tüm yatırımlarda, çevre olgusu-

nu maliyet değil, rekabetçi yapının vazgeçilmez bir unsuru
olarak gördüklerini belirterek, son 15 yılda çevre yatırımlarına 235 Milyon Dolar kaynak aktardıklarını söyledi.
Petkim Yarımadası’nda devam eden yatırımların hafriyat
sahalarında bulunan ve ortalama 35-40 yaşlarındaki zeytin ağaçlarını ilk etapta Yenişakran’da 2007 yılında kurulan Petkim Atatürk Zeytinliği’ne taşıdıklarını hatırlatan
Yavuz, ikinci etapta ise 540 zeytin ağacından oluşan Petkim 50. Yıl Zeytinliği’ni oluşturduklarını kaydetti.
Dikilen zeytinlerin damla sulama yöntemiyle sulanarak, en geç üç yıl içinde yeniden ürün verir hale geleceğini belirten Yavuz; “Zeytinliğimizin kurulması aşamasında İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu, Aliağa Kent
Konseyi, Gülümseyen Kapaklar Engelli Rehabilitasyon
Derneği ve Bahçedere Köyü Muhtarlığı ile protokol yaptık. Zeytinlerin hasadından elde edilen gelir, engelli ve
hükümlü vatandaşlarımızın meslek edinmelerini sağla-
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yan projelerin finansmanında kullanılacak. Başta İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığımız olmak üzere projeye katkı
koyan tüm kurum ve kuruluşlara huzurunuzda teşekkür
ediyorum.” dedi.
SOCAR Türkiye olarak 2010 yılında “5 Yılda 500
Dönüm Orman” hedefi belirlediklerini ve bugüne kadar
üç Heydar Aliyev Dostluk ve Hatıra Ormanı’nda 227 dönüm ve Petkim 50. Yıl Zeytinliği’nde 60 dönüm alanı
ağaçlandırdıklarını kaydeden Kenan Yavuz, 29 Mayıs
2014 tarihinde STAR Rafinerisi’nin Aliağa-Güzelhisar’daki 228 dönümlük döküm sahasının ağaçlandırılmasıyla, toplamda 515 dönümlük alanda ağaçlandırma
çalışmasını tamamlayacaklarını, 2015 yılı için belirledikleri hedefe bu yıl içinde ulaşacaklarını ifade etti.
Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sözümüzü tuttuk.
Çevre duyarlı çalışmalarımızı yürütürken diğer sanayi
kuruluşlarının da aynı bölgede ağaçlandırma çalışmalarını başlatmalarını memnuniyetle izledik ve iki sene
önce söylemiş olduğum ‘Biz bu yarışta mağlup olmaktan
mutlu oluruz’ sözümü bugün huzurunuzda yineliyorum.
Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak
istiyorsak insana, doğaya ve çevreye saygılı bir sanayileşmeyi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.”
Kenan Yavuz, SOCAR Türkiye’nin bugün Türkiye’nin en büyük doğrudan yatırımı şirketi olduğunu,
Petkim Yarımadası’nda yapılan yatırımlar ve Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) yatırımıyla birlikte toplamda 20 Milyar Dolarlık bir yatırıma imza atacaklarını dile getirdi. 25 Ekim 2011 tarihinde Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev’in katılımıyla temeli atılan STAR Rafinerisi’nin 2017 yılı sonunda devreye alınacağı bilgisini
veren Yavuz, finansman maliyetiyle birlikte 5.7 Milyar
Dolara mal olacak yatırımın, Petkim ve petrokimyanın
sektörünün ayakta kalmasını sağlayacağını vurguladı.

haberler

Sadece rafineri yatırımının Türkiye’nin cari açığını her
yıl 2.5 Milyar Dolar azaltacağına işaret eden Yavuz, şöyle devam etti: “İmza töreninde Türkiye ve Danimarka
Başbakanlarının yanımızda yer aldığı ve 2015 yılında
faaliyete başlayacak Petkim Konteyner Limanı ile başlangıçta 1,5 Milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesine ulaşacağız. 10 bin ve üzeri TEU taşıyabilen yeni nesil
gemiler bu limana yanaşabilecek ve Ege Bölgesi’ndeki
lojistik faaliyet hızlanacak. Gelecek yıl, limanımıza ek
olarak yenilenebilir enerji kaynağımız olacak olan Petkim RES’i de ülkemize kazandırmış olacağız. Petkim
Yarımadası’nda 2008-2018 yılları arasındaki toplam
yatırım 10 Milyar Dolara ulaşacak. Bu yatırımlar aynı
zamanda Türkiye–Azerbaycan dostluğunun ve stratejik
ortaklığının bir yansımasıdır. Türk milletinin birbirinden uzak kalan iki ayrı kolunun, duygusal yapısını korumasının yanı sıra ekonomik anlamda da bir araya gelme-
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birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalara bir örnek olan Petkim 50’nci Yıl Zeytinliği’nde hükümlüler
çalışacaklar, sosyal güvenlikleri yapılacak ve bir meslek
sahibi olacaklar. Bu projenin hayata geçmesiyle yalnızca
zeytin ağaçlarını değil aynı zamanda birçok insanı da
kurtarmış oluyoruz. Böylesi bir projeye katkıda bulunan
tüm kurumlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.
“Her iki kuruma Aliağa ve İzmir adına teşekkür
ediyorum”

sine vesile oluyoruz.” Yarım yüzyıla yaklaşan tarihinde
pek çok kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata
geçiren Petkim’in, özellikle eğitime yaptığı yatırımlarla,
çocukların ve gençlerin iyi şartlarda eğitim almalarını
sağladığına dikkat çeken Kenan Yavuz, SOCAR olarak
Petkim’in özelleştirilmesinden sonra eğitime 50 milyon
doların üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi.
“Petkim 50’nci Yıl Zeytinliği, yalnızca zeytin ağaçlarını değil, birçok insanın da hayatını kurtarıyor”
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru konuşmasına Petkim 50’nci Yıl Zeytinliği’nin açılışında
bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek başladı.
Ceza İnfaz Kurumları’nın hükümlü veya tutuklu olarak
adlandırılan insanların, suç psikolojisinden arındırılarak normal bir birey halinde topluma yeniden dönme
yeri olduğunu belirten Doğru, “Bu çerçevede bugün

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz ise konuşmasında, “Kurumsal sosyal sorumluluk örneği olan iki
kuruma Aliağa adına teşekkür ediyorum. Kurumsal
yönetimin en iyi örneklerini sergileyen ceza infaz kurumları, bugün birer eğitim kurumu gibi hareket ediyorlar. Petkim, Türkiye’nin ve Aliağa’nın öncülerinden
biri olarak gurur duyulacak bir tablo çiziyor. Bundan
sonra her iki kuruma yardım etmek adına projelere kapı
açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Zeytin ağaçlarını heba etmeyerek Yenişakran’a kazandıran iki kuruma
da Aliağa ve İzmir adına teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından SOCAR Türkiye Başkanı
Kenan Yavuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, İzmir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ve
Aliağa Kent Konseyi Başkanı Yakup Öztürk’ün katılımıyla plaket töreni düzenlendi. Plaketleri takdiminin
ardından zeytinlik alanına getirilen zeytin ağaçlarının
dikimi gerçekleştirildi.

Soldan Sağa: Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Aliağa
Kent Konseyi Başkanı Yakup Öztürk, SOCAR Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz
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Sokak hayvanlarına
plastik atıklarla yeni bir yuva
Petkim, Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)’nin, ‘Sıcak Bir Yuva
Her Canlının Hakkıdır’ temalı kampanyasına sponsor oldu. Projeyle, atık
plastiklerin geri dönüşümü sağlanarak, plastik hayvan yuvaları yapılacak.

Türkiye Plastik

Sanayicileri Derneği
(PAGDER), Türkiye’nin en önemli sorunlarından
biri olan atıkları kaynağında ayrı toplama, ayırma ve geri
dönüşüm uygulamalarının ülke geneline yayılması sürecinde örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.
Petkim’in de ana sponsorları arasında bulunduğu, ‘Sıcak Bir Yuva Her Canlının Hakkıdır’ temalı kampanya İstanbul’da düzenlenen bir törenle başladı. Projeyle,
ülke genelinde tüm hayvan severlerin katılımıyla toplanacak, her biri defalarca geri dönüştürülebilme özelliği
taşıyan atık plastiklerin (Plastik yoğurt-peynir kapları,
pet şişeler ve kapakları, deterjan şişeleri, eski plastik
oyuncaklar, işlevini kaybetmiş plastik damacanalar,
plastik askılar vb.) yüzde 100 geri dönüşümü sağlana

rak, plastik hayvan yuvaları yapılacak. Projenin pilot
uygulaması, ilk etapta 3 bin yuva ile İstanbul’da hayata
geçecek ve ardından ülke geneline yayılacak.
Plastik sektörünün sivil toplum kuruluşlarının yanı
sıra HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu), SHKD
(Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği) ve BGD (Barınak Gönüllüleri Derneği) gibi kuruluşların da destek
verdiği kampanya hakkında bilgi veren PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci, dernek olarak
685 plastik kulübe bağışı ile projenin başladığını belirtti. Projeyle, toplumumun çevre, geri dönüşüm ve sokak
hayvanlarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını kaydeden
Semerci, “Sadece ilgili bakanlıkların, yerel belediyelerin, vakıf ve derneklerin çabalarıyla değil, tüm kamuoyunun katılımıyla, el ele verildiğinde bu sorunların
çözülebileceğini kanıtlamayı amaçlıyoruz.
Birçok hayvan severin, hayvan hakları koruma derneklerinin de kendi olanakları kapsamında çare üretmeye çalıştıkları sokak hayvanları, sevimli dostlarımız kedi
ve köpeklerle ilgili sorunların etkili, insancıl ve kalıcı
bir şekilde çözülebilmesinin yolları uzun zamandır araştırılıyor. Yıllardır yerel yönetimler de bu sorunla başa
çıkmak için uğraşıyorlar. Ancak, sahipsiz sokak hayvanlarının sayılarının çok fazla oluşu özellikle büyük metropoller başta olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde
süregelen bir sorun. Bu projemizle yine yanlış bilinen bir
algıyı da düzeltmeyi, ülke ekonomimize de zarar veren
bir alışkanlığı değiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.
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Şampiyon
kürekler!
Petkim Kürek Takımı, tüm büyük ölçekli kurumların takımlarının yer aldığı
Dragon Festivali’nde İzmir Bölge Şampiyonu oldu. Petkim takımı ayrıca
Çeyrek Final yarışmalarında gerçekleştirdiği 1.13 sn’lik dereceyle, Dragon
Ege Bölgesi rekorunu da kırmış oldu.

İlki 2008’de

gerçekleşen ve dünyanın üç
büyük festivalinden biri olan Dragon Festivali’nde Petkim Kürek Takımı, İzmir Bölge Şampiyonu oldu.
İlk olarak 2013 yarışlarında liderliği göğüsleyen Petkim
takımı, bu yıl şampiyonluk başarısının yanında Çeyrek
Final yarışmalarında gerçekleştirdiği 1.13 sn’lik dereceyle, Dragon Ege Bölgesi rekorunu da kırdı. Şirketlerden
oluşan 40 takımın yarıştığı nefes kesen iki günlük yarışlar sonucunda, ipi göğüsleyerek şampiyonluk kupasını kaldıran Petkim, takım ruhu, doğru strateji ve stres
yönetimi ile liderliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
Türkiye’nin beş büyük şehrinde gerçekleştirilen Dragon
yarışlarında tüm büyük ölçekli kurumların takımları yer
alıyor. Yarışmalarda final kategorisinde ipi göğüsleyen
takım dünyanın en prestijli ve kurumsal üç organizasyonundan biri olan bu festivalde, ülkesini ve şirketini temsil
etme hakkını da kazanıyor.
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816 Milyon Dolar
ihracata ödül!
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen
Genel Kurul ve İhracat Şampiyonları töreninde Petkim, 2013 yılında Kimyevi
Maddeler Sektörü sıralamasında ikinci sırada yerini aldı. Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut, törende yaptığı konuşmada Petkim’in 2013 yılında
816 Milyon Dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

TİM’in 21. Genel

Kurul ve İhracat
Şampiyonları töreninde Petkim’in ödülünü Genel Müdür Sadettin Korkut, Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekçi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi’den aldı. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Genel Kurul’da dört yıl
daha başkanlık görevine seçilen TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi, Türkiye’nin dört yıllık yeni dönemde, en az
800 Milyar Dolarlık ihracat gerçekleştireceğini kaydetti.
Törende yaptığı konuşmada, iç pazarda artan talebe ağırlık verilmesine rağmen 2013 yılında Petkim’in 816 Milyon Dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Sadettin
Korkut, yurt dışı pazarlarda güçlü konumun korunduğunu
söyledi. Petkim’in Aliağa’da bulunan tesislerinde üretilen
petrokimyasal hammaddelerin dünyada 38 ülkeye ihraç
edildiğini dile getiren Korkut, ihracatta Avrupa Birliği
ülkelerinin oranının yüzde 50.7 olduğunu kaydetti.

Petkim’in ihracatta Türkiye’de kullanımı az olan ürünlere odaklandığını anlatan Korkut, “Petrokimya sektörü
kalkınmanın en önemli itici güçlerinden biri. Katma değeri yüksek olan petrokimyasal ürünlerin, ülkemizdeki
üretimini mutlaka artırmak zorundayız. Bunun için her
zaman yerli üretimin önemini vurguluyor ve artırılması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Sektörel sivil toplum
kuruluşlarımızın öngörülerine göre, kimya sektörünün
ihracatı 2023 yılında 500 Milyar Doların içinde yüzde
10’luk dilime, yani 50 Milyar Dolara karşılık gelecek.
Bu hedefe ulaşmamız için gelecek 10 yılda sürdürülebilir
olarak her yıl en az yüzde 5 büyümemiz, kişi başına milli
gelirimizi bugünkü 10 bin Dolar seviyesinden 25 bin Dolara yükseltmemiz, kilogram başına ihracat değerimizi
ise 3 Doların üzerine çıkarmamız gerekiyor. Bu hedeflere standart ve düşük katma değerli ürünlerle değil ancak
katma değeri yüksek üretimlerle ulaşabiliriz.” dedi.

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut ödülü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin
ellerinden aldı.
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Modern yaşamın olmazsa olmazı;

Petrokimya

Modern yaşamın olmazsa olmazlarından biri olan petrokimya sektörü, ülkemizdeki toplam kimyasal üretiminin yüzde 25’ini temsil ediyor. Petkim bugün ülkemizin en büyük petrokimyasal üreticisi olarak,
Türkiye Kimya sanayinin en büyük oyuncularından biri konumunda.

Petrokimya Sanayi

, petrol rafineri
ürünleri ve doğal gazdan başlayarak, plastikler,
lastik ve elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara malları üreten ambalaj, elektronik, otomotiv, inşaat, tekstil ve
tarım gibi birçok sektöre girdi sağlayan bir sanayi dalı.
Tekstil sektörü girdilerinin yüzde 15’i, deri ürünleri sektörü girdilerinin yüzde 12’si, kağıt sektörü girdilerinin yüzde 50’den fazlası kimya sektöründen temin ediliyor. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre doğrudan
tüketiciye ulaşan ürünlerin toplam kimya sanayi içindeki
oranı yüzde 30. Kimya sanayi tarafından üretilen plastikten kozmetiğe, ilaçlardan boyalara tüm ürünlerin yüzde
30’u doğrudan tüketiciye ulaşırken yüzde 70’i ise diğer

sektörlerde; tekstil, elektrikli eşya, metal, madeni ürünler, inşaat, otomotiv, kâğıt, hizmet sektörlerinde ara mal
veya hammadde olarak kullanılıyor. Bu özelliği nedeniyle
kimya sanayi hem yaşamımız hem de diğer sektörler için
vazgeçilmez öneme sahip bir sanayi dalı.
Türkiye’de petrokimya sektörüne yatırım yapılması
1960’lı yıllarda 1. Beş Yıllık Plan dönemi başında benimseniyor ve Etilen, Klor Alkali, Vinil Klorür Monomer, Polivinil Klorür, Alçak Yoğunluk Polietilen, Karbon Siyahı, Stiren, Polistiren, Dodesil Benzen, Bütadien
Ekstraksiyon, Poli bütadien Kauçuğu, Stiren Bütadien
Kauçuğu ve Kaprolaktam fabrikalarından oluşan ilk Pet-
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rokimya Kompleksi, İzmit-Yarımca’da İpraş Rafinerisi yanında 1970-1976 yıllarında bir kamu şirketi olan Petkim
Petrokimya Holding A.Ş. tarafından kuruluyor.
Hızla artan yurt içi talep karşısında Yarımca Kompleksi’nde yer alan fabrikaların büyük bölümü yüzde 100 oranında tevsi ediliyor fakat artan talebi karşılamıyor. Bunun
üzerine Etilen, Aromatikler, Klor Alkali, Vinil Klorür Monomer, Polivinil Klorür, Alçak Yoğunluk Polietilen, Yüksek Yoğunluk Polietilen, Polipropilen, Etilen Glikol, Saf
Tereftalik Asit, Akrilonitril, Ftalik Anhidrit fabrikalarından oluşan ikinci Petrokimya Kompleksi, İzmir Aliağa’da
İzmir Rafinerisi yanında yine Petkim Petrokimya Holding
A.Ş. tarafından 1985 yılından itibaren devreye alınıyor.
Petkim sanayimizin temel taşlarından biri…
Petkim Türkiye’nin neredeyse tek petrokimyasal üreticisi olarak, üretim faaliyetlerine Aliağa’da devam ediyor.
30 Mayıs 2008 itibarıyla Petkim’in yüzde 51’lik kamu hissesi, Socar-Turcas konsorsiyumuna devrediliyor. Petkim’in
devredilmesiyle Türkiye petrokimya sanayi Türkiye özel
sektöründe en önemli alanlardan biri olarak yerini alıyor.
Petkim Türkiye’de büyük ölçekli tek petrokimyasal üreticisi olup, dünya standartları üzerinde kapasite kullanımı ve
teknolojik altyapısı ile sanayinin temel taşlarından biri.
Petkim’de hammadde olarak nafta kullanılıyor. Nafta
çıkışlı petrokimyasal üretiminde ana ürünler etilen, propilen, C4 akımı ve aromatikler olmak üzere çok sayıda çeşitli

Kimya Sektörünün Zayıf Yönleri
1- Kimyasal üretimin genel olarak dağınık yapıda
olması, yatay ve/veya dikey entegrasyonun olmaması.
2- İleri teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek
üretim yapısının yetersiz olması.
3- Kimya sanayi için önemli girdilerden olan yerli

yan ürünler üretiliyor. Etilen çıkışlı AYPE torba, sera örtüsü, film, kablo, oyuncak, boru, şişe, hortum imalatında
ve ambalaj sanayinde; YYPE ambalaj filmi, altyapı ve su
boruları, şişe, meşrubat kasası, oyuncak, benzin deposu ve bidon üretiminde; MEG polyester iplik ve polyester film imalatında ve PVC boru, kapı, pencere, panjur,
kablo, şişe, yapı malzemesi, ambalaj film, yer karosu ve
serum torbası imalatında kullanılıyor. Propilen çıkışlı
PP örgü çuval, halı ipliği, masa örtüleri, peçete, paspas,
keçe, hortum, kalorifer borusu, balık ağı, fırça, battaniye
imalatında; ACN ise tekstil sanayinde elyaf, suni yün,
ABS reçineleri üretiminde hammadde olarak kullanılıyor. Aromatikler çıkışlı ürünlerden benzen deterjan
hammaddesi olarak, beyaz eşya parçalarının üretiminde; toluen çözücü olarak, patlayıcı madde imalatında ve

kabet üstünlüğü ortaya koyabilecek bir özelliğinin
bulunmayışı.
9- Piyasa gözetim denetiminin yetersiz olması ve
kayıt dışı ekonominin yüksek olması.
10- Sektör firmalarının altyapı eksikliklerinin bulunması.
11- Sektörde firmaların uluslararası ve ulusal mev-

Ham petrol ve Doğal gaz kaynaklarının yetersiz ol-

zuatı, pazar gelişmelerini tam olarak takip edemi-

ması.

yor olmaları.

4- Kimya sanayinin ithalata dayalı üretim yapısı ne-

12- Gerek ayrılan bütçeler, gerekse yeterli insan ve

deniyle, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve istikrarlı

alt yapı kaynağı ayıramama nedeni ile Ar-Ge ve ye-

girdi tedariğinin güç olması.

nilikçilik faaliyetlerinin yetersiz olması.

5- Sektör firmalarının genel olarak küçük ölçekli

13- KOBİ’lerde eğitim eksikliği.

olmalarının yanında aralarında entegrasyonun bu-

14- Sektörde yatırım üretim ve Ar-Ge stratejilerinin

lunmayışı.

eksikliği.

6- Global ölçekli yerli firmaların az olması.

15- Sera gazları salınımı gibi AB uyum süreci ile

7- Firmaların proses ve işgücü verimliliklerinin dü-

daha da hızlanan mevzuat değişikliklerinin firmala-

şük olması. (Özellikle düşük kapasiteler nedeni ile)

rı zorlaması.

8- Bazı çevre ülkelerinin hammadde ve bilgi altya-

16- Yer altından çıkarılan minerallerin, madenlerin

pıları nedeniyle rekabet üstünlüğüne sahip olmala-

işlenmeden satılması.

rına karşın ülkemiz kimya sanayinin bu ölçekte re-

18- Üniversite-Sanayi işbirliklerinin zayıf olması.
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Kimya sanayinde teknolojik yenilikler, alt sektörler
ve ürünlerdeki gelişmeleri önemli ölçüde şekillendirecek.
İmalat sanayi içinde teknolojik ilerlemelerin en çok etkili
olacağı sektörlerin başında kimya sanayi geliyor. Teknolojik gelişmelerin, ilaç ve eczacılık ürünlerinin çeşitlenmesi
ve çok sayıda yeni ürün üretimi, yeni organik ve inorganik
kompozit ürünler elde edilmesi, polimer tabanlı malzeme
üretimi ve tüketiminin genişlemesi, fonksiyonel ve sentetik yeni ürünlerin üretilmesi alanlarında yoğunlaşacağı
tahmin ediliyor.

ilaç ve kozmetik sanayinde; PA boya hammaddesi olarak
ve PTA polyester elyafı, polyester reçine ve film imalatında kullanılıyor. Çevre ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye
Petrokimya Sanayinin, ürün çeşitliliğine sahip olduğu ve
yüksek bir büyüme potansiyeli bulunduğu görülüyor. Modern yaşamın olmazsa olmazlarından biri olan petrokimya sektörü, ülkemizdeki toplam kimyasal üretiminin yüzde 25’ini temsil ediyor. Petkim bugün ülkemizin en büyük
petrokimyasal üreticisi olarak, Türkiye Kimya sanayinin
en büyük oyuncularından biri konumunda.
Kimyevi ürünlerin yüzde 83’ü KOBİ’ler tarafından üretiliyor
Kimya sanayinin toplam istihdam içindeki payı yaklaşık yüzde 1 civarında. Bu da kimya sanayisinin emek
yoğun olmayıp, sermaye yoğun olduğunu gösteriyor. Sektör firmalarının büyük çoğunluğu İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Adana, Gaziantep ve Ankara’da faaliyet
gösterirken, yoğun ürün yelpazesine sahip olan kimya
sektörü ithalata bağımlı bir sektör olarak dikkat çekiyor.
Kullanılan hammaddenin yüzde 70’i ithal edilirken, yüzde 30’u ise yerli üretimle karşılanıyor. Kimyevi ürünlerin
yüzde 83’ü KOBİ’ler tarafından üretiliyor. Sektörde yaklaşık 2600 kimyasal madde ve müstahzar üretiliyor.
Dinamik bir sanayi olan kimya sanayi, sanayileşmiş
ülkelerde ilk üç sanayiden biri. Dünya kimya sanayi geçen
yüzyılın son çeyreğinden itibaren kömür katranı ürünleri
ve boyar maddelerle başlayıp; inorganik ve organik sentezlerle 30’lu ve 40’lı yıllarda petrokimyasal ve plastik
ürünlerdeki gelişmelere ve 60’lı 70’li yıllarda gelinen belli bir seviyeye kadar istikrarlı bir yükselme gösterdi. Son
yıllarda farmasötik, biyokimya, nanoteknoloji ve gen teknolojilerinde yaşanan büyük gelişmeler, kimya sanayini
küresel bir düzeye ulaştırdı.
Dünyada kimya sanayinin yaklaşık yüzde 38’ini ana
kimyasallar, yüzde 27’sini özel kimyasallar, yüzde 25’ini
farmasötikler ve yüzde 10’unu tüketici kimyasalları oluştururken; kimya üretiminin yaklaşık yüzde 33’ü Asya,
yüzde 29’u Avrupa Birliği, yüzde 25’i NAFTA ülkeleri
tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de Kimya Endüstrisinin mevcut durumu
Deterjan ve temizlik maddeleri sektörünün hammadde açısından dışa bağımlı olduğunu söylemek mümkün.
Önemli girdilerden LAB, STPP, enzim, optik ağartıcı ve
parfüm ithalata dayalı. Bunların dışında ambalaj olarak
yerli üretim kullanılmakla beraber bunun hammaddesi de
önemli ölçüde ithal ediliyor.
Sabun sektörünün önemli girdileri donyağı ve tropik
bitkisel yağlar, ambalaj sanayi ürünleri, kostik soda ve tuz
olarak tanımlanabilir. Bunlardan en önemli ithal kalemini
teşkil eden donyağı genellikle ABD’den, tropik yağlar ise
Malezya veya Endonezya’dan ithal ediliyor. Üretimin yaklaşık olarak yüzde 40 kadarı ülke içinde tüketiliyor, yüzde
60’ı ise ihraç ediliyor. Sektörün ülke ekonomisi içindeki
yeri miktar ve değer olarak çok önemli olmamakla birlikte üretiminin yarıdan fazlasını ihraç eden ender sanayi
kollarımızdan biri.
İlaç sanayi, en yüksek katma değer sağlayan sektörlerin arasında yer alıyor. Ülkemizde, sektör sahip olduğu
potansiyele rağmen rekabet parametreleri değerlendirmesine göre dünya pazarlarında istenen rekabet gücüne he-

Kimya Sektörünün Güçlü
Yönleri
1- Mevcut yer altı zenginlikleri.
2-Ülkemizde bulunmayan hammaddelere,
özellikle enerji hammaddelerine, olan yakınlık ve bu hammaddelerin ulaşım ağları
üzerinde bulunması.
3-Dış ticaret becerisi.
4-Mevcut ve potansiyel dış pazarlara yakınlık ve deniz-demir yolu ulaşımına uygun
coğrafi konum, lojistik avantaj.
5-Kimya alanında yetişmiş insan gücünün
bulunması.
6- Tarıma dayalı (Agro) kimyasallar için pazar potansiyelinin bulunması.
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nüz ulaşamadı. Sektörün dünya pazarı içinde payı yüzde
0,2 dolayında. Türkiye ilaç sektöründe yaklaşık 300 firma
faaliyet gösteriyor. Bunlardan 53’ünün üretim tesisi mevcut. 42 adet yabancı sermayeli firmanın 14’ü üretimlerini
kendi tesislerinde yapıyor. Lastik sektörünün en önemli
girdileri, tabii ve sentetik kauçuk ve karbon karası. Özellikle tabii kauçukta yüzde 100 ithalat bağımlılığı bulunuyor. Diğerlerinde ise ithal oranı yüzde 50’nin üzerinde.
Lastik sektörünün çıktısını talep eden kullanıcı sektör ise
otomotiv endüstrisidir. Otomotiv endüstrisinin krizde olduğu dönemlerde, lastik sektörü de dolaylı olarak olumsuz
yönde etkileniyor. Lastik sektörünün rekabet gücü, iç piyasadaki çok düşük fiyatlarla Uzakdoğu ülkelerinden ithal
edilen lastikler sebebi ile azalmakta.
Türkiye, bugün sektörel yapısı ve gücü itibarı ile Avrupa’nın altıncı boya üreticisi konumunda. Sektörün toplam
üretim kapasitesi yaklaşık 800 bin ton/yıl olup, kapasite
kullanım oranı yüzde 65 düzeyinde. Türk boya sanayi-
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sinin bu ölçek içinde dünya pazarlarından aldığı pay ise
yüzde 2 dolaylarında. Türkiye’de boya tüketiminin, kullanım alanlarına göre dağılımı şu şekilde gerçekleşmekte;
inşaat boya ve vernikleri yüzde 55, ahşap mobilya boyaları
yüzde 15, deniz boyaları yüzde 3, otomotiv boyaları yüzde
9, metal boya ve vernikler yüzde 9, toz boya yüzde 7 ve
diğer boyalar yaklaşık yüzde 2 oranında pay alıyor.
Hammadde açısından sektör dışa bağımlı. Büyük ölçekli ve bir kısım orta ölçekli kuruluşların, tamamı modern işletmeler olup Avrupa ile rekabet edebilecek düzeyde. Küçük ölçekli işletmelerin çoğu ise çağdaş işletmecilik
anlayışından uzak. Özel sektör doğrudan tüketiciye ulaşan
sabun, deterjan, kozmetik, ilaç gibi kar payı yüksek olan
alanlarda yoğunlaşmakta. Kimya sektörü sermaye-teknoloji yoğun bir sektör olduğu için işgücü yoğunluğu düşük.
Bu nedenle sektörün imalat sektörü istihdamı içindeki
payı son beş yıldır ortalama yüzde 8 düzeyinde seyretti.
2011 yılında 190 ülkeye 13 Milyar Dolarlık ihracat
yapan sektör, 139 ülkeden ise 37,8 Milyar Dolarlık ithalat yaptı. Görüldüğü gibi sektör dünyanın her kıtasına mal
satarken, dünyanın dört bir yanından da ithalat yapıyor.
Yaptığı ihracatla orta sıralarda yer alan sektör, yaptığı ithalatla birinci sıraya yerleşmiş durumda. İmalat sanayinde
yaratılan toplam katma değer içerisinde kimyasal madde
ve ürünleri sektörü dördüncü sırada, plastik ve kauçuk
sektörü dokuzuncu sırada yer alıyor.
Kimya sektörü 2023 yılında 50 Milyar Dolarlık
ihracat hedefliyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), kimya sektörün-
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Kimya Sektöründe Fırsatlar
1- Ana girdi üreten ülkelere ve kimyasal ürün pazarlarına yakınlık.
2- Endüstri bölgeleri ve kümelenme alanındaki
mevzuat çalışmaları ve girişimler.
3- Gittikçe artan bir özel sektör diyalog platformuna sahip olması.
4- Gerçekleştirmekte olduğu ihracatın da etkisi
ile uluslararası standartlara uyma çalışmaları.
5- Sektörde katma değeri yüksek kimyasal üretmek için gerekli hammadde kaynağı ve pazarın
bulunması.
6- Ülkemizin doğal gaz ve petrol boru hatları bakımından köprü konumunda olması.
7- Yer altı zenginliklerinin işlenerek pazarlanması.

de 2023 yılında 50 Milyar Dolarlık ihracat hedeflediğini
açıkladı. Bunu da sektörün, Ar-Ge çalışmaları ve yeni pazarlarda yer alma kabiliyetlerinin güçlendirilmesiyle ulaşılabileceğini belirtiyor. 2023 yılında 50 Milyar Dolarlık
ihracat hedefini tutturması için kimya sektöründe üretim
kapasitesinin en az yüzde 35 düzeyinde artırılması, kimya sektör mamullerinde kg başına katma değerin 2 Dolara
çıkarılması, mevcut ve potansiyel pazarlara yönelik ihracat satışlarını yüzde 300 artıracak çalışmaların gerçekleşmesi, üretimin yüzde 20’sinin ihraç edilmesi gerekiyor.
Sektörel ihracatın 2023 yılında, global bazda 6,3 Trilyon
Dolar olacağı, ülke payının yüzde 0,44’ten yüzde 0,70 seviyelerine yükseltilmesi öngörülüyor. Tüm bu öngörüler
doğrultusunda kimya sektörünün, Türkiye’nin dünyadaki
petrol ve doğal gazın yüzde 70’inin bulunduğu bölge ile
en büyük enerji tüketen bölgesi arasında, adeta bir enerji
koridoru üzerinde bulunma özelliğini de kullanarak, yüksek katma değerli üretim yapısına geçip, ara girdi ithalatını
azaltma yoluyla, ihracatın ithalatı karşılama oranını 2023
yılı itibariyle yüzde 71’e çıkarması bekleniyor.

Batı Afrika ülkelerine ihracatta artış yaşanıyor
2012 yılı Ocak-Aralık döneminde, sektör ihracatının
en fazla gerçekleştirildiği ülke grupları arasında Avrupa
Birliği 5,58 Milyar Dolar ve yüzde 9,6 artışla ilk sırada yer alırken, Yakın ve Orta Doğu Asya Ülkeleri 4,03
Milyar Dolar ihracat ve yüzde 4,96 artış ile ikinci, Diğer Avrupa Ülkeleri 2,62 Milyar Dolar ve yüzde 1,3 artış
ile üçüncü, Kuzey Afrika Ülkeleri 2,36 Milyar Dolar ve
yüzde 62,3 artış ile dördüncü ve Diğer Asya Ülkeleri 1,30
Milyar Dolar değer, yüzde 1,9 azalış ile beşinci sırada
yer alıyor. ABD ve Kanada’dan oluşan “Kuzey Amerika
Ülke” grubunda, yüzde 27,26 oranında artış ile 519,55
Milyon Dolar değerde ihracat kaydedildi. Diğer taraftan,
özellikle Batı Afrika ülke grubuna gerçekleştirilen ihracatta kaydedilen artış dikkat çekiyor. Bu bölgeye toplam
345,77 Milyon Dolarlık ihracat ve yüzde 139,6’lık artış
oranı kaydediliyor. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Sektör ihracatının ülkeler itibariyle dağılımı incelendiğinde Mısır 1,82 Milyar Dolarla ilk sırada yer alırken,
ihracatta yüzde 64,1 oranında artış yaşanıyor. Mısır’ı,
Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Malta, Almanya ve Rusya Federasyonu takip ediyor.
Avrupa pazarında yeniden ihracat artışı yaşanacak
SİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu
(REF) ve Sektörel Dernekler Federasyonu’nun (SEDEFED) tarafından hazırlanan Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu’nda derlenen verilere göre kimya
sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde, sektörün satış
gelirlerinden Ar-Ge’ye ayrılan pay sırlamasında ABD
başı çekiyor. Yüzde 6,9 Ar-Ge harcamaları payına sahip olan ABD’yi yüzde 5,8 pay ile Japonya takip ediyor. AB ülkelerinde kimya sektörü satışlarından elde
edilen gelirin Ar-Ge harcamalarına aktarılma oranı
ise yüzde 4,9 olarak tahmin ediliyor. Buna karşılık
Türkiye’de, genel Ar-Ge harcamalarının milli gelire
oranı gelişmiş ülkelerin çok gerisinde. Ar-Ge sonucu elde edilen kimya sanayi ileri teknoloji ürünleri
ithalatında, Türkiye 3,1 Milyar Euro ile Avrupa Birliği üyesi dışındaki Akdeniz ülkeleri arasında birinci
sırada yer alırken, Ar-Ge sonucu elde edilen yüksek
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teknoloji ürünleri ihracatında Türkiye’nin payı sadece 158 Milyon Euro. 2009–2013 yılları arasında;
ülkelerde daha dengeli iç tüketim ve ihracat artışına dayalı bir büyümenin olacağı, gelişmiş ülkelerde
tasarruf, gelişen ülkelerde tüketim eğiliminde artış
ola-cağı, piyasalarda düzenleme ve gözetim otoritelerinin güçleneceği, gelişen ülkelerin dünya ticaretinden aldığı payın artacağı öngörülmüştü. Bu kapsamda krizin etkilerinin de 2013 yılı ve sonrasında daha
az hissedileceği ve Avrupa pazarlarında yeniden ihracat artışlarının yaşanması sektörel öngörüler arasında. 2020’ye kadar olan dönemde ise kimya sanayinde
küresel ölçekte büyüme oranı yıllık ortalama yüzde
4,4 olarak tahmin ediliyor. Büyümelerin AB’de yüzde 3,7, NAFTA bölgesinde yüzde 3,2, Asya’da yüzde
5,9, Orta Doğu’da yüzde 7,5 olması bekleniyor. Satış
hacminin 2015 yılında 5,1 Trilyon Dolara, 2020 yılında 6,3 Trilyon Dolara ulaşacağı bekleniyor. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan
Kimya Sektörü 2012 Raporu’ndaki derlenen bilgilere göre kimyevi maddeler ve mamullerine olan talep
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özellikle Asya-Pasifik merkezli gelişen ülkeler başta
olmak üzere artacak. Kimyevi maddeler ve mamulleri, petrol türevi ve sentetik şeklinde daha çok sanayi girdisi olarak kullanılıyor. Bu girdileri kullanan
sanayilerin Asya-Pasifik bölgesinde yoğunlaşması ile
talep bu bölgede daha hızlı genişliyor. Nihai tüketim
ürünlerine yönelik talep de kişi başı gelir ve refah artışı yaşanan gelişen ülkelerde daha hızlı artıyor.
Kimyevi madde ve mamullere yönelik kuvvetli talep artışı, ilave kapasite ihtiyacını da tetikliyor. 2020
yılına kadar olan dönemde ilave kapasitelerin önemli bir bölümü Çin başta olmak üzere Asya’da ve Orta
Doğu’da kurulacak. Çin hızla genişleyen iç talebi karşılamak için büyük kapasiteli yatırımları sürdürecek.
Japonya ve Güney Kore’nin çevre kısıtları ile ilave
yatırımları sınırlandırması yeni kapasitelerin Çin ve
diğer bölge ülkelerinde toplanmasına yol açacak. Körfez ülkeleri de ham petrol ürünleri ile birlikte işlenmiş
ürünlerin üretimi ve ihracatını da hedefliyor. Bu nedenle Orta Doğu’da işleme kapasitesi genişleyecek.

Kimya Sektöründe Tehditler
1- Ar-Ge’ye yeterli kaynak ayrılmaması.
2- Biyoteknoloji, nanoteknoloji özel kimyasallar üretimi (fine chemicals) gibi konularda dünya ölçeğinin gerisinde kalma.
3- Bürokraside konu uzmanlarının yeteri kadar eğitim alamaması, sektörü ve mevzuatı yönlendirememesi.
4- İnsan sağlığı, iş güvenliği ve çevre korunması alanlarında henüz alt yapısı olmayan yönetmelik
ve uygulamalarla sektörün kaosa itilmesi.
5- Yeni AB Direktifleri (REACH, CLP) ve diğer uluslararası düzenlemeler kapsamında ihracatta
karşılaşılacak sorunlar.
6- Kayıt dışı üretimin Ülkenin uluslararası güvenilirliğini ve rekabet gücünü azaltması, sektörün
gelişme potansiyelini zayıflatması.
7- KOBİ’lerin vizyon ve misyon yetersizliği ile mevzuata uymadaki eğitim ve finansman eksikliği.
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Esen Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen:

“Petkim Yarımadası’ndaki
yatırımlar,
plastik sektörüne büyük
ivme kazandıracak
Plastik sektörünün duayenlerinden Salih Esen, SOCAR’ın Petkim
Yarımadası’na yaptığı yatırımların devreye alınmasıyla Petkim’in ve
plastik sektörünün üretiminde çok önemli artış yaşanacağını söyledi.
Salih Esen, İzmir sanayisinin en tanıdık ve renkli
yüzlerinden biri… Sanayicilerin çatı kuruluşu olan Ege
Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) 2001-2005 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Salih Esen, aynı
kurumda bu kez Meclis Başkanlığı görevini sürdürüyor.
Kentin sanayi gelişimindeki öncü kuruluşlardan ve
başarılarıyla ulusal ölçeğe ulaşan Esen Şirketler Grubu’nun patronu Salih Esen, aynı zamanda İzmir’in plastik sektöründeki gelişiminde çok önemli rol ve emek
sahibi.
Kendisini “çekirdekten sanayici” olarak tanımlıyor…Salih Esen ile 1976 yılından bugüne üretimini
sürdüren, grubun amiral gemisi Esen Plastik’in Atatürk
OSB’deki tesislerinde buluştuk. Üretimini İzmir ve Adana’daki tesislerinde sürdüren Esen Plastik, Esen Pen ve
Esen CTP şirketlerinin; üst yapı, alt yapı ve tarımsal
sulama ürünleri başlıklarında geniş bir ürün yelpazesi
bulunuyor.
Salih Esen, son zamanlarda mesaisinin önemli bir
bölümünü Menemen’de kurulmakta olan Plastik Organize Sanayi Bölgesi’ne harcıyor. 1997 yılında kuruluş
çalışmaları başlayan OSB’de bu yıl içinde ilk temellerin
atılması ve üretimin başlaması hedefleniyor. Sektörünün
duayenleri arasında yer alan Salih Esen ile, Türk plastik
sektörünün gelişim süreci ve gelecek beklentileri ile Pet-

kim Yarımadası’na yapılan yatırımların sektörüne etkilerini konu alan uzun soluklu bir söyleşi yaptık…
Türk plastik sektörü her yıl ülke ekonomisinin üzerinde bir büyüme oranı kaydediyor. 6 binden fazla
işletme faaliyet gösteriyor. Sektör bugün dünya sıralamasında nerede duruyor?
Türkiye’de plastik sektörü oldukça dinamik bir yapıya
sahip. Her sene yüzde 20’ler düzeyinde bir gelişme kaydettiğini biliyoruz. Ama bu büyümenin getirdiği bazı
sorunlar da var. Bunların başında da haksız rekabet ve
belirli üretimlerde yığılmalar geliyor. Dolayısıyla yeni
ve katma değerli ürünler üretmek yerine, mevcutların
üretilmesi yönünde bir takım zorlamaların ve kapasite
fazlalıklarının olduğunu görüyoruz. Halbuki özellikle
ABD ve AB geneline göre Türkiye’de kişi başına plastik tüketiminde hâlâ çok gerilerdeyiz. Dolayısıyla sektörümüzdeki gelecek arayışlarının gelişmeleri takip edip
yüksek katma değerli ve kapasitesi henüz iç pazarda
doğmamış ürünlerin üretimine yönlenmesi daha doğru
olur. Ancak her şeye rağmen çok önemli bir gelişim süreci yaşıyoruz. Örneğin PVC kapı ve pencere profillerinde, plastik tesisat polipropilen borularda AB’nin egemenliğine son verdik. Bu tip ürünlerde ülkemizin ihracat
geliri çok yüksek. Ancak 2013 bilançolarına baktığımız
zaman bu durumun sektör kârlılıklarına yansımadığını
da görüyoruz. Geçen Aralık ve Ocak aylarında çok hızlı
kur yükselişleri yaşadık. Bu durum bilançolara negatif
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“Sonradan sanayici olunmuyor”
Sanayicilik yapmak ve üretmek giderek
zorlaşıyor mu ülkemizde?
Sanayicilik, eğer genetiğinizde varsa
yapabileceğiniz bir iş konumuna geldi. Sonradan sanayici gerçekten de olunmuyor.
Çevreme bakıyorum. Olanlar da mümkün olduğunca hızlı kaçıyor. Demek ki bizim genlerimizde sanayicilik var. Çünkü
çocukluğumuz bu işin içinde geçti.

etki yapacak. Sektörümüz de bu durumdan olumsuz etkilenecek. 2014 yılının ilk üç ayına baktığımız zaman,
bence hiç olmadığı kadar durgun geçtiğini söyleyebiliriz.
2014 yılına ilişkin yatırım planlarınızı revize
ettiniz mi?
2014 için çok parlak hayallerimiz vardı. 2013’te imzaladığımız kontratlar nedeniyle -ki bunlar 70 Milyon Dolar
civarındadır- ilk iki aya hızlı gireceğimizi varsaymışken
bu belirsizlikler nedeniyle kapasite kullanım oranımızı yüzde 50’ler seviyesinde gerçekleştirdik. Mart ayında döviz kurlarının artık nerede duracağı aşağı yukarı
öngörülebilince kıpırdanmalar olduğunu söyleyebiliriz.
Verimliliği artırıcı bir takım yatırımları yapabilmenin
imkânını bulmaya çalışıyoruz. Faizlerin artması ile sanayicilere artı yükler de geliyor. 2014, hem dış hem iç
faktörler nedeniyle belki de bugüne kadar hiç olmadığı
kadar riskler taşıyor ve bizlerin temkinli olmasını zorunlu kılıyor.
“Plastiklerin çevreye sağladığı katkı çok fazla”
Biraz sektör özeline gelelim. Uzun yıllardır sektörde
üretim yapıyorsunuz. Plastik, çevre ile sorunlu bir
sektör görüntüsünde. Oysa bu sektörde dünyanın en
büyük üretimini yapan ülkelerde aynı sorunlar yok.
Kişi başına plastik tüketimi de bizden kat be kat fazla. Bu sorunun çözümünde sanayiciye, yerel yönetimlere, vatandaşlara hangi görevler düşüyor?
Bazı kuruluşların, plastiklerin çevreyi kirlettiği yönünde bir takım görüşleri var. Bunların kullanılmamasıyla
sanki çevrenin daha temiz olacağına yönelik davranış
biçimleri görüyoruz. Bu sadece yüzeysel bir düşüncenin
ürünüdür. Plastikler son derece çevreci, pek çok kez geri
dönüştürülerek farklı emtialar olarak karşımıza çıkan bir
ürün. Siz, denizdeki poşetlerden şikayetçi olarak plastik-

lerin çevreyi kirlettiği sonucuna varıyorsunuz. Yani siz
adama av tüfeği veriyorsunuz, adam avlanmak yerine
gidip insanları öldürüyor. Burada suç kimde? Av tüfeğinde mi? Bilinçsiz kullanım ön planda. Bunun da yolu
eğitimden geçiyor. Plastiklerin doğaya atılmak yerine
geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanımı, ekonomiye müthiş katkı sağlayacak unsurlardan biri. Plastiğin çevreye
zarar verdiği görüşüne asla katılmıyorum. Sadece bilinçsiz kullanım ve eğitimsizlikten bahsetmek mümkün.
En kalıcı çözüm bilinçlendirmektir. Yoksa marketlerde
plastik poşet yerine kese kağıdı kullanmayı önermek kadar yanlış bir tutum olamaz. Netice itibarıyla plastiğin
üretilmesi sırasında harcanan enerji ve salınan emisyon
ile kağıdın üretimindeki parametreler asla kıyas edilemez. Kaldı ki plastik derken poşetten bahsetmiyoruz.
Ülke ihracatına en fazla katkıyı sağlayan ürünlerin başında geliyor. Gömleği ihraç ederken askıyı, ipliğini ve
ambalaj malzemesini kullanacaksınız, bunların hepsi
plastik. Bir otomobilde yüzde 20’ler seviyesinde plastik kullanımı var. Kullanılmasın, azaltılsın demek asla
mümkün değil. Çünkü çevreye sağladığı katkı çok fazla.
Defalarca geri dönüştürülebiliyor. O nedenle halkın bu
konularda bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekiyor. Son yıllarda geri dönüşüm firmalarının kurulması
ve sayılarının artmasıyla plastikten geri dönüştürülmüş
ürünler müthiş değer kazanmaya başladı. Önümüzdeki
süreçte bunun daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim.
“OSB’nin yer seçiminde Petkim çok etkili oldu”
Sektörünüz, Ege’de de önemli bir üretim gücüne sahip. Sizin başını çektiğiniz yatırımcılar uzun yıllardır Menemen Plastik OSB kurulması için çalışıyor.
Müjdeli haberleri almaya başladık. Projede hangi
noktadasınız?
Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) çatı-
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sı altında buluştuğumuz arkadaşlarla 15 yıldan bu yana
Menemen Plastik OSB’yi kurma mücadelemiz var. İşin
peşini bırakmamamız sonucunda Türkiye’nin ilk Plastik
İhtisas OSB’sini kurmak bize nasip oldu. PAGDER’in
öncülüğünde Kırklareli-Vize’de kurulan bir OSB var.
Ancak o yatırım özel bir arsanın üzerine kurulu. Biz
tamamen kamulaştırmak suretiyle 1000 dönüm üzerine
kurulu bir OSB yaptık. 40’a yakın firma faaliyete geçecek. Saha hazırlama çalışmalarını tamamladık. Elektrik,
su, doğalgaz altyapısı da bitti. Şu anda yol çalışmaları
sürüyor. Bu yıl 3-4 firmanın temel atmak suretiyle faaliyete geçeceklerini biliyoruz. Çok yorulmamıza rağmen, yavaş yavaş sona geldik. Düşünebiliyor musunuz,
1000 dönümlük bir OSB kurmak bile 15 senemizi aldı.
550 dönümü, 550 kişiden satın aldık. Bunların arasında
adresi belli olmayan, arazisi olduğunu bilmeyenler var.
Cebinizde para olmasına rağmen bürokratik engeller
nedeniyle bir türlü yol alamıyorsunuz. Gerçekten kitap
yazılacak bir süreç. Bu kadar yorulacağımızı baştan bilseydik asla bu işlere girmezdik.
OSB projesinin lokasyon seçiminde Petkim ne kadar
etkili oldu?
Elbette Menemen ısrarımızın en büyük nedenlerinden
biri, arazimizin İzmir merkezine, Atatürk OSB’ye, Petkim’e ve Petkim Limanı’na çok yakın konumda olmasıydı.
Lokasyonumuz çok iyi. Otoyol ve bağlantı yollarının hemen yanındayız. Şunu kesinlikle itiraf etmemiz gerekiyor:
İzmir ve Ege’de plastik sektörünün bu kadar güçlü olmasının nedeni, Petkim’in yanı başımızda olmasıdır. Çünkü
hammadde temininde lojistik avantajlar çok önemli.
“İhalelerde yerli malı kullanımına önem verilmiyor”
Sizin gibi altyapı malzemeleri üretimi yapan tüm
kurum ve kuruluşlar yerli malı kullanımına dikkat çekiyor. Türkiye sizin arzuladığınız noktanın
neresinde?
Hâlâ uzağındayız. Burada iki sebep var. DSİ, Karayolları,
belediyeler, il özel idareleri, bakanlıklar gibi altyapı yatırımı yapan kurum ve kuruluşlar, satınalma prosedürlerine yabancı olmaları nedeniyle tercihlerini farklı noktada
kullanabiliyorlar. Şartnamelerini hazırlarken yerli malına ilişkin değerlendirmelerin dışında hareket ediyorlar.
Bilinçliler mi? Asla değil. Sağdan soldan duydukları ve
daha önce yaptıkları şartnamelerden hareket ediyorlar.
Tabii Petkim’in kapasitesi özellikle polimer üretiminde
Türkiye ihtiyacının çok altında. PVC ve Yüksek Yoğunluk Polietilen’de de aynı. İsteseniz de hammadde temininde dışa bağımlısınız. SOCAR’ın özellikle rafineri
yatırımı bu açıdan çok önemli. Bizlerin üretim artışına
büyük bir ivme kazandıracak. Çünkü STAR Rafinerisi,
Petkim’in polimer üretiminin artmasına katkıda bulunacak. En büyük sorunu, hammadde ithalatında karşılaştığımız sorunlar. Çünkü dış dünyadan bu malları
alıyoruz. Farklı ülkelerden farklı fabrikalardan temin
ediyoruz. Müthiş bir spekt karışıklığı karşınıza çıkıyor.

röportaj

“SOCAR’ın yatırımlarını çok
önemsiyorum”
SOCAR Türkiye’nin Petkim Yarımadası’nda
çok kritik yatırım projeleri ilerliyor. Bu
yatırımlar zincirleme olarak siz sanayicilere de yansıyacak. EBSO Yönetim Kurulu
Başkanlığınızda sektörel kümelenme projelerine çok önem verdiğinizi hatırlıyoruz.
Bu yatırımların sizlere hangi avantajları
sağlayacağını düşünüyorsunuz?
Bu yatırımları gerek sektörüm gerek ülkem
açısından çok önemsiyorum. Çünkü böylesine
büyük yatırımlar son 15 yılda Türkiye’ye gelmedi. Elbette doğrudan sanayi yatırımından
bahsediyorum. En son Ford’un Gölcük yatırımı
1 Milyar Dolarlık bir yatırımdı. Sadece rafineri yatırımınız bunun 5 katından fazla. Keşke
bunları yeni yatırımlar takip etse. Ülkemizin
sanayileşme hamlesi var diyoruz. Ancak çok
önemli bir cari açık ve dış ticaret açığı sorunumuz var. Kendi kendimize yetemiyoruz.
Türkiye dışarıdan aldığı hammaddeyi işleyip,
üzerine çok cüzi bir katma değer koyarak
sattığı takdirde, başı cari açıktan kurtulamaz.
Bizim sektörümüz de müthiş ölçüde dışa
bağımlı. Dış ticaret açığı ve cari açığın az
altılması noktasında Petkim’e yapıl an
yatırımlar ülkemizin gücüne güç katacaktır.
Özellikle liman yatırımını çok önemsiyorum. Çünkü İzmir’e mesafesi nedeniyle lojistik maliyetler açısından büyük avantaj
sağlayacak. Dünyanın en büyük terminal
işletmecilerinden biri işletecek. Bu nedenle Menemen Plastik OSB’de ısrar etmekle, ne kadar doğru yaptığımızı görüyorum.
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Salih Esen
1952 yılında İzmir-Gaziemir’de doğan Salih
Esen, Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. Askerliğini takiben
1976 yılında Esen Plastik Şirketi’ni kurdu. Uzun
yıllar Meclis Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev aldığı EBSO’da 2001-2005 yılları
arasında Yönetim Kurulu başkanlığı yapan Esen,
halen EBSO’nun Meclis Başkanı... Ege Plastik
Sanayicileri Derneği’nin kurucusu olan Salih
Esen, Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı,
Ataer Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevlerini yürüttü. Halen Menemen’de kurulan Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin
Başkanlığı’nı da sürdüren Salih Esen, evli ve iki
çocuk sahibi.
Petkim’in üretimini bilerek üretim yapıyorsunuz ama dışarıdan temin ettiğiniz vakit pek çok kalite yoksunu mal
da gelebiliyor. Ya da mecbur kalıyorsunuz almaya. Bu da
hem kalite farklılıklarına sebep oluyor, hem haksız rekabete neden oluyor hem de idarelerin temin etmiş oldukları malzemelerin hammaddeye bağlı olması nedeniyle
bir takım kötü sürprizler yaşanmasına sebep oluyor. O
nedenle yerli hammadde kullanılması hususunda bizlere,
sektörel derneklere ve odalara büyük görev düşüyor. EBSO’da, bünyemizdeki Plastik Meslek Komitesi ile bunu
yapma gayreti içindeyiz. Keza EGEPLASDER, PAGEV,
PAGDER, PLASFED gibi kurumların gerçekten güzel
çalışmaları var. Son zamanlarda bizleri mutlu eden gelişmeleri yaşıyoruz. Umarım bu hassasiyet toplum tarafından daha iyi algılanır. Yerel yönetimlerin de aynı şekilde
çok duyarlı olması gerekiyor. İhale yönetmeliğine göre
bir şartname hazırlanıyor. Konunun o cephesinde de anlatılmak suretiyle ikna edilmeleri gerekiyor.
İzmir 2012 yılında yürürlüğe giren yeni teşvik sisteminde 1. Bölge’de yer aldı. Son dönemde İzmirli sanayiciler OSB’lere yatırım şartıyla Manisa ile paralel
3. Bölge teşviğinin verilmesini istiyorlar. Oysa İzmir
ile aynı durumda başka iller de var. İzmir bu işten
zarar görüyor mu?
İzmirli sanayiciler olarak teşvik uygulamasının bu şekliyle yürürlüğe konulduğunu gördüğümüzde doğrusu
kentin cezalandırıldığı görüşü oluştu bizde. Evet, diyeceksiniz sadece İzmir mi birinci bölgede. Hayır, ama
müsaade edin de Kocaeli birinci bölgede olsun. İstanbul-Kocaeli eksenindeki şartların İzmir’in şartlarına sahip olmadığını görüyoruz. Denizli ve Adana gibi illere
de haksızlık yapıldı. EBSO Meclis Başkanı olarak ben ve
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ender Yorgancılar,
işin yanlışlığını ilgili yerlere müthiş bir ısrarla ulaştırmış
vaziyetteyiz. Atatürk OSB İzmir’in göbeğinde olmasına

rağmen, ne yazık ki Manisa’ya taşınan firmalarımız var.
Bunun ötesinde EBSO’nun öncülüğünde İzmir’de kurulan toplam 11 OSB var. Bunlarda da doluluk oranı ortalama yüzde 55. Devletten 5 kuruş yardım almaksızın
sanayicilerin kendi olanaklarıyla kurdukları OSB’ler
bunlar. Haksızlığın giderilmesi için eğer bu yasa değişemiyorsa, en azından Manisa’ya tanınan 3. Bölge teşviklerin bu OSB’lere de tanınması suretiyle doldurulması
sağlanabilirdi. Ama bugüne kadar yapılamadı.
Bundan sonra yapılabilir mi?
Yeni Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi’ye
odamızı ziyaretinde ilettik. Genel anlamda ben verilen
teşviklerin katma değer sağlamadığı kanaatindeyim.
Bazı geri kalan bölgelere, bir yerlerden taşınan sanayi tesisleri olabilir. Oranın gelişimine katkısı vardır.
Cari açığımız artıyor mu azalıyor mu? Oraya bakmak
lazım. Bir ülkenin sanayisinin güçlü olup olmadığının
en önemli göstergesi dış ticaret fazlası vermesidir. Fazla
veriyorsanız ekonominiz sağlamdır. Örnek Almanya.
Dış ticaret açığı verdiğiniz sürece sanayiniz istenilen
noktaya gelememiş demektir.
OSB’lere yapılan yatırımlar sanayiciye avantaj sağlamıyor mu?
OSB’de bir arsaya sahipseniz ilelebet o arsanın statüsü değişmez. Ama OSB dışındaki bir fabrika yatırımı,
eninde sonunda gelişen imarlar nedeniyle farklı bir
kimliğe bürünüyor. Ve adam 10 yılda fabrikasından
kazanmadığı parayı, yapılan imar değişiklikleri ile kazanabiliyor. O halde niye gelsin OSB’ye? Dağ başına
fabrika kursanız, biliyorsunuz ki 10-15 yıl içinde şehir
onun dibine kadar gelecek ve imar değişikliği o kişiye
müthiş bir getiri sağlayacak. Fabrikasını sökecek başka
yere taşıyacak. O nedenle OSB’lere yatırım yapmanın
bir cazibesi olmalı.
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Enerji fiyatlarında

yükseliş devam ediyor

Enerji fiyatlarındaki
artış, petrokimya
piyasalarının temel
hammaddeleri Nafta,
Etan fiyatlarında da
artışa neden oldu.

Son bir ayda küresel emtia piyasalarında gerçekle-

şen fiyat düşüşlerinin aksine, bazı değerli metaller ve gıda ürünlerinde olduğu gibi doğalgaz başta olmak üzere tüm enerji ürün fiyatlarında
istikrarlı bir artış seyri yaşanıyor. Örneğin ham petrol fiyatları ocak ayı
ikinci haftasından itibaren girdiği artış seyrinin sonucunda şubat ayı ikinci
haftasında; $112,76/Brl seviyesine ulaştı. Böylece son 7 haftanın en yüksek
seviyesine ulaşarak yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 4’ü aştı.
Kuzey yarımkürede seyreden sert kış şartları ısıtma ve bunkering yakıt
(Fuel Oil, Diesel v.s.) fiyatlarını sert bir şekilde artırdı. Diğer taraftan
soğuk havaların etkisiyle düşen rafineri kapasite kullanımları ve önemli
küresel petrol sahalarında (Orta Doğu, Nijerya, Kuzey Denizi vs.) devam
eden bazı üretim problemleri de fiyatlara arz yönlü destek sağlıyor.
Enerji fiyatlarındaki artış petrokimya piyasalarının temel hammaddeleri
Nafta, Etan fiyatlarında da benzer bir artışa yol açarken petrokimya sektörü bu yüzden maliyet yönlü bir direnç kazanıyor.
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Küresel petrokimya piyasalarında
toparlanma sinyali

Kasım ayında başlayan mevsim normali üzerinde talebe
bağlı olarak polimer ürünlerde gerçekleşen fiyat artışları,
gelişen bazı ekonomik ve politik olumsuzluklar sonucu
ocak ayı ikinci yarısından itibaren gevşemeye başladı.
Bilindiği üzere, ABD Merkez Bankası (FED)’nın parasal genişlemeye yönelik kesintilere fiilen başlaması gelişmekte olan ülke para birimlerinde ciddi oranlı devalüasyon ve faiz artışlarına neden oldu. Kaçınılmaz olarak

tüm küresel piyasalarda oluşan risk alma iştahındaki
azalmayla genel olarak emtia talep ve fiyatları ciddi ölçüde değer kaybetti.
Yüksek hammadde maliyetleri nedeniyle bu olumsuz gelişmelerden en az etkilenen sektörlerden biri olmakla birlikte,
petrokimya piyasaları da -özellikle bazı ürün gruplarında
daha fazla olmak üzere- önemli ölçüde etkilendi.
Ancak, piyasa uzmanlarının mart ayı beklentileri petrokimya piyasalarında hissedilir bir toparlanma yaşanacağı
yönünde. Bu beklentileri destekleyen gelişmeler olarak
şunlar sıralanabilir; FED kararlarının piyasalarca artık
fiyatlanmış olması. Gelişmekte olan piyasalarda kur-faiz
bileşenlerinin yeni, daha istikrarlı bir dengeye kavuşması. Küresel en büyük petrokimya ithalatçısı Çin’in fiilen
bir ay süren yeni yıl tatilinden çıkması. En önemlisi de
yüksek seyreden petrol fiyatlarından kaynaklanan maliyet-marj problemleri nedeniyle sektörün daha fazla fiyat
düşüşüne imkan vermemesi.

Avrupa polyester üreticileri Asya ürünlerine karşı
anti-damping istiyor

Avrupa polyester üreticileri, küresel elyaf üretiminin büyük bir bölümünü elinde bulunduran Çin, Vietnam ve Hindistan ürünlerine karşı anti-damping uygulamasına yönelik harekete geçti. İlk aşamada da Avrupa Komisyonu Çin ve
Vietnam menşeli ürünlere karşı sübvansiyon soruşturması açtı.
Avrupa sentetik elyaf sektörü temsilcisi CIRFS’in, üç soru, üç cevap şeklinde konuyu değerlendirdiği belirtiliyor.
ABD Ticaret Komisyonu (USITC)’nun bu yöndeki soruşturmasında öne sürülen ‘düşük enerji maliyetleri, aşırı kapasite artışları, düşük faiz oranlarında kredi desteği ile maliyetin altında hammadde temini sağlayan Çin ve Vietnam
haksız rekabet koşullarında üretimlerine devam ediyor’ yönündeki iddiaları referans oluşturuyor.
Bilindiği üzere, mobilya, tekstil, hijyen ürünleri, otomotiv, izolasyon gibi bir çok sektörün hammaddesi olan polyester
elyaf (PSF) üretiminde Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da Uzakdoğu ile haksız rekabet mücadelesi veriliyor.
Avrupa polyester elyaf pazarının sadece Avrupa üreticileri ve diğer tedarikçiler açısından değil aynı zamanda diğer
polyester çeşitleri açısından da hissedilen bir rekabete sahne olduğunu aktaran sektör temsilcileri, viskon, akrilik ve
polyproplen elyaf sektörlerinde pazar payı kaybına neden olan ucuz Asya polyesterinin Avrupa’nın genel polyester
pazarına darbe indirdiğini vurguluyor.
Ülkemiz açısından bakıldığında sübvansiyon daha da önemli olurken bu gelişme sonucunda Türkiye’nin Avrupa ihracatında çok ciddi artışlar gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.
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Batı Avrupa Olefin fiyatlarında artış bekleniyor

petrokimya

Nisan ayı Etilen kontrat fiyatındaki €15/MT’luk düşüş ve Propilen fiyatının roll-over olması kontrat fiyatlarında
düşüş beklentisini hakim hale getirdi. Fakat, Nisan ayı ikinci haftasından itibaren, Rusya-Ukrayna siyasi krizinden
kaynaklanan arz yönlü olumsuz risk algılaması sonucu, ham petrol ve nafta fiyatlarında yaşanan beklenmedik
artış bu kez beklentileri tümüyle tersine çevirdi. Küresel piyasalarda, Propilen ve Butadien’in aksine Etilen’de bir
miktar arz fazlalığı oluşmasıyla üreticiler arz kontrolü ile fiyatlara destek sağlama ve böylelikle kraker marjlarını
belli bir seviyede tutabilmeye yönelik düşük kapasite ile çalışma stratejilerini sürdürüyor. ABD, Japonya ve S.
Arabistan’dakiler başta olmak üzere birçok önemli tesiste bakım duruşları devam ediyor, Mayıs ve Haziran içinde
planlanan bakım duruşları da söz konusu. Tüm bu etkenler dikkate alındığında, birkaç hafta önceki genel beklentilerin aksine, Propilen ve Bütadien başta olmak üzere temel petrokimyasal ürün olefinlerde Mayıs ayı kontrat ve
spot fiyatlarında artışlar bekleniyor.

Avrupa polimer üreticileri yeni bir yön
arayışında

Son birkaç aydır Avrupa piyasası polimer (AYPE, LAYPE, YYPE,
PP, PVC, PS ve ABS) ürün fiyatları -geçmiş dönemlerde olmadığı
kadar- nafta ve ham petrol fiyatları ile yakın seyir izliyor. Nisan
ayından itibaren ise bu seyrin ciddi ölçüde değişerek tekrar temel
girdi olefin fiyatlarına göre yön değiştirmeye başladığı gözleniyor.
Örneğin, PP, PS ve ABS fiyatları diğer polimerlerden ayrışarak, temel monomerler (Propilen, Benzen v.s.) ile daha paralel, yüksek artışlı bir fiyat seyri izliyor. Bu durumun en önemli nedenleri arasında
küresel piyasalarda bu ürünlere ait hazır stokların daha kısıtlı oluşu
öne çıkıyor. Ayrıca, hammadde maliyetlerinde daha yüksek oranlı
artış, Orta Doğu ithalatlarının artan vergi oranları ve -daha yüksek nett-back’li piyasa özelliği taşıması nedeniyle- K. Amerika ve
Orta Doğulu üreticilerin Asya piyasalarına yönelmeleri yer alıyor.
Aynı ölçüde olmamakla birlikte benzer bir durum diğer polimerler
için de söz konusu. Örneğin polietilen ürünlerde, hammadde Etilen
spot fiyatlarının €850/MT (FD NWE) seviyelerine kadar düştüğü,
Nisan ayının ikinci haftasında, başta AYPE olmak üzere, diğer polietilenler ve PVC fiyatlarında özellikle Asya piyasalarında önemli
fiyat düşüşleri gerçekleşti. Ham petrol ve nafta fiyatlarındaki son
yüksek fiyat artışlarına rağmen, bu grup polimer ürün fiyatlarındaki artışın sınırlı ölçüde kalışı, büyük oranda temel girdileri olan
monomer ürün (Etilen, VCM, Butan v.s.) fiyatları ile çok yakın paralellik sergiliyor. Bu nedenle Avrupalı polimer üreticileri, geride
kalan birkaç ayda olduğundan çok daha dikkatli olarak, Mayıs ayı
olefinler kontrat fiyatlarını yakın takibe almış durumda. Büyük
oranda bekle-gör pozisyonunda olan tutumlarını, üretim kapasitelerini, iç ve dış piyasa fiyat seviyelerini revize etmek için yeni rekabet
koşullarının şekillenmesini bekliyorlar.

49

50

Karları korumak için kapasite
kullanımı düşük tutuluyor

Optimum kapasite kullanımı küresel petrokimya
sektörünün en kritik konularından biri olmaya devam ediyor. Üreticiler, son yıllarda yükselen enerji
ve hammadde maliyetlerine rağmen ürün fiyatlarının
daha düşük düzeyde kalmasından kaynaklanan marj
problemine karşı kapasite kullanımlarını azaltarak,
arz yönlü fiyat istikrarı sağlama politikası güdüyor.
Son 10 yıllık dönem dikkate alındığında, sektörün
genel kapasite kullanım oranı ortalama yüzde 95
seviyelerinde seyrederken, 2013 yılından itibaren bu
oran yüzde 90’lar seviyesinin altına düştü. 2014 yılının ilk çeyreğinde üreticiler -önceki döneme oranla
artan küresel talebe rağmen- düşük kapasite kullanımından elde edilen fiyat istikrarından daha çok yararlanabilmek adına kapasite kullanımlarını yüzde
85-90 bandına düşürdü.
Ürün segmenti açısından bakıldığında temel petrokimyasal hammaddeler (olefinler, aromatikler vs.)
kapasite kullanımının, nihai ürünlerden (polimerler,
elyaflar vs.) daha yüksek olduğu görülüyor. Birinci gruptaki kurulu kapasitenin ikinci gruptakilere
oranla daha dengeli oluşu ve küresel en büyük pazarı oluşturan Asya bölgesinin kurulu kapasitesinin
hala tüketim kapasitesinin çok altında oluşu bunun
nedenleri olarak gösteriliyor. Bölgesel dağılım açısından bakıldığında, en düşük üretim kapasitesi, ortalama yüzde 80’le bir çok ürün segmenti açısından
küresel en büyük ihracatçı konumunda olan Kuzey

Amerika’da ortaya çıkıyor. İkinci sırada yer alan ve
daha dengeli bir piyasanın söz konusu olduğu Batı
Avrupa Bölgesi’nde ise kapasite kullanımı yüzde 8085 bandında seyrediyor. Asya Bölgesi’nde ise, gerek
yetersiz arz koşulları gerekse kapasite kısıtlamalarına karşın maliyet yönüyle daha hassas bir üretim-teknoloji yapısı nedeniyle- kapasite kullanımı ortalama
yüzde 90-95 ile en yüksek seviyede seyrediyor.

Petrol ve petrokimyasal ürün
fiyatları üç yıl öncesiyle aynı
seviyede

Petrol ve petrokimyasal ürün fiyatları rakamların
üst limite ulaştığı Nisan 2011 düzeyinde seyrediyor.
2008 yılında küresel piyasalarda meydana gelen
ekonomik krizden çıkışın başladığı Ocak 2011’den
Mayıs 2014 dönemine kadar benchmarking niteliği
taşıyan ürünlere ait fiyatlar band olarak üç yıl önceki
çıtasını koruyor.
Fiyat gelişimindeki bu paradoksal sonucun nedenleri, son bir kaç yıldır küresel ekonomide meydana gelen gelişmelerle oldukça paralel bir ilişki gösteriyor.
Bilindiği üzere, ABD Merkez Bankası (FED)’nın
küresel ekonomik büyümeyi hızlandırma amaçlı
piyasaya likidite sunma (QE) uygulamasıyla oluşan
likidite fazlası, bir taraftan risk alma iştahındaki artışa paralel olarak spekülatif amaçlı borsa endekslerine, diğer taraftan risk kaygısı sonucu güvenli liman
olarak kabul gören petrol altın vs. gibi emtiaların fiyatlarına yansıdı. Buna karşın, başta Avrupa olmak
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üzere gelişmiş diğer bölgeler ve son iki yıldır özellikle Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde görülmeye başlayan düşük büyüme performansları küresel emtia talebine paralel olarak fiyatlara da
baskı kuruyor.

REACH tüzüğünde yeni izin ve
kısıtlama önerileri

Avrupa Birliği’nin kimyasallar tüzüğü REACH
kapsamında belirlenen bazı tehlikeli maddelerin
üretimi, pazara sürülmesi ve kullanımları tüzüğün
Ek XVII. maddesiyle kısıtlanıyor. İnsan sağlığı ve
çevreye yönelik risk oluşturan tehlikeli maddeler için Ajans/Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler
tarafından hazırlanan kısıtlama tekliflerine görüşler alınması ve komisyon onayının sonrasında
Ek XVII’de değişiklikler yapılıyor. Bu çerçevede
Ajans ve üye ülkelerce hazırlanan yeni kısıtlama
teklifleri arasında şunlar yer alıyor. Öte yandan
söz konusu tüzüğün İzne Tabi Maddeler Listesi’ne
(Ek XIV) dahil edilen yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC), listede belirtilen son kullanım
tarihinden (sunset date) sonra tek başlarına ve/
veya karışımlar içinde AB üyesi ülkeler ile Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda’ya ihracatı yasaklandı.
Dolayısıyla Ek XIV’deki maddeleri ‘tek başına’ ve
‘karışım’ içinde AB’ye ihraç eden firmaların, son
kullanma tarihlerine kadar ikame madde tedariği/
kullanımlarına geçiş yapmaları gerekiyor. Devam
eden süreçte Ek XIV’e dahil edilmesi planlanan
maddeler de aşağıda tabloda yer alıyor.
Öte yandan söz konusu tüzüğün İzne Tabi Maddeler Listesi’ne (Ek XIV) dahil edilen yüksek önem

arz eden maddelerin (SVHC), listede belirtilen son
kullanım tarihinden (sunset date) sonra tek başlarına ve/veya karışımlar içinde AB üyesi ülkeler
ile Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda’ya ihracatı yasaklandı. Dolayısıyla Ek XIV’deki maddeleri ‘tek
başına’ ve ‘karışım’ içinde AB’ye ihraç eden firmaların, son kullanma tarihlerine kadar ikame madde
tedariği/kullanımlarına geçiş yapmaları gerekiyor. Devam eden süreçte Ek XIV’e dahil edilmesi
planlanan maddeler de aşağıda tabloda yer alıyor.
Petkim, müşterilerine Petkim ya da başka kaynaklardan satın aldıkları kimyasallar ve piyasaya sundukları ürünlerle ilgili, bu konudaki sorumluluklarını yerine getirebilmek için her türlü bilgi ve belge
teminini sağlayabiliyor.
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ne kadar önemli?

Türkiye petrokimya pazar büyüklüğünün 8,7 milyar dolar olduğu
tahmin ediliyor. Ülkemizde petrokimyasal ürünlere olan talep,
gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla ve dünya ortalamalarının
üzerinde artıyor.

Ben iktisatçıyım. Bir iktisatçının, pet-

rokimya sanayinin durumunu ve sorunlarını, bu
işin içinde olanlar kadar bilmesine imkân yoktur.
Bu sanayi dalında neler oluyor, bu sektörde üretim,
ithalat ve ihracat durumu nedir diyerek merak edenlerin
toplu olarak kaynak bulmaları da zor. Bir iktisatçı olarak
mevcut kaynakları tarayarak neyin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bu yazı önce neyin ne olduğunu anlamaya
çalışan, daha sonra da anladıklarını başkalarına aktarma
arayışında olan bir iktisatçının yazısıdır.
Petrokimya Sanayi, nafta, LPG, “Gas Oil” gibi petrol
ürünleri ve doğal gazdan başlayarak plastikler, lastik ve
elyaf hammaddeleri ve diğer organik ara malları üreten
ambalaj, elektronik, otomotiv, inşaat, tekstil ve tarım gibi
birçok sektöre girdi sağlayan lokomotif bir sanayi dalı
olarak tanımlanıyor. Ekonominin sektörel yapısal analizinde kullanılan girdi-çıktı teknik katsayısı yüksek olan
sektörler stratejik sektör olarak tanımlanıyor. Petrokimya sektörü imalat sanayinin tüm sektörlerine yoğun girdi
sağlaması nedeniyle, yüksek girdi teknik katsayısına sahip olup stratejik bir sektördür.
Petrokimya sektörünün diğer bir özelliği de dünya
ölçeğinde rekabete açık olması ve rekabetin yoğunluğudur... Dünyada gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler petrokimya sanayinde gelişerek diğer sektörlerde sürdürülebilir büyümeyi sağlıyor. Petrol fiyatları enerji arz ve talep
dengesindeki değişimler, OPEC davranışları, bölgesel
olaylar, jeopolitik değişimler, global ekonomik performanslar ve piyasa algılamaları gibi birçok faktör sektörü
doğrudan etkiliyor.
Petrokimyasal ürünler sayıları on binlerden fazla

kimyasalın üretiminde kullanılıyor. Yaklaşık 4,5 trilyon dolar cirosu ile dünyanın ikinci büyük sektörü olan
kimya sanayi içindeki bu sektör önemli bir yere sahip.
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye
başlayan teknoloji yoğun olduğu kadar sermayenin de
yoğun olduğu petrokimya sanayi, polimer sektörü ile birlikte kimya sanayinin yüzde 53 ünü oluşturuyor… Kimya sanayisinin en hızlı gelişen kolu olarak kimya sektörü
içindeki payı her geçen gün artıyor. Petrokimya sanayi
1 milyar tona yaklaşan küresel üretimi ile katma değeri
en yüksek sektörlerden biri. Otomobillerin ağırlığının
yüzde 40’ını petrokimya ürünü malzemeler oluşturuyor.
1965 yılında, Petrokimya sanayinde üretime başlamak arayışında bir kamu iktisadi teşekkülü olarak Petkim kuruldu. Petkim’in ilk kompleksi Yarımca’da 1970
yılında üretime başladı. Komplekste yer alan ünitelerin
büyük bir kısmı tevsii edilmelerine rağmen hızla artan
yurtiçi talep karşısında, Aliağa’da kurulan tesis 1985 yılında Yarımca‘ya destek vermek amacıyla üretime geçti.
İlk tesis olan Yarımca Kompleksinde bulunan ünitelerin büyük bir bölümü ekonomik ömürlerini tamamlamaları ve rekabet güçlerini kaybetmeleri nedeniyle 1993–
1995 yılları arasında kapatıldı. Petkim’in çalışır durumda
olan SBR, CBR, KS, BDX ve PS üreten 5 fabrikaya sahip
Yarımca Kompleksi, özelleştirme sonrası 2001 yılında
Tüpraş’a devredildi. Bugün Tüpraş’ta petrokimyasal üretimi yapılmamakta olup, Tüpraş ana faaliyet alanı olan
yakıt üretimi konusundaki yatırımlarına devam ediyor.
30 Mayıs 2008’de özelleştirme kararı alınan Petkim’in,
yüzde 51 oranındaki kamu hissesi ihale süreci sonucunda
2,4 milyar dolar bedelle SOCAR-Turcas konsorsiyumuna
devredildi. Aralık 2011’de, Turcas hisselerini Azeri Devlet Şirketi SOCAR’a satarak ortaklıktan ayrıldı.
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Türkiye petrokimya pazar büyüklüğünün 8,7 milyar
dolar olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde petrokimyasal
ürünlere olan talep, gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla ve dünya ortalamalarının üzerinde artıyor. Ülkemiz
Çin’den sonra en büyük ikinci petrokimya ithalatı yapılan cazip bir pazar. Sektördeki büyüme hızının GSMH
büyüme hızına oranı dünya ortalamasının yaklaşık 2–3
katı seviyesinde. 3 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan Petkim Türkiye petrokimyasal talebinin yüzde
20’sini karşılayabiliyor. Yüzde 80 ithalat ile karşılanıyor.
İthal ürünlerin büyük bölümü (bazı tahminlere göre yüzde 80’i) ülkeye düşük veya sıfır gümrükle giriyor. Talepteki hızlı büyüme ve arzdaki yetersiz artış nedeni ile
yurtiçi üretimin pazar payı hızla azalıyor ve Türkiye’nin
petrokimyasal ürünler ithalatı da hızla artıyor.
Plastik Sanayi girdisinin yüzde 90’ını Petrokimya sektöründen sağlanıyor. Son yıllarda hem dünyada, hem de ülkemizde
yüksek derecede büyüme gösteren
sektörlerden biri. Türkiye’de çoğunluğu Kobi olan 6500 adet
firmadan oluşan Plastik sektörü yaklaşık 250 bin kişi istihdamı ile Avrupa’da Almanya’dan sonra ikinci büyük
ülke konumuna geldi. 2013
yılında Plastik işleme kapasitesi 8,1 milyon tona ulaşan
Türkiye, yüzde 2,8 pay ile dünyanın 7. Büyük plastik üreticisi
oldu.
Küresel plastik tüketimini yönlendiren sektörlerin başında ambalaj ve inşaat sanayii geliyor. Ambalaj sanayii çok geniş ve
büyük bir endüstri kolu olup, yüzde 40 ile dünyanın en
büyük plastik tüketicisi konumunda... Ambalaj sanayini
yüzde 22 ile inşaat-yapı ürünleri sanayii izliyor. Plastik
tüketicisi diğer sektörler otomotiv, elektik ve elektronik,
ev eşyası, mobilya ve tarım sektörleri. Otomotiv sektörü
hem en büyük kauçuk tüketicisi ve orta düzey plastik tüketicisi olarak plastik ve kauçuk sanayiinin en önemli alt
sektörlerinden biri.
Türkiye’de plastik sektörü talebinin yüzde13’ünü Petkim karşılıyor, geriye kalan yüzde 87’lik bölümü farklı ülkelerden ithal ediliyor. Petkim plastik sanayinin en
önemli hammaddelerinden AYPE, YYPE, PP, PVC üretiyor. Bir diğer Plastik hammaddesi olan PET SASA-Artenius tarafından üretiliyor, ancak Türkiye PET ürünün-

serbest köşe

de de yüzde 58 oranında ithalata bağımlı. 2013 yılında
plastik sektörü 5,2 milyon ton plastik hammadde ithal
ederken sadece 591 bin ton yerli kaynak kullandı. Dünyada hızla artış gösteren petrokimya yatırımları sonucu
yerli üretimin bu sektördeki payı hızla azalıyor.
Türkiye petrokimya pazarı büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 9
milyar dolar olan pazarın ortalama yüzde 13 yıllık
büyüme ile 2023 yılında 27 milyar dolar büyüklüğe erişmesi bekleniyor. Yatırım yapılmazsa ülkemiz
2023 yılında 25 milyar dolar petrokimyasal ithal etmek zorunda kalması bekleniyor.
Türkiye ithalatının yüzde 73,2’si ara hammaddelerden oluşuyor ve ara malı ithalatı sürekli olarak
artış kaydediyor. Kimya ve petrokimya sektörü, ülkemizin en fazla dış ticaret açığı veren sektörleri arasında. Petrokimyasal ithalatının cari açık
içindeki payı yüzde14. Kimya
sektörü dış ticaret açığının
yüzde 61’i petrokimyasal
ürünlerden kaynaklanıyor.
Plastik hammadde ithalatının cari açık içerisindeki
yeri giderek artıyor. Ülkemiz 2012 yılında PP’de 2,7
Milyar dolar, PE türlerinde
2,1 Milyar Dolar, PVC’de
0,88 Milyar Dolar olmak üzere toplam 6,63 Milyar dolar
açık verdi.
SOCAR, Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik tam entegrasyonu çerçevesinde Petkim Yarımadası’na Petkim’in özelleştirilmesi ile birlikte 2018 yılına kadar yapacağı yaklaşık 9,5 milyar
Dolar büyüklükteki yatırımlarla Türkiye’nin en büyük doğrudan yatırımcısı olma arayışında. TANAP
projesiyle enerji sektörüne yapacağı yatırımlarla birlikte, Petkim’de tam entegrasyonun sağlanması Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Entegrasyonun temel basamağı olan STAR Rafinerisi, Nafta,
LPG gibi Petrokimya hammaddelerinin yanı sıra ithal ultra düşük kükürtlü dizel ve jet yakıtı üretecek.
STAR bir petrokimya rafinerisi ve yatırım bedeli
5,5 milyar dolar. SOCAR’ın enerji yatırımlarına 1
milyar dolar, Petlim Konteyner limanına 300 milyar
dolar ve Petkim kapasite artış ve yeni ürün yatırımlarına 500 Milyon dolar harcayacağı açıklandı.
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Bu bakteriler atık suyu

temizliyor

2014
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Petkim’de bulunan fabrikaların faaliyetleri sonucu oluşan endüstriyel ve evsel atık
suların arıtıldığı atık su arıtma tesisinde, tesis verimini arttırmak için Ar-Ge ve Ege
Üniversitesi’yle yapılan işbirliği sonucunda yeni bir bakteri kültürü geliştirildi.

Günümüzde evsel ve

endüstriyel
nitelikli atık suların arıtımında mikroorganizmalar, özellikle bakteriler geniş ölçüde kullanılıyor. Biyolojik arıtma adı verilen bu arıtma prosesleri aerobik ve
anaerobik olarak sınıflandırılıyor. Aerobik arıtma uygulamalarında aktif çamur prosesi yöntemi yaygın olarak
kullanılıyor. Aktif çamur prosesinde mikroorganizmalar
atık sudaki organik maddeleri çözümleyip oksidasyon
sentez işlemi ile yeni hücrelerin yanı sıra CO2, H2O, N2
ve SO4 gibi son ürünlere dönüştürüyor. Sistemin verimli
çalışabilmesi için atık suyun kirlilik düzeyinin, pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, azot ve fosfat miktarları gibi parametrelerin kontrol altında
tutulması gerekiyor.
Aktif çamur komunitesinde genellikle organotrofik (organik
maddeleri kullananlar) bakteriler
baskın. Bunların büyük bir kısmı
çamur floklarına dahil olmakla
birlikte, bazıları sıvı içerisinde
serbestçe dağılmış halde bulunuyor. Bu tip sistemlere parçalanması
zor rekalsitrant bileşiklerin aniden
girişi veya giriş suyunda bu tarz bileşiklerin oranlarının artması sistemi başarısızlığa uğratıyor. Bu sistemdeki arıtım verimi
düşüklüğünün başlıca nedeni, ortamdaki bu rekalsitrant
bileşikleri parçalama kabiliyetindeki bakteri popülasyonunun azalmasıdır. Özellikle, petrokimya atık sularında
parçalanması sorun olan bileşikler, uçucu aromatikler,
alkanlar ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar bol miktarda bulunuyor ve bu tip atık suyun biyolojik arıtma
sistemlerine ani girişi bakteri popülasyonları üzerinde
toksik etki yaratarak, bakteri popülasyonlarının azalmasına neden oluyor. Günümüzde bu şekilde oluşan sistem

başarısızlığını iyileştirmek için en kuvvetli strateji, özellikli bakterilerin bir grubunu kullanarak gerçekleştirilen biyoaugmentasyon prosesidir. (Biyoaugmentasyon,
istenmeyen bileşiklerle kontamine olmuş tehlikeli atık
bölgelerinde yerli - yabancı veya genetik olarak modifiye
edilmiş organizmalar ile bu bileşiklerin uzaklaştırılmasını hızlandıran bir prosestir.) Bu amaçla birçok kuruluş,
ticari olarak geliştirilmiş ve yurt dışından ihraç edilen
bakteri kültürünü aralıklarla veya sürekli kullanıyor.
İki yıl süren yoğun çalışmalar sonucunda Ege Üniversitesi laboratuvarlarında Petkim atık suyunda doğal
olarak var olan ve hidrokarbonları yüksek
verimlilikte parçalama özelliğine sahip
bakteriler seçildi. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. laboratuarlarında
ise kromatografik sistemlerle daha
ileri seviyelerde parçalama etkinliklerini saptama çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. Bu bakterilerin özel olarak seçilip bir araya
getirilmesiyle, bir bakteri gurubu
oluşturuldu.
Elde edilen bakteri gurubunun en büyük avantajı, yurt dışından ithal edilenlerde yaşanan uyum ve adaptasyon sıkıntısının bu
bakteriler için geçerli olmamasıdır. Bu mikroorganizmalar, doğal habitatlarından izole edildikleri ve laboratuvar
koşullarında çoğaltılarak, sisteme verildiklerinde atık
suya adapte olmakta ve atık sudaki hidrokarbonları hızla
parçalayabilmekteler. Böylece atık su arıtma verimliliği
artmakta, aynı zamanda sistem yüksek miktarlardaki ani
kirlilik artışlarından çok az etkilenmekte. Döviz bazında
alımı yapılan bakteri kültürlerinin, Petkim’de üretilmesiyle ithal ürünün bağımlılığının ortadan kaldırıldı.
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Plastik ambalajlar gıdaların
raf ömrünü uzatıyor
Düşük maliyet, taşıma kolaylığı, geri dönüşüm avantajı, değişik üretim teknolojilerinin
uygulanabilmesi, hafiflik, saydamlık gibi faktörler, gıda ambalajlarında plastik kullanımının
sebeplerinden bazıları. Plastik ambalajlar özellikle; meyve ve sebze, et, balık ve kümes
hayvanları, dondurulmuş gıdalar, hazır yemekler, kuru gıda, şekerleme, fırın ürünleri, süt
ürünleri, içecekler, bebek maması ambalajlarında tercih ediliyor. Gıda sektörünün plastik
ambalaja yönelmesi; gıdaların raf ömrünü uzatırken, gıda israfını da önlüyor.

19. yy’da gelişmeye başlayan plastik malzeme, bugün artık yapı malzemesinden mutfak

gerecine, otomotiv sektöründen saç aksesuarlarına, düğmeden sandalyeye kadar pek çok alanda ürün olarak
karşımıza çıkıyor. Ucuz ve üretimi kolay bir malzeme olan plastiğe, farklı bileşimlerde elde edilebilecek özelliklere
örnek olarak, renklendirilebilme, hafiflik, yalıtma özelliği, esneklik, dokunabilme özelliği verilebiliniyor.
Plastikler, ambalaj sektörü tarafından en çok tercih edilen malzeme olarak da dikkat çekiyor. Ekonomik gelişmeler,
kullanım kolaylığı, enerji tasarrufu ve çevresel faktörlerin etkisi ile ambalaj sektöründe plastiklerin kullanımı her
geçen gün artırıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda ambalajlarında plastikler çok fazla kullanılıyor. Çalışan
kadın nüfusunun artması ile hızlı tüketimin yaygınlaşması ve hazır yemek sektörünün gelişmesi bu ürünlere karşı
olan eğilimi de arttırıyor. Plastiklerin gıda ambalajlarında kullanımı, ürünlerin lojistiği sırasında daha az enerji harcanmasını sağlıyor. Bu daha az enerji, daha az karbon salınımı ve çevrenin daha fazla korunması demek.
Plastiklerin gıda sektöründe sağladığı avantajlar
• Hijyenik ve güvenlidir, koku, tat ve gaz geçirgenliğini
önlerler.
• Fiyat avantajına sahiptirler, kullanıcı ihtiyacına göre
farklı polimerler seçilebilir.
• Geri dönüşüme uygundur, kaynak tasarrufu sağlarlar.
• Plastik bazlı ambalaj malzemeleri, gıda maddelerini
dış etkenlere karşı koruyarak fiziksel ve kimyasal bozulmasını engeller.
• Gıdaların raf ömrünü ve nihai tüketiciye sağlıklı bir
şekilde ulaşmasını sağlar.
• Taşıma, yükleme ve sevk sürecinde gıda maddelerine
dayanım avantajı sağlayarak pazar ve satış mesafelerini
uzatır. Gıdaların israfını önler.

Geçmişte kullanılan alternatif malzemelerle
kıyaslaması
• Metal, kağıt ve camın yanı sıra günümüzde artan oranda plastikler kullanılmaktadır. Ambalaj malzemelerinin
büyük bir yüzdesini plastikler oluşturur.
• Plastik ambalajlar atık oluşumunu azaltırlar.
• Satılan ürünleri taze ve temiz tutar.
• İlave koruma sağlar.
• Kırılmadıkları için yaralanmaya neden olmazlar.
• Ambalajlanan malın çok çarpıcı şekilde sunulmasına
ve diğerlerinden ayırt edici olmasına imkan verirler.
• Yeni teknolojik gelişmeler ve inovatif tasarımlar sayesinde ambalaj malzemeleri diğer eşdeğer malzemelere
göre çok daha kolay akıllı ambalaj malzemelerine dönüştürülebilir ve modifiye edilebilir.
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Plastiklerin gıda sektöründe kullanılmasının
tüketiciye faydaları
• Gıda maddelerinin dış etkenler nedeniyle olabilecek bozunmalarına karşı uzun süreli koruma
sağlar.
• Daha uzun süreli saklama imkanı sağlar.
• Gıda tazeliğini uzun süre korur.
• Taşıma ve depolama açısından hacimsel ve ağırlıkça avantaj sağlar.
• Yaralanmalar açısından alternatiflerine göre
daha güvenlidir.
Gıda kalitesine etki ve katkıları
• Plastik esaslı ambalajlar, nem ve oksijen geçirgenliği açısından gıda tazeliğine katkı sağlar.
İnsan sağlığına etkisi
• Uluslararası ve ulusal mevzuatlar çerçevesinde belirlenmiş üretim koşulları ve belli kriterlere uygun
olduğu sürece, plastik ambalajların insan sağlığı
açısından negatif bir etkisi bulunmamaktadır.
Plastik gıda ambalajlarının geleceği ile ilgili öngörüler
• Ürünlerin dış etkenlerden korunması, raf
ömürlerinin uzatılması, taşıma kolaylığı, istif ve
depolamaya uygun tasarıma sahip olması önem
kazanıyor.
• Bu da yakın gelecekte spesifik özellikler taşıyan,
özel tasarlanmış ve modifikasyonlarla aktif hale
getirilmiş, farklı proseslerle üretilen özel ambalaj
malzemelerinin önemini arttıracak.
• Gelişen işleme teknolojileri sayesinde daha hafif ve daha dayanıklı ambalajlar, geri kazanımın
artması, koekstrüzyon teknolojisine bağlı çok katlı
ambalaj üretimi mümkün olacak.
• Gelişen malzemeler ile; akıllı ambalajlar, akıllı
etiketler (raf ömrü, üretim bilgisi…) renk değiştiren ambalajlar, hafif ve yaratıcı ambalajlar, nanoteknolojik uygulamalar alanlarında yenilik ve gelişmeler sağlanacak.

Tedarik Zincirinin Sürdürülebilirliği
açısından
• Ürünlerin dış etkenlerle bozunmasının önlenmesi,
• Uzun süreli saklama sağlaması,
• Tazeliklerini uzun süre koruması,
• Depolama kolaylığı sağlaması,
• Hafiflikleri nedeni ile taşıma sırasında yakıt/
enerji tasarrufu sağlaması,
İnovatif Teknolojik Gelişmeler
• Dünyadaki yeni ambalaj trendi spesifik ürünler
için tasarlanmış özel ambalaj üretilmesine doğru
gitmektedir.
• Et, balık ve et ürünleri için anti bakteriyel ve
antimikrobiyel ambalaj malzemeleri; ilaç ve kuru
gıda ürünleri için ise perfore özelliği olan ambalaj
malzemeleri önem kazanıyor.
• Hassas ve kritik gıda maddeleri için non-migrate ambalaj
malzemeleri yeni yeni ArGe çalışmalarına konu
oluyor.
• AB’de aktif ve akıllı
ambalaj malzemeleri ile
ilgili AR-Ge çalışmaları
destekleniyor. 2011 yılında yayınlanan PIM (Plastics Implementation Measure) 10/2011/EC’de de aktif ve akıllı
ambalaj tanımıyla beraber baskı, nano malzemeler
ile ilgili esaslar da yönetmeliğe dahil edildi.
• Ülkemizde ise Türk Gıda Kodeksi kapsamında yayınlanmış olan 2013/34 Gıda ile temas eden
madde ve malzemeler tebliğin de 10/2011/EC’ye
paralel bir şekilde ambalajlar ile ilgili esaslar ve
yeni tanımlar uluslararası mevzuata uygun bir şekilde beyan edildi.
• AB ve Türkiye’de yasal plastik maddelerle ilgili
mevzuat, gıda maddeleri ile ilgili yasal mevzuatla seri bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla plastik ve
ambalajlar artık tamamen gıda maddesinin türüne
göre tasarlanıp üretilmektedir.
Gıda güvenliği ve izlenebilirlik teknolojileri ve
gıda denetim sistemi

2014

• Günümüzde gıda güvenliği sistemleri gıda
sektöründe ve ambalaj sektöründe birbirine paralel ilerlemekte. Gıda sektörü için en önemli
girdilerden olan ambalaj malzemeleri hassasiyeti yüksek sistematik güvenlik uygulamaları ile
üretilmekte. Böylece gıda güvenliği zincirindeki
tüm halkaların optimum kalite ve güvenlik koşullarını sağlaması garanti edilmekte. BRC Global Standart (British Retail Consortium), ISO
22000, AIB International (American Institute of
Baking), HACCP, GMP (Good Manufacturing
Practices) gibi sürekli yenilenen ve revize edilen gıda güvenliği sistem yaklaşımlarıyla tüm
dünyayı kapsayan genişlikteki gıda tedarik zincirinin güvenliği için ortak bir dilin konuşulması
sağlanıyor.
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AB ve Türkiye’de yasal plastik
maddelerle ilgili mevzuat, gıda
maddeleri ile ilgili yasal mevzuatla
seri bir şekilde ilerliyor. Dolayısıyla
plastik ve ambalajlar artık tamamen
gıda maddesinin türüne göre
tasarlanıp üretiliyor.
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Türkiye’nin ilk ve tek

YYPE Fabrikası
Petkim’de
Türkiye petrokimya pazar büyüklüğünün 8,7 milyar dolar olduğu
tahmin ediliyor. Ülkemizde petrokimyasal ürünlere olan talep,
gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla ve dünya ortalamalarının
üzerinde artıyor.

2014

tesislerimiz

YYPE kullanım alanları:
İşlenme kolaylığı, darbe dayanıklılığı, kimyasal dayanımı, berraklık ve geçirmezlik
özelliklerine bağlı olarak YYPE, geniş bir
kullanım alanına sahip.
•Çeşitli oyuncak, mutfak eşyası, büyük
su tankları, vidalı kapaklar, metal üzerine
kaplama ve endüstriyel kalıplamalarda.
•Deterjan, çamaşır suyu ve karbonatsız
meşrubat şişeleri, çeşitli yiyecek maddeleri
için kap yapımında.
•Gıda maddeleri ambalajı, ağır hizmet
torbaları, iplik, halat ve oyuncak yapımında.
•Kablo kaplamada, telefon tellerinin,
y ük s ek f r ekans ve siny al teller inin
kılıflanmasında.
•İçme suyu, kanalizasyon ve basınçlı gaz
boruları imalatında (son yıllarda doğal
gaz borusu üretiminde yoğun olarak
kullanılıyor).

Yüksek yoğunluklu

polietilen (YYPE),
kimyasallara ve iklim koşullarına dayanımın ön plana çıktığı uygulamalarda tercih ediliyor. Geniş bir kullanım
alanının olması, kaynaklama yöntemiyle birleştirilebilmesi,
tank yapımında ve atık su arıtma uygulamalarında kullanılan
YYPE için Türkiye’de ilk ve tek fabrika Petkim’de kuruluyor.
23 Temmuz 1985 tarihinde devreye alınan fabrikanın
ilk üretim kapasitesi 40.000 ton/yıl. Lisansör firması Mitsui
Chemicals, mühendislik firması Mitsui Engineering and Ship
Building olan ve montaj firmaları Koray ve Baygan ile çalışan Petkim, 1993 yılında birinci tevsi çalışmasıyla kapasitesini yüzde 50 oranında artırıyor. 60.000 ton/yıl’a ulaşan kapasite, ikinci tevsi çalışmalarının 2001 yılında bitirilmesiyle,
96.000 ton/yıl’a çıkıyor.
YYPE Fabrikası’nda lisanslı 24 ürün üretiliyor
Bir yönetici, iki uzman mühendis ve 42 mavi yakalı çalışan olmak üzere 48 personelin görev yaptığı YYPE Fabrikası’nda, lisanslı 24 ürün üretilirken, son yıllarda bu türlerden

özellikle, I668(UV), S0464, F00556, F00756 ve B00552
türlerinde üretim yapılıyor. Ayrıca fabrikada ana ürün
olan YYPE’nin yanında yan ürün olarak Low Polimer de
üretiliyor.
YYPE Fabrikası’nın ana hammaddesi olan etilen,
kompleks içindeki Etilen Fabrikası’ndan, diğer hammadde olan hidrojen ise etilen ve klor, alkali fabrikalarından
sağlanıyor. YYPE Fabrikası’nda sürekli karıştırmalı iki
reaktörde düşük basınç ve sıcaklıkta sıvı faz “slurry“ prosesi uygulanıyor.
MgCl2 destekli TiCl4 Ziegler tipi katalizör ve Al2(CH3)3 katalizörü eşliğinde, hegzan içerisinde yüksek
saflıkta etilenin polimerizasyonu ile YYPE elde ediliyor.
Fabrikanın çıkış ürünü olan yüksek yoğunluk polietileni Türk piyasası; küçük ve büyük hacimli kaplar, çeşitli
şişe kasaları, oyuncak yapımı, ağır hizmet torbaları, boru
yapımı, gıda ambalaj malzemesi yapımı gibi alanlarda
kullanıyor.
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Plastik sektörünün yerli ve
yabancı aktörleri
Plast Eurasia’da buluştu
Plastik sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri olan
ve sektörün yerli ve yabancı aktörlerini buluşturan, Uluslararası İstanbul
Plastik Endüstrisi Fuarı (Plast Eurasia)’nda Petkim de yerini aldı.

Plastik sektörünün yerli ve yaban-

cı aktörlerini bir araya getiren Plast Eurasia 5-8
Aralık tarihleri arasında TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 23. Kez kapılarını
açan fuar, 90 bin metrekare alanda bin 100 firmayı buluşturdu. Fuarda, Türkiye’nin tek petrokimyasal ürün
üreticisi Petkim de, her yıl olduğu gibi yerini aldı.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, üretim kapasitesiyle Avrupa’da ikinci konumda olan Türk plastik
sektörünün, dünya liginde görücüye çıktığı en önemli
fuarda her yıl yer almaktan mutlu olduklarını belirtti.
Korkut; “Sektöründe Türkiye’nin ilk ve tek yerli üreticisi olarak, müşterilerimizle en önemli buluşma noktalarımız arasında bu fuar yer alıyor. Plast Eurasia’nın
sektör firmalarının rekabet güçlerini arttırmalarına,

yeni pazarlara ulaşmalarına büyük katkı sağladığını
biliyor ve bu nedenle büyük önem veriyoruz. Petkim’i
rakiplerinden ayıran en önemli özellik, yerli üretici
kimliğinin yanı sıra müşterilerine 7 gün 24 saat teknik
ve satış sonrası hizmet verebilmesidir. Mevcut ve potansiyel müşterilerimizle her an iletişim halinde olsak
da, yüz yüze iletişim hepsinden önemli.
Onların taleplerini ve beklentilerini dinleyerek hemen
çözüm üretme noktasında bu tür fuarlar çok önemli bir
işlev yükleniyor. Müşterilerimizle beraber iş yapacağız. İşimizi birlikte büyüteceğiz. Şirketimizin Satış,
Pazarlama, Lojistik, Üretim, Ar-Ge ve Kalite Sağlama
departmanlarından yaklaşık 35 kişilik bir ekip ile fuarda yer alıyoruz.” dedi.
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SOCAR Türkiye, Hazar Petrol
ve Doğal Gaz Fuarı’na katıldı
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı’nın
21.’si düzenlendi. Toplam 402 firmayı buluşturan Fuar, ‘Satıcıyla Buluş’
temasıyla gerçekleştirildi.

21. Uluslararası

Hazar Petrol ve
Doğal Gaz Fuarı, SOCAR Türkiye’nin Platin
Sponsorluğu’nda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlendi. Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere ve Fransa gibi
petrol sektörüne yön veren ülkelerden toplam 402 şirket, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla düzenlenen Fuar’da (Caspian Oil & Gas 2014)
bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev açılış konuşmasında, “Enerji güvenliği, neredeyse ulusal güvenlikle eşdeğer hale geldi. Bu ikisini
birbirinden ayırmak mümkün değil. Azerbaycan, zengin doğal gaz yataklarına sahip. Şahdeniz Doğal Gaz
Sahası, yatağının dünyanın en büyük yataklarından biri
ve Azerbaycan doğal gazının yarısı buradan üretiliyor.
Azerbaycan, en az 2,5 trilyon metreküp doğal gaz kaynağına sahip bir ülke. Bu kaynaklar, hem ülkenin hem
de Avrupa’nın enerji güvenliği konusunda önemli rol
oynayacak.” dedi. İlham Aliyev, Azerbaycan doğal gazının Avrupa’ya taşınması için çok girişimler olduğunu
ancak sonuç çıkmadığını, bu konuda birçok sorumluluğu kendi üzerlerine aldıklarını ve Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin gerçekleşmesi
için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev ve SOCAR Türkiye Başkan
ve CEO’su Kenan Yavuz

Türkiye’nin TANAP Projesi’ndeki payının yükselmesine ilişkin açıklamalar yapan SOCAR Başkanı Rövnag
Abdullayev, payların TPAO’ya devrine karar verdiklerini ve bu karardan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek; “İnanıyoruz ki kardeş ülke Türkiye’nin projeye katkısı artacak. Türkiye, Şahdeniz’de BP’den sonra ikinci
ülke konumuna geldi.” İfadesinde bulundu. İlki 1994
yılında düzenlenen Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı, bu
yıl “Satıcıyla Buluş” sloganı ile SOCAR’ın ikinci kez
platin sponsorluğunda düzenleniyor. Bu yıl 21’incisi düzenlenen fuara Türkiye’den geniş bir katılım sergilendi.
SOCAR Türkiye Ticaret
Grup Müdürü Elkhan
Hasanov, Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut,
Petkim Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev,
SOCAR Türkiye CEO’su
Kenan Yavuz, SOCAR
Türkiye Birinci Başkan
Yardımcısı Samir Kerimli,
Petkim Konteyner Limanı
maketini inceledi.
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Dünyanın ikinci en büyük plastik fuarı

Çin’de düzenlendi

Çin’in Shanghai kentinde düzenlenen Chinaplas, plastik sektörünün önde
gelen hammadde üreticilerini, makine ekipman üreticilerini, tüketici ve
ticaret firmalarını bir araya getirdi. Petkim fuarda, pek çok müşteriyle iş
fırsatlarını değerlendirdi.

Dünyanın ikinci en büyük plas-

tik fuarı kabul edilen Chinaplas, 23-26 Nisan
2014 tarihlerinde Çin’in Shanghai şehrinde düzenlendi.
Plastik sektörünün önde gelen hammadde üreticileri,
makine ekipman üreticileri, teknik destek sağlayıcıları, tüketici ve ticaret firmalarını bir araya getiren fuara
katılan Petkim, yüzlerce müşteriyle yeni iş fırsatlarını
değerlendirdi.
İhracat pazarlarını genişletme hedefine uygun olarak
görüşmeler gerçekleştirdi. 40 ülkeden 3 bin 100’den fazla
firmanın yer aldığı 220 bin metrekarelik alanda 16 büyük
salonda gerçekleştirilen fuara, 130 farklı ülkeden ziyaretçi akını oldu. Fuarda ağırlık Uzak Doğulu markaların
olsa da Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa gibi ülkeler

ülke katılımları ve dünya çapındaki üretici şirketleriyle
damgasını vurdu. Türkiye’den Petkim’le birlikte üretici
şirketler aynı salonda ülke Pavillion’u altında yer aldı.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, bugüne kadar Euro Bölgesi başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini önümüzdeki dönemde
ağırlık AB ülkeleri olmak üzere Afrika ve ana hissedar
SOCAR’la etkin olduğu BDT ülkelerine ulaşmayı planladıklarını söyledi. İç pazarda oluşacak talebe bağlı olmakla birlikte geçen yılın rakamlarının üzerine çıkarak
1 Milyar Dolar ihracata ulaşmayı hedeflediklerini belirten Korkut, Chinaplas Fuarı’yla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Çin çok büyük bir pazar ve dinamikleri çok
farklı; yüzlerce Çinli üretici var, ancak dünyanın hemen

2014

bütün kimya ve petrokimya üreticileri de burada. Chinaplas Fuarı’na katılarak diğer yurt dışı müşterilerimizle bir arada olmak istedik. Asya Pasifik pazarında zaten
varız. Bu fuarla ilişkilerimiz daha da güçlenecek. Bunun
sonuçlarını yılsonu ihracat rakamlarında göreceğiz.”
Fuarda Türkiye Şanghay Başkonsolosu Deniz Eke,
Şanghay Ticari Ataşesi Bilgehan Şaşmaz, Ambalaj
Sanayicileri Derneği Başkanı ve Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut’un yanı sıra PLASFED Yönetim Kurulu
Başkanı Selçuk Aksoy, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, PAGDER - PAGEV Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Reha Gür, PAGDER Yönetim Kurulu
Üyesi Selçuk Gülsün, PAGEV ikinci Başkan Yardımcısı
Ahmet Meriç gibi isimler yer aldı.
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Yeni ürünler

yeni teknolojiler

1

İnce film üretimi için ağırlık
sensörü

İnce film prosesörleri, çoklu kaynak seçenekleriyle yüksek duyarlılıklı ağırlık sensörleri ile daha
fazla satılabilir ürün oranı ve daha az atık imkanı
sunuyor. İki sensör seçeneğinden (Kr-85 veya Sr90) birisini kullanan bu teknoloji ile film ve ağların
(web) 6000-7000 g/m2 arası ölçümlerini yüksek
kesinlikle yapma imkanı sağlıyor. Bu sensörler ile
çok ince filmlerin ölçümleri yapılabiliniyor ve ticari sensörlere göre beş kat fazla kullanım süresi
bulunuyor. Sensörler mevcut ölçüm ve kontrol
platformları ile tam uyumlu çalışıyor.

Yeni biyo ve ftalatsız plastikleştiriciler

2

Bir Alman firması ürün portföyünü biyo malzemelerden üretilmiş ftalatsız plastikleştiriciler olan
asetiltribütil sitrat ve dioktil süksinat ile genişletti.
Bu yolla, mevcut petrol ve biyo bazlı ürünlerinin
avantajlarını birleştirerek, daha kaliteli ve daha
ucuz ürün talebini karşılamayı mümkün kılacak
gözüküyor. Performans olarak muadillerinin gerisinde olmayan ve üretim maliyetleri açısından
ekonomik olan çözümler üreten firma müşterilerin
artan sağlık ve şekil ile ilgili taleplerine bu ürünleri ile çözüm olmaya devam ediyor.

PVC ince filmler için daha yüksek
kapasiteli üretim

3

Bir ekstrüder teknoloji firması, mevcut ürünlerini yenileyerek PVC ince (cling) film üretim kapasitesini yüzde 20 artırdı. Bu teknoloji,
el ve makine kullanımları için 8 ile 16 mikron
kalınlığında film üretimi sağlıyor. İki metre
genişlikteki yeni sargı ile önceki dizaynda, 225
kg/saat olan kapasitesi 300 kg/saat’e çıkarıldı.
Dakikada 280 metre hızlara çıkabilen bu ürünün
en önemli kilit özelliği sargı (winder) yapısı.
Sargı kesme sırası ile sarma sırasında meydana
gelen yırtılmaları da minimuma indirerek keskin bir gelişim sağlıyor.
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Daha hafif ve daha dayanıklı su şişeleri

4

Yeni PET su şişeleri şekli ve formu ile en hafif
ticari 0.5 litrelik şişelerden ortalama yüzde 34
daha hafif ve yüzde 32 daha fazla yükleme özellikleri ile sadece plastik miktarını azaltmanın
da fazlasını veriyor. Firma yetkilisi, ‘Şişe hafif
olmadır tabii ki fakat aynı zamanda içeceği
koruması ve çekiciliği ile de müşteri memnuniyeti sağlamalıdır’ diyerek müşteri odaklı
kalite, çevre ve üretim maliyetinin aynı üründe
sağlanmasının mümkün olduğunu belirtiyor.

Yeni PET mikrofiber ürünü

5

Bir kimya firması 4.5 mikron çaplı PET fiber
ürününü, 2013 Nisan ayında piyasaya tanıttığı
2.5 mikronluktan bir yıl kadar sonra piyasa
sundu. Oldukça üniform olan bu mikrofiberler,
karışım olarak kullanıldığında geçirgenlik (pinpoint permeability) ve gözenek büyüklüğünün
kontrolüne imkan vererek, hedeflenen ürün
fonksiyonlarında istenilen değişikleri daha
doğru sonuçlarla sağlıyor.

Termoset ve Termoplastikler için katkılar

6

Bir Alman firması üç yeni plastik katkısını müşterilerine tanıttı.
Doğal ve sentetik minerallerden oluşan bu ürünler, plastikler için
oldukça yüksek fonksiyonel ve optik özellikler sağlıyor. Özellikle
elektronik kullanımlar için ürettiği ürünü olan Silatherm® elektriksel yalıtım özellikleri etkilemeksizin ısıl iletkenlik sağlamakta.
Silglow® ise uzun süre gün ışığına veya herhangi bir ışığa maruz
kalan polimerlerde kullanılabiliniyor. Optik özelliklerde ciddi bir
gerileme yaratmadan antiblok olarak kullanılan Microspar® özellikle diş uygulamalarında kullanılıyor.
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7

Yenilenebilir hammaddeden 		
termoplastik poliüretan

İtalyan bir şirket yenilenebilir hammadde ile
ürettiği, termoplastik poliüretanlardan biri olan
LARIPUR RS’yi piyasaya sundu. İtalyan şirket
yüksek miktarda yenilenebilir hammadde içeriği
ve yüksek mekanik özellikli ürünler geliştirmeye
odaklı çalışmalarıyla tanınıyor.

Karbon elyaf sıvı hidrojen yakıt tankı

Uluslararası bir havayolu şirketi karbon elyaf
içerikli kompozit malzeme kullanarak büyük kargo araçları ve uçaklarında kullanılabilecek yakıt
tankı üzerinde çalışıyor. Bu amaçla geliştirilen
iki farklı tank tasarımı NASA’nın Marshall
Merkezinde başarıyla test edildi. Tanklar halen
kullanılmakta olan metal tanklara göre yüzde 30
daha hafif ve yüzde 25 daha ucuz maliyete sahip.
Yüksek basınç ve uçuş anındaki strese dayanıklı
olmasının yanında bu tanklar ile çok iyi bir roket yakıtı olan kriyojenik (süper soğuk) sıvı azot
taşıma zorluğu aşılarak, önemli bir mühendislik
başarısı sağlanmış oldu.

8

Enjeksiyon kalıplama
makinelerine ‘iF tasarım’ ödülü

9

50 yıldan beri çeşitli plastik eşya ve tüketici
malzemeleri ödüller alırken bu malzemelerin üretildiği makine ve ekipmanlar
tasarım açısından çok dikkate alınmıyordu.
Bu kapsamda Avrupa’daki bir makine üreticisi Ferromatik ve Elektron enjeksiyon
kalıplama makinalarıyla, iF (International
Forum Design GmbH) ürün tasarımı ödülüne ulaştı. Şirketin yaklaşık üç yıl önce
geliştirdiği tasarımla, kelepçe ve enjeksiyon bölümlerinde dinamik ve performans
iletişimi sağlanıyor.
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10

Kapalı kalıplama prosesi için floro-polimer filmler

Uluslararası bir firma, iki kapalı kalıplama prosesinde kullanıma uygun floro-polimer filmini tanıttı. Kauçuk bazlı
basınca duyarlı yapıştırıcı malzeme ile kaplı ve açık yeşil renkli olan ilk film çoğu katmanlardan kolayca görülebiliyor. Metal ve kompozit gibi birçok yüzeye uygulanmasının yanı sıra yüksek esnekliğe sahip olması kompleks yüzey
sistemlerine kolayca uygulanmasını sağlıyor. Silikon bazlı basınç duyarlı yapıştırıcı olan ikinci film ayrıca inceltici
özellik de sergiliyor. Uzama ve kuvvetin yanı sıra sıcaklık dayanımı ve uygulama sonrası kolay temizlenmesi gibi
özelliklerle birçok alanda kullanım imkanı bulunuyor.

LAYPE Masterbatch için yeni
antioksidan

11

Uluslararası bir polimer ve katkı üreticisi Chinaplas 2014’de yeni polimer
katkısı ürününü tanıttı. Ürün bir antioksidan karışımı olarak hem işleme hem de
dönüşüm aşamasında koruma sağlıyor.
Yüzde 100 aktif olan ürün kullanım
açısından kolay ve güvenli bulunuyor. Ürün
düşük jel oluşumu ve iyi renk solma (gas
fading) kararlığı gerektiren LAYPE’ler için
özellikle tavsiye ediliyor.

Hazırlayan: Gürbüz Çomak
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Petkim’den bir ürün:

Saf Tereftalik Asit (PTA)
Türkiye’nin petrokimyada öncü kuruluşu olan Petkim, sahip olduğu geniş
ürün yelpazesinden olan saf tereftalik asit (PTA) ile piyasanın önemli
ölçüdeki ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Polyester elyaf

, reçine üretiminde ana hammadde olarak kullanılan tereftalik asit, polietilen
tereftalat(PET) üretiminde de önemli ara maddelerden birisi. Petkim PTA Fabrikasında üretilen beyaz kristal toz
haldeki tereftalik asitin özellikleri aşağıda sıralanıyor:

2014

TAVSİYE EDİLEN NİHAİ KULLANIM 		
SAHALARI*:
• Polyester elyaf ve iplik imalatında. Polyester elyafların üretiminde büyük ölçüde PTA
kullanılmaktadır. Halı ve giysi iplikleri ile edüstriyel lifler PTA ile üretilen polyester elyafların nihai
kullanım alanları arasında yer alıyor.
• PET yiyecek ve içecek kaplarının üretiminde.
• Fotoğraf filmleri ve manyetik filmlerde PTA

teknoloji

kullanılarak üretilen polyester filmlerden üretiliyor. Bununla birlikte otomobil temel parçalarında
kullanılan PET ve polibütilen tereftalat mühendislik
polimer reçinelerinde de PTA kullanılıyor.
*: Bu sayfada bahsi geçen kullanım alanları sadece
tavsiye mahiyetindedir. PETKİM, ürünlerinin herhangi bir alanda kullanılması sonucu ortaya çıkacak
hiçbir zarar ve kayıptan sorumlu tutulamaz.
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Ege Telgraf 30.4.2014

Dokuz Eylül 8.5.2014

Hürriyet 4.4.2014

Sabah 8.5.2014
Haber Ekspres 1.5.2014

Zaman Gazetesi 8.5.2014

2014

basında petkim

Star 4.4.2014

Star 30.4.2014

Yenigün 30.4.2014

Hürriyet 8.5.2014

Yeni Asır 4.4.2014
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Zaman 13.6.2014

Posta 14.6.2014

Zaman Gazetesi 24.04. 2014

Milliyet 7.6.2014

2014

Hürriyet 7.6.2014

Dünya 14.6.2014

Vatan 4.4.2014

Star 7.6.2014

basında petkim
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