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Hayat hep bir gelişime gebe
Öyle olmasa muhtemelen dünya medeniyeti
açısından halen ilk ya da orta çağları yaşıyor
olabilirdik. Kaşifleri okyanuslarla, bilim adamlarını
engizisyon mahkemeleriyle karşı karşıya bırakan
şey, terakki fikrinin insan üzerindeki bitmek
bilmeyen baskısıydı. İnsan doğumla en büyük
gelişime ilk adımını attı, bir annenin karnından
yeryüzüne ulaşmak insanın ilk büyük yolculuğuydu.
Bebeklikten kurtulup çocuk olmak, istekleri bitmeyen
genç olabilmek, hayata atılıp aile kurabilmek ve
tecrübesiyle etrafına ışık saçabilen bir yetişkin olmak
için en fazla ihtiyaç duyulan şey gelişme isteği ve
ihtiyacı oldu. İnsan bu duygularıyla hayatın tüm
zorluklarına rağmen varlığını büyüyerek sürdürüyor.
Şirketleri ayakta tutan her geçen gün büyük bir
fırtına gibi oluşan rekabete karşı varlığını koruyan
da şüphesiz hep gelişim fikri oluyor. Gelişmeyi
planlamayan şirketler için sonun başlangıcı çok da
uzak olmasa gerek. Sürekli yeni ürünler, pazarlar
geliştiren şirketler statik ve durgun olanlara göre
daha güçlü ve daha iddialı olmayı sürdürüyor.
‘Tamam, oldum’ demek insanlar için olduğu kadar
şirketler için de aslında ‘ölümün ayak sesleri’
anlamına geliyor. Bu da şirketleri sürekli olarak
inovasyona, Ar-Ge’ye, yeni tesislere yatırım yapmaya
sevk ediyor.
Petkim, kendini gelişmeye motive eden şirketlerden
biri. Sürekli değişen global piyasalar Petkim’in de bu
alanda doğru karar almasını kaçınılmaz kılıyor. Bu
lafta kalan bir karar değil; 2008 yılındaki özelleştirme
sonrası Aliağa’ya her yıl ortalama 100 milyon dolar
yatırım yapıldı, önümüzdeki yıllarda yapılmaya
devam edecek. Üstelik sadece kapasite ve verimlilik
artışına yönelik olan bu rakam neredeyse her yıl orta
büyüklükte bir fabrika kurulmasına bedel. Bunun yanı
sıra hazırlıkları devam eden Konteyner Limanı, Rüzgar
Enerjisi Santrali ve benzer yatırımlar başlı başına
Petkim’in daha nice yıllar zinde kalmasını sağlayacak
önemli adımlar. Petkim’e komşu olacak STAR
Rafinerisi ise hem Petkim hem de Türkiye ekonomisi
için son derece kritik bir yatırım. Dergimizde bu
yatırımlarla ilgili gelinen süreç detaylıca ele alınıyor.
Petkim, kuruluşunun 50. yılını kutlamaya
hazırlanırken ana hissedarı SOCAR’ın aldığı kararlarla
önümüzdeki 25 yılı da görmeye çalışıyor. Türkiye’nin
en büyük şirketlerinden biri olarak kalmaya ama her
geçen gün daha zinde olmaya özen göstererek.
İyi okumalar dileğiyle…

Memduh Taşlıcalı
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Başbakan Davutoğlu’na SOCAR’ın
2023 vizyonu anlatıldı
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki bakanlara SOCAR Türkiye’nin
yatırımları hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’a SOCAR Türkiye’nin toplamda 20 milyar dolara ulaşacak
yatırımları hakkında bilgi verdi. İmza töreni öncesi gerçekleşen sunumda SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Petkim Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev ve SOCAR Türkiye Birinci Başkan Yardımcısı Samir Kerimli de hazır bulundu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz,
TANAP Ana Hat Boruları Alım Sözleşmesi imza töreni
öncesi SOCAR Türkiye’nin toplamda 20 milyar dolara
ulaşacak yatırımları hakkında bilgi aldı. SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, Petkim Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev, SOCAR Türkiye Birinci Başkan Yardımcısı
Samir Kerimli’nin de yer aldığı sunumu SOCAR Türkiye
Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz gerçekleştirdi.
SOCAR’ın 2008 yılında Türkiye’nin tek petrokimya
hammadde üreticisi Petkim’i alarak Türkiye’de varlığını hissettirmeye başladığını kaydeden Yavuz, Value-Site
vizyonu ile Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik-Dağıtım entegrasyon zinciri oluşturulmasına karar verildiğini

dile getirdi. 2018’e kadar Petkim Yarımadası’na yaklaşık
10 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleşeceğini vurgulayan Yavuz, “Bu entegrasyonun en önemli halkasını
5,6 milyar dolar yatırım maliyeti ile STAR Rafinerisi oluşturuyor. STAR Rafinerisi, ülkemizin ‘en kapsamlı yerlileştirme projesi’ olmasının yanı sıra, yılda 10 milyon ton
ham petrol işleme kapasitesi ile Türkiye’nin tek noktaya
yapılan en büyük özel rafineri yatırımı olacak” dedi.

STAR Rafinerisi Petkim ile tam entegre
olacak

2,4 milyar doları öz kaynaklardan karşılanacak STAR
Rafinerisi’nin uluslararası finans kuruluşlarından
sağlanan 3,29 milyar dolarlık proje finansmanı kredisinin
temini için yerel ve uluslararası 23 ihracat kredi kuruluşu,
ticari banka ve kalkınma bankası ile gerekli kredi
sözleşmelerinin imzalandığını hatırlatan Kenan Yavuz,

2014

bu kredinin Türkiye tarihinde bir şirkete tek seferde
alınabilen en büyük kredi olma özelliği taşıdığını ifade
etti. “STAR Rafinerisi’nin kullanacağı toplam kredinin
2,69 milyar dolarlık kısmı ilk 4 yılı geri ödemesiz toplam
18 yıl vadeyle, geri kalan 600 milyon dolarlık kısmı ise ilk
4 yılı geri ödemesiz toplam 15 yıl vadeyle temin edildi”
diyen Yavuz, rafinerinin bittiğinde Petkim ile tam entegre
olacağını ve petrokimya sektöründe dışa bağımlılık
oranının sıfır noktasına ineceğini vurguladı ve şöyle
devam etti: “2700 dönümlük alana inşa edilen rafineriye
bugüne kadar 1 milyar dolara yakın harcama yapıldı. Saha
hazırlama çalışmalarının yüzde 80’e yakını tamamlanmış
oldu.”

Tüm yatırımlar enerji üretim kaynağını
çeşitlendirecek

Petkim Yarımadası’ndaki en önemli projelerden biri olan
Petkim Konteyner Limanı’nda 2013 yılı Temmuz ayında
başlayan hafriyat çalışmalarının proje takvimine uygun
olarak devam ettiğini anlatan Yavuz, limanın ilk fazının

haberler

2015 Haziran ayında, ikinci fazının ise 2016 Kasım ayında devreye alınacağını ve ilk geminin 2015 Eylül ayında
limana yanaşacağını söyledi. Yavuz, enerji üretim kaynağını çeşitlendirecek Petkim Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin
(RES), yaklaşık 55 milyon Euro yatırımla tamamlanacağını ve 2015 yılı sonunda santralde enerji üretiminin gerçekleşeceğini vurguladı. Petkim’in 144 milyon dolar yatırımla Etilen ve PTA fabrikalarında verimlilik ve kapasite
artışı yatırımını tamamladığını kaydeden Kenan Yavuz,
Petkim’de her yıl yapılan iyileştirme ve verimlilik artışı
yatırımlarının ortalama 100 milyon doları aştığını belirtti.
SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz, “Bir
Millet İki Devlet anlayışı ve gerçeğe dönüşen kardeşlik
projeleri sonucu Petkim Yarımadası’na yapılan yatırımlar
ve TANAP ile birlikte 2018 yılı sonunda SOCAR, Türkiye’nin en büyük ikinci sanayi şirketi haline gelecek. Ekonomimize sağlanan katkılarla Türkiye’nin Enerji’si olmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle sunumunu tamamladı.

SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz, SOCAR Türkiye’nin yatırırmları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
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Petkim’in
9 aylık cirosu
3,3 milyar TL
oldu
İlk 9 aylık dönemde 2,56 milyon TL
net kâr sağlayan Petkim, Türkiye’nin
cari açığını pozitif yönde etkileyerek
ekonomiye olumlu katkı sağlamayı
hedefliyor.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ope-

rasyonel verimlilik odaklı çalışmaPetkim Petrokimya Holding A.Ş. yılın ilk 9 aylık döneminde 3,3 milyar
TL ciro, 132,6 milyon TL brüt kâr, 2,56 milyon TL net
kâr sağladı. Şirketin Temmuz-Eylül dönemini kapsayan
3. çeyrek bilançosunda ise ciro 862,6 milyon TL olurken
brüt kâr 21,3 milyon TL’de kaldı. Fabrikalarda yatırım ve
bakım nedeniyle üretim yapılmamasının da etkisiyle söz
konusu dönemde 53 milyon TL zarar açıklandı.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, toplamda 144
milyon dolara ulaşan kapasite artışı yatırımlarını ve tarihi
bakım dönemini tamamlamak üzere olduklarını belirterek,
Petkim’i kuvvetli EBİTDA sağlayan yatırımları olan bir
kurum haline getirme yolunda önemli bir adım attıklarını
söyledi. Yapılan yatırımın etkisinin yılın son çeyreğinden
itibaren görülmeye başlayacağını ifade eden Korkut, “Sanayicimiz için ürettiğimiz hammaddenin Türkiye içerisinden sağlanma miktarını arttırmış olacağız. Türkiye’nin
cari açığına pozitif katkı yaparak ekonomimize olumlu
katkı sağlayacağız. Ayrıca üretimde girdi olarak daha az
doğal gaz tüketileceği için yıllık doğal gaz faturamız da
azalacak” dedi.
Ana ürün olan etilenin üretildiği Etilen Fabrikası kapasitesinin yıllık 520 bin tondan 588 bin tona ulaşacağını
dile getiren Korkut, böylece enerji ve hammadde birim
tüketimlerinin azaltılacağını ve operasyonel verimliliklerin artırılacağını kaydetti. Korkut, Etilen Fabrikası’nın
tesisteki diğer fabrikalara ara ürün sağladığını belirterek,
Türkiye’nin cari açığını pozitif etkileyecek bir yatırım
yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Petkim’in

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut

kapasite ve verimlilik arttıran yatırımların yanı sıra pazara
odaklanan sürdürülebilir kârlılığı hedefe koyan bir yaklaşımla hareket ettiğini vurgulayan Korkut, “Üretimden
lojistiğe kadar tüm süreçlerde operasyonel verimliliği ön
planda tutarak ve kontrol edilebilen değişkenlere ağırlık
vererek kârlılığı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Kapasite artışlarını RES ve Konteyner
Limanı takip edecek

Türkiye’nin iki numaralı stratejik yatırım teşviki kapsamında bulunan Etilen ve PTA fabrikaları kapasite artışı
çalışmalarının ardından Petkim, bünyesinde bulunan iki
önemli yatırımı tamamlamaya hazırlanacak. Petkim’i daha
fazla değer üreten bir şirket haline getirecek Rüzgar Enerjisi Santrali ve Petkim Konteyner Limanı için geri sayımın
devam ettiğini ifade eden Sadettin Korkut, “Bölgenin tüm
ticareti açısından büyük önem taşıyan Konteyner Limanı’na gelecek yıl Eylül ayında gemiler yanaşmaya başlayacak. Şu anda Faz-1 ve Faz-2’nin hafriyat, rıhtım dolgu
ve kazık çakma çalışmaları yüzde 75 oranında tamamlandı. Türk sanayicileri Pire ve İskenderiye gibi limanlarda

2014

zaman kaybetmekten kurtulacak; ihracatçı
firmaların navlun maliyeti azalacak” dedi.
Ayrıca yarımadada 2015 yılı sonunda üretime başlanması planlanan Rüzgar Enerjisi
Santrali ile enerji çeşitliliğine gittiklerine
dikkat çeken Korkut, “İlk fazı tamamlandığında ihtiyacımız olan elektrik enerjisinin yüzde 12’sini de buradan karşılamış
olacağız” dedi.

“Petrolde 80 dolar önemli bir
direnç”

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
yılın son çeyreğinde, Avrupa bölgesi, Çin,
Japonya ve gelişmekte olan birçok ülkede
devam eden düşük büyüme performansının, küresel emtia talep ve fiyatlarını baskı
altında tuttuğunu belirterek, küresel piyasalar konusunda “Jeopolitik problemler,
parasal genişleme uygulamalarının sona
erişi ve FED’in faiz artırma planları, gelişmekte olan ülkeler için, azalan sermaye/
nakit akışı, artan kur ve enflasyon baskısı gibi gelişmelere yol açıyor. Ekim 2014
itibarıyla hızlanan düşüş seyri sonucu küresel emtia fiyatları son 5 yılın en düşük

haberler

seviyesine geriledi” açıklamasını yaptı. “Talepteki düşüşlerin yanı sıra,
önemli rezerv ülkelerin üretimlerini artırması ve ABD dolarının değer artışı
fiyatlar üzerinde, Haziran ayından itibaren oluşan baskıyı daha da artırarak,
kademeli düşüşü serbest düşüşe çevirdi” analizinde bulunan Korkut, fiyatlara baskı yapan piyasa unsurlarının devam ettiğini, petrol üretici ülkelerin
gelir kaybı, bütçe sorunları ve çıkarma maliyetleri paralelinde petrolde $80/
BRL seviyesinin önemli bir direnç olduğunu ifade etti.

7

8

Devler, Petkim Konteyner
Limanı için el sıkıştı
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, Petkim’in liman şirketi
Petlim’e ortak oluyor. Hukuki inceleme sürecinin ardından nihai sözleşmeler
üzerinde anlaşılmasıyla hisse devir işlemi tamamlanacak.

SOCAR Türkiye adına imzayı Kenan Yavuz ve Vagif Aliyev atarken Bakan Şahin Mustafayev, Rövnag Abdullayev, Süleyman Gasimov ve
David Mammadov da imza törenine katıldı.

Petkim, yüzde 100 iştiraki olan Petlim

Limancılık A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin devri
konusunda dünyanın en büyük yatırım bankalarından yalnızca Goldman Sachs’a mahsus müzakere hakkı tanıdığını
açıkladı. İzmir Aliağa’da gerçekleştirilen ön anlaşma ile
Petlim hisselerinin yüzde 30’unun, 250 milyon ABD doları bedel ile Goldman Sachs’a satılması planlanıyor. Ayrıca, yapılacak sözleşmede Goldman Sachs’ın bir zarara
uğramaması için ilgili hisseleri SOCAR Türkiye’ye satma
hakkı da yer alacak.

Petkim Yarımadası’nda devam eden yatırımları incelemek için İzmir Aliağa’ya gelen Azerbaycan Ekonomi ve
Sanayi Bakanı Şahin Mustafayev, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Başkan Yardımcısı Süleyman
Gasimov, SOCAR Başkan Yardımcısı David Mammadov
ile Petkim ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
Vagif Aliyev, Goldman Sachs ve Akbank ile yapılan liman
ön anlaşmalarına da katıldılar. SOCAR Türkiye’nin tarihi
günlerinden birini daha yaşadığını belirten Kenan Yavuz,
Goldman Sachs ile yapılan ön anlaşma ile çok önemli bir

2014

adım atıldığını ve dünyanın en büyük yatırımcılarından
birini İzmir’e getirdiklerini söyledi. Yapılan anlaşma hakkında bilgi veren Yavuz, “Petlim Limancılık’ın yüzde 30
hissesinin Goldman Sachs’a devredilmesinin yanı sıra, 7
yıl içerisinde, Petlim’in halka arz çalışmalarının yürütülmesi ve Goldman Sachs International’a ait olacak hisselerin halka arz edilmesi için Goldman Sachs International’a
yetki veriyoruz” dedi. Bu işbirliği sayesinde Petkim’de
yaratılan değerin tescillendiğini vurgulayan Yavuz, “Bu
anlaşmayı stratejik ve uzun vadeli bir işbirliğinin temeli
olarak görüyoruz. Yaptığımız her işin, global ölçekli ve
dünya ile entegre olabilen projeler olmasına özellikle dikkat ediyoruz” diyerek proje seçimindeki hassasiyete dikkat çekti.
Aynı gün içinde Akbank ile imzalanan ikinci ön anlaşmaya
da değinen Yavuz, “Akbank ile imzaladığımız term-sheet
kapsamında 13 yıl vade ile 211 milyon dolar tutarında
bir proje finansmanı gerçekleştirmiş olacağız. Goldman
Sachs gibi bir dünya devi ile yapılan hisse devri ve Akbank ile imzalanan proje finansmanı anlaşmalarını aynı
günde gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Bu kadar güzel ve büyük işleri aynı güne sığdırmak bizim
gibi babayiğit bir şirkete çok yakışmıştır” dedi.

3. büyük konteyner limanına doğru

Tamamlandığında Türkiye’nin 3. büyük konteyner limanı olacak yatırımın, 2015 yılının son çeyreğinde hizmete
gireceğini belirten Kenan Yavuz, aynı zaman diliminde
Rüzgâr Enerji Santrali’ni de devreye almayı planladıklarını kaydetti. Petkim’in yürütmekte olduğu yatırımların
hız kesmeden devam ettiğini belirten Yavuz “118 milyon dolar bedel ile gerçekleştirdiğimiz, Petkim’in toplam

haberler

kapasitesini yüzde 13 artıracak kapasite artışı yatırımında
sona yaklaştık. Bu yatırımımızın tamamlanmasıyla birlikte Petkim yeni kapasitesine kavuşuyor. Diğer yandan
Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanımıza, devam etmekte olan STAR Rafinerimiz ile ilgili bilgiler verdik ve
heyet ile birlikte yarımadada yürütülmekte olan yatırımları yerinde gösterme fırsatı bulduk” diye konuştu.
Türkiye’nin en büyük reel sektör yatırımcısı olduklarını
vurgulayan Yavuz, şunları söyledi: “Türkiye ve Azerbaycan hükümetlerinin siyasi iradeleri ve destekleri ile
kardeşliğimizi ete kemiğe büründüren projeleri hayata
geçirmenin büyük mutluluğunu ve gururunu çalışma arkadaşlarım ile birlikte yaşıyoruz ve biliyoruz ki Türk
milletinin aydınlık geleceği, üreten bir ekonomiye sahip
olmaktan geçmektedir.”

1,5 milyon
TEU
Petkim Konteyner
Limanı kapasitesi

400

milyon dolar
Limanın yaklaşık
yatırım tutarı
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Petkim,
Borsa
İstanbul’un
15 şirketi
arasında
Petkim, Borsa İstanbul tarafından ilk
kez kurulan Sürdürülebilirlik Endeksi’ne
seçilen 15 şirket arasında yer aldı.

Petkim Genel Müdürü

Sadettin
Korkut, sürdürülebilirliğin dünyada önem kazandı-

ğını belirterek, “Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almak

yabancı yatırımcılar ve fonlar tarafından çok önemseniyor. Petkim’deki altyapımız, yaklaşımımız ve yönetim anlayışımız bu endeksin içinde olmamızı sağladı” dedi.

karşısında avantaj sağlamıyor. Bunun yanı sıra dünyada
rekabet avantajı, yabancı yatırımcılar karşısında itibar,

şeffaflık getiriyor. Çünkü artık büyük fon sahipleri kredi
kullandırmak için sürdürülebilirlik raporlamasını şart koş-

Petkim, Borsa İstanbul tarafından ilk kez kurulan Sürdü-

maya başladılar” dedi. Bu çalışmaların ölçülmesinin bor-

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi adı altında takip edilecek

Korkut, şöyle devam etti: “Endeks, şirketlere kurumsal

münikasyon, 6’sı da sanayide faaliyet gösteriyor. Borsa

da karşılaştırma imkanı verecek. Endeks, yatırımcıların

rülebilirlik Endeksi’ne seçilen 15 şirket arasında yer aldı.

salardaki sürdürülebilirlik endeksiyle yapıldığını söyleyen

şirketlerin 4’ü banka, 2’si holding, 3’ü perakende ve ko-

sürdürülebilirlik performanslarını yerel ve küresel anlam-

İstanbul ile Ethical Investment Research Services Limited
(EIRIS), BIST 30 Endeksi kapsamındaki şirketlerin ka-

muya açık bilgileri üzerinden çevre, sosyal sorumluluk,
iş sağlığı ve güvenliği, kurumsal yönetim, şeffaflık gibi
konulara yaklaşımlarını değerlendirerek endeksin oluşmasını sağladı.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin amacının özellikle
Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artması olduğunu belirten Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, son

yıllarda 150’ye yakın şirketin Sürdürülebilirlik Raporu

açıkladığını söyledi. Bugün bütün dünyada tüketicilerin
şirketlerden beklenti ve taleplerinin arttığını kaydeden
Korkut, “Sürdürülebilirlik önem kazanıyor. Sürdürüle-

bilirlik Endeksi’nde yer almak şirketlere sadece tüketici

sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini
benimseyen şirketleri ayırt edip bu şirketlere yatırım yap-

malarını sağlayacak bir araç olacak. Endeksin diğer bir

amacı ise Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri
arasında sürdürülebilirlik konusundaki bilginin artmasına
katkı sağlamak.”

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
değerlendirmesi halka açık
şirketlerin çevre, sosyal
sorumluluk, iş sağlığı ve
güvenliği, kurumsal yönetim,
şeffaflık gibi konulara
yaklaşımı üzerinden yapıldı

2014

haberler

üzerinden olduğunun altını çizen Sadettin Korkut, tüm yatırımlarda çevre olgusunu maliyet olarak değil, rekabetçi
yapının vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerini ifade
etti. Son 15 yılda çevre yatırımlarına 200 milyon doların üzerinde kaynak aktardıklarına dikkat çeken Korkut,
“Özelleştirme sonrası yılda ortalama 100 milyon dolar
düzeyindeki yatırımda çevreye ve verimliliğe yönelik
iyileştirmeler önemli pay alıyor. Fabrika bacalarımız 24
saat online olarak izlenebilecek düzeyde. İş güvenliği ve
sağlığı açısından çok önemli bir sektördeyiz. Bu konuda
uzun yıllara dayalı bir tecrübe ile hareket ediyoruz. Spordan eğitime sosyal sorumluluk kapsamında ülkemize ve
içinde bulunduğumuz bölgeye katkı sağlıyoruz” dedi.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan
firmalar Petkim, Koç Holding, Sabancı Holding,
Arçelik,

“Çevre, iş sağlığı ve sosyal sorumluluk
yatırımlarımız sürekli”

Petkim’in BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne seçilmesinin

başvuru neticesinde değil, kamuoyuyla paylaşılan bilgiler

Aselsan,

TOFAŞ,

TÜPRAŞ,

TAV,

Turkcell, Türk Telekom, Migros, Akbank, Garanti
Bankası, Yapı Kredi Bankası ve VakıfBank
hisseleri işlem görmeye başladı.
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Petkim kapasitesini
yüzde 13 arttırdı

Petkim, yaptığı yatırımlarla mevcut tesislerin kapasite ve verimlilik artışını sağladı.

Türk sanayisinin en önemli ham-

madde üreticilerinden Petkim, yıllık üretim kapasitesini yüzde 13 arttıran 115 günlük duruşunu
tamamladı. Etilen ve PTA fabrikalarında toplam 144 milyon dolar yatırımla gerçekleştirilen kapasite artışı sonrası
Petkim’in yıllık brüt üretim kapasitesi 3.2 milyon tondan
3.6 milyon tona ulaştı.

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, yapılan kapasite
artışı yatırımının bağımsız bir fabrika yatırımına yakın değere sahip olduğunu belirtti. Önemli bir yatırım ve tarihi
bakım dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Korkut,
yapılan yatırımın etkisinin yılın son aylarından itibaren
görülmeye başlayacağını dile getirdi. Ana ürün olan etilenin üretildiği Etilen Fabrikası kapasitesinin yıllık 520 bin
tondan 588 bin tona ulaştığını böylece enerji ve hammadde birim tüketimlerinin azaltıldığını, operasyonel verimliliklerin artırıldığını kaydeden Korkut, Etilen Fabrikasının tesisteki diğer fabrikalara ara ürün sağladığını belirtti.
Petkim’in kapasite ve verimlilik arttıran yatırımların yanı
sıra pazara odaklanan sürdürülebilir kârlılığı hedefe koyan
bir yaklaşımla hareket ettiğini söyleyen Korkut, “Üretimden lojistiğe kadar tüm süreçlerde operasyonel verimliliği
ön planda tutarak ve kontrol edebildiğimiz değişkenlere
odaklanarak karlılığı ve verimliliği geliştirmek istiyoruz”
dedi.

Kapasite artışı kapsamında 4 Etilen fırınına 1 yenisi eklenirken toplam 54 adet dram, eşanjör, kolon, pompa gibi
yeni ekipman montajı gerçekleştirildi. Sadece Etilen fabrikası kapasite artışı montaj ve bakım kapsamında 344
bin 215 adam/saat iş gücü harcandı, 5 bin 277 adet ekipman ve hat bakımı yapıldı. Ekip, tarihi bakım duruşu ve
kapasite artışı çalışmasını emniyetli ve başarılı bir şekilde
tamamladı. Ayrıca bu iki fabrikadaki kapasite artışı yatırımları “Türkiye’nin iki Numaralı Stratejik Yatırım Teşvik
Belgesi”ne de sahip.

Petkim kapasite artışı

144

milyon dolar / Etilen ve PTA
fabrikalarına yapılan yatırım miktarı

3.6

milyon ton / Petkim’in yıllık brüt
üretim kapasitesi

2014

haberler

Petkim
Yarımadası’ndaki
dev yatırımlar
bütün hızıyla
ilerliyor
SOCAR Türkiye’nin Petkim Yarımadası için belirlediği “Rafineri-Petrokimya-EnerjiLojistik Entegrasyonu” hedefi kapsamında yapılan yatırımlar tüm hızıyla ilerliyor.

Petkim özelleştirmesinin gerçekleş-

7 gün 24 saat süren çalışmalarda iki buçuk yıl geride bırakılırken 2014 yılı Eylül ayı itibarıyla kazı işlemlerinde 8 milyon 847 bin metreküp hafriyat yapılarak yüzde
91 oranında ilerleme sağlandı. Geri dolgu işlerinde ise 2
milyon 450 bin metreküp hafriyat yapılarak yüzde 81’lik
ilerleme kaydedildi. Bugüne kadar 59 bin 150 metrekare
gabion duvar imalatı yapılırken ilerleme yüzde 73 olarak
gerçekleşti. Tüm bu veriler ışığında, STAR Rafinerisi saha
hazırlama çalışmalarının yüzde 76’sı tamamlanmış oldu.

Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik entegrasyon zincirinin en önemli halkası olan STAR Rafinerisi, ülkemizin
“en kapsamlı yerlileştirme projesi” olmasının yanı sıra,
yılda 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi ile Türkiye’nin tek noktaya yapılan en büyük yatırımı olacak.

5,6 milyar dolara mal olacak rafineriye 3,29 milyar dolar
proje finansmanı kredisi sağlanırken, yatırımın 2,4 milyar
dolarlık kısmı ise öz kaynaklarla karşılanacak. Rafineri
için 6 Haziran 2014 tarihinde Çırağan Sarayı’nda imzalanan proje finansmanı anlaşması, kredi büyüklüğü ve vadesi açısından Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en uzun
vadeli kredi anlaşması oldu. 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, 23 bankayı kapsayan bir konsorsiyumdan oluşuyor.

tiği 2008 yılından 2018’e kadar geçecek 10 yılda
yaklaşık 10 milyar dolar tutarına varacak yatırımların
en önemli halkasını 5,6 milyar dolar yatırım maliyeti ile
STAR Rafinerisi oluşturuyor. 25 Ekim 2011 tarihinde temelleri atılan ve 2012 yılı Ocak ayında hafriyat çalışmaları başlayan STAR Rafinerisi yatırımı, Petkim Yarımadası’nın coğrafyasını değiştirmeye devam ediyor.

Rafineri, dünyanın bugün için kabul ettiği en ileri çevre,
güvenlik ve teknoloji standartlarına sahip olacak. Aliağa
başta olmak üzere yakın çevredeki yerleşim birimlerine en
küçük bir olumsuz etkisi olmayacak.

2,4 milyar dolar öz kaynaklardan karşılanacak

STAR Rafinerisi, aynı yarımadada bulunduğu Petkim ile
tam entegre olacak ve petrokimya sektöründe dışa bağımlılık oranı sıfır noktasına inecek. 2700 dönümlük alana
inşa edilen rafineriye bugüne kadar 800 milyon doların
üzerinde harcama yapıldı.

Petkim’de iki önemli kapasite artışı devreye
Petkim Konteyner Limanı’nda birinci faz
yatırımının yüzde 70’i tamamlandı

Petkim Yarımadası’ndaki en önemli projelerden biri olan
Petkim Konteyner Limanı’nda 2013 yılı Temmuz ayında başlayan hafriyat çalışmaları proje takvimine uygun
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olarak devam ediyor. Entegrasyon hedefinin “lojistik”
ayağını oluşturan konteyner limanının ilk fazı 2015 Haziran ayında, ikinci fazı ise 2016 Kasım ayında devreye
alınacak.
Konteyner limanı inşaatı dalgakıran ve geri saha işleri
kapsamında hafriyat işlerinin birinci faz için yüzde 70’i,
ikinci faz için ise yüzde 58’i tamamlandı. Dalgakıran inşaatı yapımında toplamda 946 bin 220 ton dolgu yapılırken,
toplamda 244 bin 281 ton malzeme ile deniz dolgusu ve
denize sedde yapılması işleri sürdürülüyor. Altyapı işleri
kapsamındaki çalışmalar ise kanal kazıları ve dolgularıyla
devam ediyor. Servis yolu yapımı tamamlanırken, zemin
çivili duvar işleri de başladı. Konteyner Limanı inşaatı
kapsamında kaldırılması gereken tüm binalar yerlerinden
söküldü. Ayrıca kıyı anroşman söküm işleri de tamamlandı. Prekast kronman duvar imalatına başlanırken, geri
saha zemin iyileştirme dolguları ise yapılmaya devam
ediliyor. Deniz dibi tarama işlerinin birinci faz için yüzde
80’i, ikinci faz için yüzde 20’si tamamlanmış durumda.

STAR Rafinerisi’nde 2015 yılı
ile birlikte montaj aşamasına
geçilirken, Petkim Konteyner
Limanı ilk faz yatırımı ve
Petkim RES projeleri gelecek

2014

Rüzgar gülleri gün sayıyor

Petkim Yarımadası’ndaki tüm yatırımların enerji üretim kaynağını çeşitlendirecek Petkim Rüzgar Enerjisi
Santrali (RES), yaklaşık 55 milyon euro yatırımla tamamlanacak. Yatırımın ilk fazı 27 MW ve ikinci fazı
da 24 MW olacak olan Petkim RES, hem bölgenin
temiz enerjiye olan ihtiyacına cevap verecek hem de
Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesine katkıda
bulunacak.
Petkim’in halen 226 MW kurulu gücünde, ağırlıklı
olarak doğal gazla çalışan bir kojenerasyon tesisi bulunuyor. Petkim RES’in ilk fazının devreye girmesiyle
birlikte, enerji üretim kapasitesinde yüzde 12’lik bir
artış yaşanacak.
Petkim RES için 28 Mart 2014 tarihinde dünyaca
ünlü Alstom firmasıyla bir kontrat imzalandı. Kontrata göre, santral için her biri 3 MW gücünde Alstom
ECO110 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 üretilebilecek. Tüm inşaat, tedarik ve
mühendislik çalışmalarını Alstom yürütecek ve aynı
firma 15 yıl boyunca servis ve bakım hizmeti sunacak.

haberler

Petkim Konteyner Limanı’ndan satırbaşları

• Alsancak Limanı’nın 2013 yılını yaklaşık 800 bin TEU
ile kapattığı ve kapasitesinin 1 milyon TEU olduğu düşünülürse, Petkim Konteyner Limanı, Alsancak Limanı’ndan yaklaşık yüzde 50 daha fazla kapasite ile devreye
alınmış olacak.
• Petkim Konteyner Limanı’nın işletmesini, dünyanın önde gelen terminal işletmecilerinden, A.P. Moller
Maersk Grubu’nun limanlarını işleten APM Terminals 28
yıl süre ile üstlenecek. Bu süre 32 yıla kadar çıkabilecek.
• Limanın inşaat aşamasında halihazırda yaklaşık 500
kişiye istihdam sağlanırken, APM Terminals tarafından
gerçekleştirilecek işletme döneminde bu sayı 260 olacak.
• 700 metrelik tek parça rıhtım yapısı ile ülkemizde ilk
11 bin TEU kapasiteli gemilerin yanaşabileceği liman
olma özelliğini taşıyacak olan Petkim Konteyner Limanı,
başlangıçta yıllık 1,5 milyon TEU elleçleme kapasitesine
sahip olacak. Bu kapasite 4 milyon TEU’ya kadar çıkarılabilecek.
• Konteyner depolanması için liman sahasında 42 hektar,
geri hizmet alanında ise 6 hektar olmak üzere toplam 48
hektar lojistik saha inşa ediliyor. Bu büyüklük 75 futbol
sahasına karşılık geliyor.
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Rafineri ve petrokimya
devleri İzmir’de
buluştu
SOCAR Türkiye’nin ana sponsoru olduğu 17. Orta ve Doğu Avrupa Rafineri ve
Petrokimya Konferansı (CEE) ile Petkim Yarımadası uluslararası yatırımcılara
tanıtıldı.

Uluslararası rafineri ve petrokimya

sektörünü İzmir’de buluşturan 17. Orta ve Doğu
Avrupa Rafineri ve Petrokimya Konferansı’na 150’nin
üzerinde üst düzey yönetici ve uzman katıldı. Üç gün süren kongrede konuşmacılar petrokimya sektöründe yaşadıkları deneyimleri paylaştılar ve iş ağlarını genişletme
imkanı buldular. Macaristan petrol şirketi MOL’ün İcra
Kurulu Başkanı Artur Thernesz, İtalya’nın enerji devi Eni
S.p.A’nın Başkan Yardımcısı Giacomo Rispoli, Rafineri
ve Petrokimya Endüstrisi (NIS) Danışmanı Ivan Soucek
ve STAR Rafinerisi Direktörü Robert Storey’in de aralarında bulunduğu kongrede katılımcılara Türk petrokimya
sektörü ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Konferansın açılışında konuşan Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Hayati Öztürk, Türkiye’nin Avrupa’daki 2. büyük
plastik üreticisi olduğuna vurgu yaparak petrokimyanın
Türkiye için önemine dikkat çekti. SOCAR’ın Petkim yatı-

rımından söz eden Öztürk, şirketin Türkiye’nin enerji alanında yükselmesinde önemli rolünün olduğunu dile getirdi. Dünyada artık rafineri ve petrokimya üretimini entegre
edemeyenlerin rekabetçi olamadığını, bu entegrasyonu ilk
kez yakalayacak Türkiye’nin yerli üretimde rekabet gücünü hızla artıracağını belirten Öztürk, “Gelecekte Türk
imalat sanayisi bu iki tesis üzerine inşa edilecek. Rekabetçi bir kimya üretiminiz olmadığı sürece ne elektronikte,
ne otomotivde ne de beyaz eşyada güçlü olursunuz. 2023
hedeflerini yakalamak istiyorsak bu rafineriye ihtiyacımız var” diye konuştu. Petkim Yarımadası’nda gerçek bir
kimya kümesi oluşturmak istediklerini söyleyen Öztürk,
SOCAR’ın Türkiye’de 2023 yılına kadar TANAP da dahil
olmak üzere 20 milyar dolarlık bir hacme ulaşmaya çalıştığını belirtti. “Türkiye’den 5 milyar dolarlık ihracat, 5 bin
kişilik istihdamla ekonomiye en büyük katkıyı sunmayı
hedefliyoruz” diyen Öztürk, Pektim yarımadasına 10 milyar dolar yatırım yapılacağını dile getirdi.

2014

haberler

Türkiye’nin petrol ithalatı azalacak

Konferansın moderatörlüğünü yapan JBC’nin Kurucusu
ve Genel Müdürü Johannes Benigni, enerji hammaddeleri
piyasasına ilişkin beklentileri anlatırken özellikle petrol
fiyatları üzerindeki öngörülerine değindi. ABD’nin kaya
gazına ağırlık vermesi ve Kanada’ya da ihracat yapmaya başlamasıyla Batı ve Afrika’daki kaynaklar üzerindeki
talep baskısının düştüğüne dikkat çeken Benigni, bu durumun Avrupalı şirketlerin avantajına olduğunu söyledi.
Türkiye’nin Akdeniz’deki en önemli ithalatçı olduğunu
vurgulayan Benigni, STAR Rafinerisi’yle birlikte Türkiye’nin kendi ihtiyacını karşılama yönünde adımlar attığını
belirtti. Türkiye’nin ithalatının 2018’e kadar düşeceğini
söyleyen Benigni, Ortadoğu’nun ihtiyaçlarının ise rafineri yatırımlarını artıran Rusya tarafından karşılanacağı
tahmininde bulundu. En iyi rafineri marjının da Rusya’da
olduğunu belirten Benigni, bu durumun Kazakistan ve Sibirya’nın da işe dâhil olmasıyla ortaya çıktığını ve böylece Rusya’nın en fazla petrol arzı gerçekleştirdiğine dikkat
çekti. Atlantik’te ise çok fazla petrol arzının ortaya çıkmasından sonra fiyatların düşmeye başladığını, uluslararası
piyasada dengeleri etkileyen bu durumun sürdürülebilir
olup olmadığının tartışıldığını söyleyen Benigni, bu duruma piyasanın en büyük aktörlerinden biri olan Suudi Arabistan’dan itiraz gelebileceği ve ihracatın düşürülmesinin
talep edilebileceği varsayımında bulundu.

Hedef, Türkiye’nin ithalatını düşürmek

STAR Rafinerisi Direktörü Robert Storey konferansta
rafineler ile ilgili deneyimlerini paylaştı. STAR Rafinerisi’nin bugüne kadar Türkiye’de yapılmış en büyük proje

Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk

olduğunu söyleyen Storey, tesiste kimyasal ve elektrik
gibi alanlardaki düzenleme işlerini Türk firmalarına verdiklerini açıkladı. Petkim’de mavi yakalı işçilerin eğitiminin sürdüğünü söyleyen Storey, tesisin çok stratejik bir
bölgede kurulduğuna da dikkat çekti. “Devlet teşvikinin
de yardımıyla yatırımımız daha kolaylaştı. Hedefimiz
2023 yılında en büyük ihracatçı olmak” diyen Storey,
Türkiye ve Azerbaycan arasında bir köprü görevi görecek
olan STAR Rafinerisi’nin uzun vadede çok iyi sonuçlar
vereceğini belirtti.
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Güney Gaz Koridoru’nda
imzalar atıldı
Azerbaycan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak Güney Gaz
Koridoru projesinin temeli, 20 Eylül 2014’te üst düzey bir katılımla Bakü’de atıldı.
Proje, Avrupa’nın enerji haritasını değiştirmenin yanı sıra Kafkasya’yı Avrupa’ya
bağlayarak bir barış koridoru niteliği de taşıyacak.

3 trilyonu aşkın ispatlanmış gaz rezervi

bulunan Azerbaycan, Güney Gaz Koridoru projesiyle dünyanın enerji haritasını değiştirmeye hazırlanıyor.
Avrupa ve Türkiye’nin enerji güvenliğine katkı sağlayacak Güney Gaz Koridoru projesinin temeli, Eylül ayında
Bakü’de düzenlenen törenle atıldı. Güney Gaz Koridoru’nun temel atma törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rosen Plevniyev, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili,
Yunanistan Başbakanı Antonio Samaras ve Karadağ Başbakanı Milo Cukanoviç katıldı. Liderlerin verdiği mesajlar, projenin enerji ve ulaştırmanın ötesinde çevre ülkelere
ve bölgeye barış getirmeyi hedefleyen, ülkelerarası işbirliğini artırmaya ve entegrasyonu sağlamaya yönelik olduğu
yönündeydi.

Barış koridoru açılıyor

Projenin Azerbaycan için büyük önem taşıdığını söyleyen
Aliyev, “Doğal gazımızı dünya piyasalarına çıkararak ek
gelir elde edeceğiz. Avrupa ülkeleri de yeni enerji kaynağı
elde edecek. Bu, asrın projesidir. Yüzyıl boyunca bize yetecek. 20 yıl önce başlatılan enerji politikası bizi bugüne
getirdi. O zaman belirlediğimiz strateji sayesinde bugünkü
duruma gelindi. Tüm ülkeler takım halinde çalışacak. Burada kaybeden taraf yok. Herkes kazanacak” dedi. Köklü
bağların bulunduğu Güney Kafkasya’nın Türkiye bakımından vazgeçilmez olduğuna değinen Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, temeli
atılan Güney Gaz Koridoru projesinin, sadece bir enerji
veya ulaştırma projesi olmadığının altını çizdi. Bu projelerin değerini her ülkenin anlaması ve gösterilen çabalara iyi
niyetle ortak olabilmesi dileğinde bulunan Yıldız, “Adeta
bir barış koridoru açıyoruz. Bu, iki ülkenin 15 yıldır, geceli gündüzlü çalışarak ortaya koyduğu büyük bir hedefin göstergesidir. TBMM de ilgili projeleri onaylamıştır.

Türkiye ve Azerbaycan’ın, ortaklarımızla işbirliği içinde
gerçekleştirdiği bu projeler, sadece bölgeye değil, geniş
bir coğrafyaya barış ve istikrar getirecek projelerdir” dedi.

TANAP için geri sayım başladı

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız’ın açıklamasına göre TANAP’ın temelinin
2015 yılının Mart ayında atılması planlanıyor. İnşasının
2017’de tamamlanması planlanan TANAP’tan ilk gaz
akışı 2018’de gerçekleşecek ve hattan geçecek 16 milyar
metreküplük gazın 10 milyar metreküpü Avrupa’ya nakledilirken, 6 milyar metreküpü ise Türkiye’de BOTAŞ’a
verilecek. Doğal gazın Avrupa’ya satışına ilişkin imzalanan anlaşmalardan beklenen gelirin ise 200 milyar dolar
olduğu belirtiliyor. Öte yandan hattan Avrupa’ya akacak
gaz miktarı kademeli olarak artarak 31 milyar metreküpe

2014

ulaşacak. Proje sayesinde Azerbaycan kaynaklarından çıkacak doğal gaz alternatif ve güvenli bir güzergâh yoluyla Avrupa gibi daha büyük pazarlara doğrudan iletilecek.
Proje, başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere hattın
geçeceği ülkelerin ekonomik, siyasi ve stratejik önemini
artıracak.

Yatırımlar ekonomiyi canlandıracak

Türkiye üzerinden transit geçecek Güney Gaz Koridoru’na orta ve uzun vadede Doğu Akdeniz, Irak ve Türk-

gündem

pasite kullanım oranının yüzde 30’lar seviyesinden yüzde
50’nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Güney Gaz Koridoru’nun Rotası Nasıl
Olacak?

Üç aşamada gerçekleşecek olan Güney Gaz Koridoru
projesinde, Bakü’nün 60 kilometre güneyindeki Şah
Deniz 2 sahasından çıkarılacak olan doğal gaz, Güney Kafkasya Boru Hattı üzerinden Türkiye sınırına
gelecek. Gürcistan sınırından Türkiye’ye giren Hazar
gazı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)
ile taşınacak. Toplam uzunluğu 1850 kilometre olan
boru hattı, Yunanistan ve Bulgaristan sınırına kadar
ulaşacak. Boru hattının Avrupa ayağı Trans Adriyatik
Boru Hattı (TAP) adını alacak. Yaklaşık 500 kilometre uzunluğundaki bu hat, İtalya kıyılarına kadar uzanacak ve buradan gaz Avrupa’ya dağıtılacak.

Hattan Geçmesi Planlanan Doğal
Gaz Miktarı

2018 yılında
16 milyar
metreküp

menistan’daki gaz kaynaklarının da eklenecek olması projeyi, hem Avrupa’nın enerji tedarikinde vazgeçilemez bir
transit koridor olması hem de uzun vadede bir fiyatlama
merkezi olması yönünden önemli kılıyor. Güney Gaz Koridoru projesinin hayata geçmesiyle Türkiye-Azerbaycan
ve Avrupa Birliği ilişkileri daha da geniş bir sahaya yayılacak. TANAP projesinin Türkiye ekonomisine katkısı ise
sadece geçtiği illerle sınırlı kalmayacak. Yatırım yaklaşık
50 milyar dolarlık bir ekonomik çevrim ile Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Proje, doğrudan ve
dolaylı olarak birçok sektörde önemli bir ekonomik hareketliliği de beraberinde getirecek. Projenin yapımı için
yaklaşık 2 milyon ton çelik boru kullanılacağı hesaplanıyor. Türkiye’nin yıllık çelik boru üretim kapasitesinin 3
milyon ton, yıllık üretim miktarının ise 1 milyon ton seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, proje süresince ka-

2023 yılında
23 milyar
metreküp

2026 yılında
31 milyar
metreküp
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TANAP projesinin önemli
aşamalarından biri daha
tamamlandı
Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması
bakımından büyük önem taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)
projesinde ana hat borularının temin edileceği firmalarla sözleşmeler imzalanarak
önemli aşamalarından biri daha tamamlandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev

Azerbaycan’daki Şah Deniz 2

sahasından çıkarılacak doğal gazı Türkiye’ye ve
Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın Ana Hat Boruları ve İndüksiyon Dirseklerinin Alım Sözleşmeleri 14 Ekim 2014
tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun ve bakanların katıldığı bir törenle Ankara’da
imzalandı.
Giriş noktası Türkiye-Gürcistan sınırı Türkgözü olan boru
hattının Avrupa’ya çıkış noktası Yunanistan sınırı, Türkiye
içi çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya bölgesi olacak.
TANAP projesi kapsamında ilk gaz akışı 2018’de gerçekleşecek ve başlangıç için yıllık 16 milyar metreküp olacak
taşıma kapasitesinin, kademeli olarak önce 24 milyar metreküpe ve ardından 31 milyar metreküpe çıkarılması hedef-

leniyor. TANAP, Türkiye sınırları içerisinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük çap ve uzunluğa sahip boru
hattı projesi olacak. Bu projenin ana hat borularının büyük
bir bölümü ise altı Türk şirketi tarafından temin edilecek.
Borusan Mannesmann-Noksel-Erciyas Konsorsiyumu,
Ümran-Emek Konsorsiyumu ve Tosçelik Profil ve Sac
Endüstrisi’nin aralarında bulunduğu altı yerli üretici firma, toplam kapsamın yüzde 80’ini alırken, kalan kısım ise
yabancı tedarikçi Baosteel Europe firmasına verildi.
TANAP’ta 1 milyon 200 bin tonluk işin yaklaşık üçte birine denk gelen 400 bin tonluk bölümünü tek başına Tosçelik karşılayacak. Borusan-Mannesmann, Erciyas Boru ve
Noksel Boru’nun oluşturduğu üçlü konsorsiyum yaklaşık
300 bin tonluk kısmı, Ümran Boru ve Emek Boru’nun
oluşturduğu grup da 200 bin tonluk kısmı aldı.

2014

Türkiye, Doğu-Batı enerji koridoru olacak

İhaleyi kazanan Türk şirketler ve Almanya merkezli bir
Çin firması ile yapılan sözleşmeleri kapsayan TANAP
Ana Hat Boruları Alım Sözleşmesi imza töreninde açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi
(SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev, TANAP projesi
sayesinde Türkiye’nin “Doğu-Batı enerji koridoru” olduğunu vurguladı. Abdullayev, Türkiye’nin ‘upstream’ pozisyonunun güçlenmesi, vergi gelirleri, taşıma ve portföy
gelirleri, 15-20 bin kişiye yeni iş imkanlarının sağlanması,
Türk boru üretimi ve boru inşaatı sektörünün gelişmesi ve
dünyada TANAP projesi referansı ile yeni işler alarak kazanacağı faydaların özellikle belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

TANAP kapsamında
kamulaştırma işlemleri
başladı
Hayal olan proje gerçeğe dönüşüyor

İmza töreninde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu,
TANAP’ın bir barış projesi olduğunu ve hat üzerindeki
ülkelerle dostlukları pekiştireceğini söyledi.“Türkiye ve
Azerbaycan hayal olan projeyi gerçeğe dönüştürüyor”
diyen Davutoğlu sözlerine şunları ekledi: “Eğer ülkeler
birbirine ticaret ile enerji ile bağlanırsa bu, barışı sağlar.
Nasıl zamanında İpek Yolu bu rolü üstlenmişse TANAP
da günümüzde aynı görevi devralacak ve bu iki hat üzerindeki dostluklar pekişecektir.” 21. yüzyılın enerji yüzyılı

gündem

olacağına değinen Davutoğlu, “Biz attığımız adımlar ile
enerji üzerinden dünyaya barış yüzyılı yaşatacağız” diye
konuştu.

Kamulaştırma işlemleri başladı

Yeni iş imkanlarının yaratılması, Türk boru inşaatı sektörünün gelişmesi ve dünyada TANAP projesi referansı ile
yeni işler alarak kazanacağı faydaları ile dikkat çeken proje hakkında konuşan Enerji Bakanı Taner Yıldız, TANAP
kapsamında kamulaştırma işlemlerinin başladığını belirtti.
Türkiye’de 21 ilden geçecek olan TANAP’ta atılan bu imzalarla önemli dönüm noktalarından birinin yaşandığının
altını çizen Yıldız, “Boruların güzergâha transferi için 50
binden fazla tren ve TIR seferi yapılacak. Bu sayede başta
İskenderun Limanı olmak üzere çok ciddi bir sirkülasyon
başlayacak” dedi.

1850

kilometre / TANAP
projesinin uzunluğu

1,2

milyon ton / Türk firmalarının
kullanacağı çelik miktarı
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Kurumsal yönetim
derece notu arttı

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne en üst düzeyde uyum sağlamak için çalışmalarını sürdüren Petkim, Borsa
İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki notunu artırmayı başardı.

Yüzde 38,68 hissesi Borsa İstanbul’da

olan Petkim’in Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Notu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapan Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından yapılan çalışma sonucunda
9,01 olarak belirlendi.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK’nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılarak dört ana başlık altında yapılan değerlendirme
sonucu belirlendi ve ana başlıklar itibarıyla; Pay Sahipleri
bölümünde yüzde 90,19, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
bölümünde yüzde 93,67, Menfaat Sahipleri bölümünde
yüzde 94,95 ve Yönetim Kurulu bölümünde yüzde 85,31
olarak güncellendi.
Bu not, Petkim’in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
büyük ölçüde uyum sağlayarak tüm politika ve önlemleri
uygulamaya soktuğunu, yönetim ve iç kontrol mekaniz-

Petkim’in Kurumsal Yönetim
Derece Notları

8,19
2011 yılında: 8,52
2012 yılında: 8,72
2013 yılında: 9,01
2010 yılında:

malarının etkin bir şekilde oluşturulup işletildiğini, tüm
kurumsal yönetim risklerinin tespit edilerek aktif bir şekilde yönetildiğini, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının
en adil şekilde gözetildiğini ifade ediyor. Ayrıca bu nota
göre kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst
düzeyde olduğu, yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin en
iyi uygulama kategorisinde yer aldığı anlaşılıyor.

2014
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Fikrimce ödül töreni, Petkim havuz başında gerçekleştirildi.

Fikirler yarıştı, ‘en iyi’ler
kazandı

Petkim bünyesinde 2004 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Petkim Öneri
Sistemi (PETÖS) ve Yaratıcı Fikir Platformu’nun 2013 yılında tek çatı altında
birleştirilmesi ile oluşturulan “Fikrimce” platformu, meyvelerini vermeye başladı.

Mavi ve beyaz yaka tüm çalışanların,

iş süreçleri ile ilgili farklılık yaratan ve verimliliği
artıran fikirlerini üst yönetimle paylaşabildiği Fikrimce platformunda Aralık 2013 ve Ağustos 2014 döneminde uygulamaya geçen 97 öneri, Fikir Değerlendirme
Kurulu tarafından değerlendirildi.
Bu önerilerden 84’ü için puanlama, 13 adedi
için ise net fayda hesaplaması ilgili üniteler
tarafından yapıldı. “Net Fayda Kategorisi”,
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kategorisi”, “Çevre Kategorisi”, “Enerji Kategorisi”, “Müşteri
Dostu Öneri Kategorisi”, “İyi Fikir Kategorisi”, “En Fazla Uygulanabilir Öneri Veren
Çalışan” ve “En Fazla Öneri Niteliği Taşıyan
Öneri Veren Ünite” kategorilerinde dereceye
giren çalışanlara, Genel Müdürlük binası bahçesinde düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Törende bir konuşma yapan Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, 2004 yılında PETÖS olarak başlayan yapının, 10 yılda önemli gelişme gösterdiğini ve yıllar içinde
gerekli revizyonlar yapılarak güncelleştirildiğini söyledi.

Son olarak 2013 yılında yapılan revizyonda sistemin adının “Fikrimce” olarak belirlendiğini söyleyen Korkut, 10
yılda sisteme verilen öneri sayısının 4 bin 808’e ulaştığını
belirtti.
5 bininci öneriyi veren çalışana çok özel bir sürprizleri olacağı bilgisini veren Korkut, 2014 yılının ilk sekiz ayında
sisteme 459 öneri geldiğini açıkladı. “2014 yılı bizim için
son derece önemli bir yıl. Planlı bakım ve kapasite artışı yatırımlarımızın kapsamlı bir şekilde yürütüldüğü bir yılda 459 öneri gelmesi
memnuniyet verici” diyen Korkut, Mavi Oda
gibi yeni uygulamalara dikkat çekti. Amacın
işle ilgili olarak akla gelenleri, verimlilik yaratacak unsurları özgürce tartışmak ve bunu iş
sonuçlarına yansıtmak olduğunu dile getiren
Korkut, hızlı değerlendirme ve aksiyon alınmasının önemine dikkat çekti.
Fikrimce platformunda bu yıl performans olarak önerilerin yüzde 25’i değerlendirilirken sistemin özünde Korkut’a göre “akıl akıldan üstündür” mantığı yatıyor. Fikrimce platformu, işleyişi ve raporlanması ile örnek bir
sistem olarak görülüyor.
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Plastik İşleme Fabrikası
5 ayda inşa edildi
Petkim Plastik İşleme Ambalaj Fabrikası, 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak
üretime başladı. Fabrika’nın açılış törenine yoğun ilgi gösterildi.

Petkim bünyesinde tüm katı ürün fabri-

kalarının ambalaj malzemesi ihtiyaçlarını ve aynı
zamanda masterbatch’lerini üreten Plastik İşleme Ambalaj Fabrikası (PİF), ihracata yönelik üretimin yanı sıra yurt
içi müşterilerinin masterbatch ve kompound ihtiyaçlarını
da karşılıyor. Çok kısa sürede inşası tamamlanan fabrikanın açılış törenine Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi
(SOCAR) Başkanı Rövnag Abdullayev, Başkan Yardımcıları David Mammadov, Süleyman Gasimov, SOCAR
Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz, Petkim Yöne-

tim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev ile fabrikanın yönetici ve
çalışanları katıldı.
Törenin ev sahipliğini yapan Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut, Plastik İşleme Ambalaj Fabrikası’nın,
çalışanların özverisiyle rekor denilebilecek bir sürede inşa
edilip üretime başladığını belirterek, “22 bağımsız tesisten oluşan Petkim’de her işletme kendi başına bir fabrika.
Gerek yeni işletmeler gerekse mevcut tesislerin kapasite
ve verimlilik artışları için sürekli yatırım yapıyoruz. Özelleştirme sonrası Petkim’e 500 milyon doların üzerinde
yatırım yapıldı. 2018 yılına kadar da her yıl ortalama 100
milyon dolar yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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PTA Fabrikası’nın yıllık
kapasitesi yüzde 50 artarak
70 bin tondan 105 bin tona
yükselecek
2023 yılı için kendilerine yıllık 6 milyon ton brüt üretim
ve iç pazarda yüzde 40 pazar payı hedefi belirledikleri
bilgisini veren Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
2013 yılında kapasite artışı, planlı bakım ve üretimde verimlilik artışı için yaklaşık 125 milyon dolar; bu yıl ise
118 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini
ifade etti. Şimdi Etilen ve PTA fabrikalarındaki kapasite
artışı projelerinin devam ettiğine değinen Korkut, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yatırımlar tamamlandığında
Etilen Fabrikası’nın yıllık kapasitesi yüzde 13 artışla 580
bin tona çıkarken, PTA Fabrikası’nın yıllık kapasitesi ise
yüzde 50 artarak 70 bin tondan 105 bin tona yükselecek.”

“İki ülke arasındaki ilişkiler tarihin en üst
noktasında”

Törende bir konuşma yapan Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şahin Mustafayev, açılışı yapılan fabrikada
dalgalanan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, fabrikanın iki
ülke arasındaki işbirliğinin küçük de olsa bir numunesi
olduğunu kaydetti.
SOCAR’ın, Azerbaycan dışındaki en büyük yatırımlarını
Türkiye’de yapmasıyla, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin tarihteki en üst noktaya ulaştığına da dikkat çeken
Bakan Mustafayev “Halklarımız ve ülkelerimiz arasındaki
dostluk ve kardeşlik münasebetleri, ölümsüz liderlerimiz
Haydar Aliyev ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çektiği eziyetlere dayanıyor” dedi.

Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şahin Mustafayev

Şahin Mustafayev’den hükümete destek
teşekkürü

“Bugün Azerbaycan ve Türkiye devletlerinin yöneticileri, emektaşlığı, dostluk münasebetlerini uğurla devam ettiriyor ve yeni seviyelere yükseltiyor. SOCAR
başta olmak üzere binden fazla sayıda Azerbaycan
şirketi, çok iyi bir yatırım iklimine sahip olan Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Aynı şekilde 2 bin 500’den
fazla Türk şirketi Azerbaycan’da çok önemli yatırımlara imza atıyorlar. Azerbaycan’da faaliyet gösteren
şirketlerin yüzde 36’sı Türk şirketleridir. 5,6 milyar
dolar yatırım bedeline sahip STAR Rafinerisi, Türkiye tarihinin en büyük yatırımı olarak tarihe geçiyor.
Türkiye hükümeti de bu yatırıma çok büyük destek
veriyor. Biz de hükümet olarak bu yatırımlardaki ilerlemeleri çok yakından takip ediyor ve dikkatle değerlendiriyoruz. Rafinerinin yanında konteyner limanı
ve Petkim’in kapasite artışı yatırımları hayata geçtikçe mutluluğumuz daha da artacak. Türkiye hükümetine, yatırımlara bugüne kadar verdikleri destekler
nedeniyle Azerbaycan hükümeti adına teşekkürlerimi
huzurunuzda ifade etmek istiyorum.”
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SOCAR Türkiye üst
yönetimi Şamahı’da bir
araya geldi

SOCAR Türkiye 3. Özdeğerlendirme, 2015 Yılı Hedefleri ve Stratejilerini Belirleme
Çalıştayı Azerbaycan’ın Şamahı kentinde 24-27 Ekim tarihleri arasında yapıldı.

Ailelerin de katılım gösterdiği SOCAR

Türkiye 3. Özdeğerlendirme toplantısı Azerbaycan’da gerçekleşti. Toplantıya SOCAR Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Yönetim Kurulu Üyeleri
Süleyman Gasimov ve David Mammadov katıldı. Vagif
Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmasında yöneticiler seviyesinde, iç çalışmaların diğer arkadaşlarla paylaşılmasının tecrübe açısından çok önemli olduğuna vurgu yaparak
herkesi tartışmalarda katılımcı olmaya davet etti.
Bağlı şirketler ve ilişkili şirket TANAP’la beraber ortaya koyulan büyük hedefleri gözden geçirmek, performans
ölçmek, iyileştirmeye açık alanları tanımlamak için bu
toplantıların çok önemli ve faydalı olduğuna inandığını
dile getiren SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan
Yavuz, 2018 yılında dünyanın 17 büyük ekonomisinin
içinde 2. büyük şirket olmak gibi son derece iddialı ve bu
kadar kısa süre içerisinde kolay kolay başarılamayacak bir

yolculuk yaptıklarına dikkat çekti. Yavuz, “Bu yolculuğun
en önemli kilometre taşı elbette ki çalışma arkadaşlarımızın performansı. Arkadaşlarımıza olan inancımız, birikimimiz ve elbette ki Türkiye ve Azerbaycan’ın stratejik
ortaklığında, kardeşliğinde, vizyonunda, siyasi iradelerin
bize vermiş olduğu destekle SOCAR’ın tanımlamış olduğu bu hedeflere doğru ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Şirketlerin ve departmanların ilerleme ve hedef sunumlarının ardından SWOT Analizi yapıldı ve akabinde Hedef
Kartı oluşturulması için belirlenen grupların çalışmaları
başladı.
İlk günün akşamında düzenlenen Gala Yemeği’ne
Azerbaycan milli müzik aleti nagara eşliğinde dans
gösterisi ve Samir Piriyev’in canlı müzik performansı
damgasını vurdu. Çalıştayın ikinci günü SOCAR Türkiye
vizyon ve misyonu gözden geçirildi ve Hedef Kartı grup
sunumlarının ardından Vagif Aliyev, Süleyman Gasimov,

2014

David Mammadov, Kenan Yavuz ve Samir Kerimli’nin
kapanış konuşmalarıyla toplantı sona erdi. Süleyman
Gasimov, konuşmasında bu toplantılarda şirketlerin
birçok stratejisinin geliştirildiğini belirterek, SOCAR
Azerbaycan’ın da benzer çalışmalar yapacağını dile
getirdi. David Mammadov ise Petkim’in özelleşmesi
sırasında ‘Çikolata gibi bir tesis’ ifadelerini kullandığını
hatırlatarak, Türkiye’de ortaya çıkan performansın
dikkate değer olduğunu kaydetti. Kenan Yavuz kapanış
konuşmasında “Bir şey konuşulmazsa özümsenmesi
de zor olur. Bu sebeple burada yaptığımız ve yapmayı
düşündüğümüz işleri konuşuyoruz. İşlerimizi göstermek
için yapmıyoruz ama yaptığımızı göstermemiz lazım. Çok
şanslıyız çünkü söylediğimiz her şeyi hayata geçirecek

SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz toplantıyı
yönetti.

gündem

Yavuz: “Türkiye ve
Azerbaycan’ın stratejik
ortaklığında, kardeşliğinde ve
vizyonunda, siyasi iradelerin
bize vermiş olduğu destekle
SOCAR’ın tanımlamış olduğu
hedeflere doğru ilerliyoruz.”
kapasitemiz var. Yaptığımız her şey güneş gibi, ay gibi
gerçek. O yüzden burası özellikle gençler için bulunmaz
Hint kumaşıdır” diye konuştu.

SOCAR Türkiye yönetimine başarılarından dolayı özel ödül verildi.
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Enerji basını SOCAR
yatırımlarını inceledi

Enerji Gazetecileri Derneği (EGAD) üyesi bir grup gazeteci, SOCAR Türkiye Başkanı
ve CEO’su Kenan Yavuz’un davetlisi olarak geldikleri Petkim Yarımadası’nda, devam
eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Petkim Yarımadası’nda devam eden
SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi’nin (STAR) çalışmalarını ilgiyle takip eden basın mensupları, bu sefer
çalışmaları yerinde görerek değerlendirme fırsatı buldu.
STAR Rafinerisi, Petkim üretim sahası ve Petkim Konteyner Limanı sahasını gezen gazetecilere açıklamalarda bulunan Kenan Yavuz, Türkiye’nin en az bir rafineriye daha
ihtiyaç duyduğunu söyledi. Türkiye’nin cari açığını yılda
2.5 milyar dolar azaltacak STAR Rafinerisi’nde, 2015 yılı
itibarıyla montaj aşamasına geçileceği bilgisini veren Yavuz, 2016 yılının Şubat-Nisan döneminde istihdam edilen
kişi sayısının, önemli bölümü geçici işçilerden oluşmak
üzere, 16 ilâ 17 bine ulaşacağını belirtti. Toplam 5.6 mil-

yar dolara mal olacak rafinerinin 2017 yılının sonunda faaliyete geçeceğini kaydeden Yavuz, sözlerine şöyle devam
etti: “2 bin 700 dönümlük alana inşa edilecek rafineri için
bugüne kadar 900 milyon dolarlık harcama gerçekleştirildi. Ekim ayı sonuna kadar 1.2 milyar dolarlık harcamanın
yapılacağı tesisler için kredi kullanım süreci başlayacak.
Toplamda 5.6 milyar dolara mal olacak rafineri binlerce
kişiye de iş imkanı sağlayacak.”

2014 yılı yatırım bütçesi 115 milyon dolar

Türkiye’nin her yıl 15 milyar dolarlık rafinaj ve petrol
ürünü ithal ettiğine dikkat çeken Kenan Yavuz, “İthalat,
Türkiye ekonomisinden 2 kat hızlı büyüyor. Türkiye’nin
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bunu durdurması gerekiyor” dedi. Yavuz,
SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi’nin (STAR)
tamamlanmasının ardından, 4 ilave petrokimya tesisine ve en az bir rafineriye daha
ihtiyaç duyulacağını söyledi.

“En az bir rafineriye
daha ihtiyacımız var”
Geziye eşlik eden Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut da, 2014 yılı için planlanan yatırım bütçesinin 115 milyon dolar olduğunu,
özelleştirme işleminin tamamlandığı 2008
Haziran ayından 2014 yılı sonuna kadar şirkete yapılan yatırım tutarının 500 milyon dolara ulaşacağını vurguladı.
Petkim Konteyner Limanı’nda 2013 yılı
Temmuz ayında başlayan hafriyat çalışmalarının bir yılı geride bıraktığını anımsatan
Korkut, limanın ilk faz yatırımının 2015 yılı
Haziran ayında tamamlanacağını, ilk geminin ise gelecek sene Eylül ayında limana yanaşacağını söyledi.

“Kıyılarda sanayi tesisi şart”

Türkiye’nin 8 bin kilometreyi bulan kıyı şeridinde, sanayinin
denize çıkış noktasının 20 kilometreyi bulmadığına dikkat çeken SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz, “Gebze,
Aliağa ve İskenderun dışında denize sanayi çıkış noktamız bulunmuyor. Sanayi olmadan bu ülke nasıl kalkınacak? Bu gençler
nerede iş bulacak? Türkiye üretmek zorunda” dedi.
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Büyükelçi̇ Bağırov’dan
İzmi̇ r ve Mani̇ sa’ya çıkarma

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için İzmir ve
Manisa’da bir dizi ziyarette bulunan Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov,
SOCAR’ın Petkim Yarımadası’nda yaptığı yatırımları yerinde izledi.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Bağırov ve beraberindeki heyet, Petkim Yarımadası’nı ziyaret etti.

Azerbaycan’ın Ankara

Büyükelçisi
Faig Bağırov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki
ticaret hacminin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki yatırımların artırılması amacıyla İzmir ve Manisa’yı ziyaret
etti. Bağırov, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı
Cengiz Gül, Azerbaycan Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi
Vasif Aliyev ve Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Koordinatörü Nurengiz Eşki ile birlikte ilk olarak İzmir Valisi
Mustafa Toprak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan
Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ı makamlarında ziyaret etti.

Azerbaycan’ın ülke dışındaki en büyük yatırımları Türkiye’ye yaptığını belirterek, yalnızca Azerbaycan Devlet
Petrol Şirketi’nin (SOCAR) 2018 yılına kadar yapacağı
yatırım tutarının 20 milyar doların üzerinde olduğunu söyleyen Bağırov, iki ülke liderliğinin özel sektörün yapacağı
yatırımların önünü açmada çok önemli işlev yüklendiğini
ifade etti. İzmir Valisi Mustafa Toprak da, Petkim Yarımadası’ndaki yatırımları yerinde görme fırsatı bulduğunu
ve büyük heyecan yaşadığını kaydetti. İzmir Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan ise Bakü’nün
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Ege Serbest Bölgesi’ni (ESBAŞ) ziyaret ederek, yatırım
olanakları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“Mani̇sa, Gence ̇ile kardeş şehi̇r olabi̇li̇r”

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Bağırov ve beraberindeki heyet, ziyaretlerinin ikinci gününü Manisa’da temaslarda bulunarak geçirdi. İlk olarak Manisa Valisi Erdoğan
Bektaş’a nezaket ziyaretinde bulunan Bağırov, kısa süre
önce bu göreve atanan Bektaş’ı tebrik etti ve başarılar diledi. Vali Bektaş, 1 milyon 350 bin nüfuslu kentin, Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu belirterek, Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) yapılacak
yatırımların 4. derece teşvik aldığını, ayrıca kentin ekonomisinde tarımın da çok önemli yer tuttuğunu sözlerine
ekledi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Bağırov

1995 yılından bugüne İzmir’in “kardeş kenti” olduğunu,
kentte çok sayıda Azerbaycanlı öğrenci yaşadığını anımsattı.

Yorgancılar: “Azerbaycanlı ̇iş adamlarını
İzmi̇r’e bekli̇yoruz”

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı (EBSO) ziyaret eden heyet,
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve
yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Azerbaycan’ın
Türk vatandaşlarına havalimanında vize verme uygulamasının iş seyahatlerini kolaylaştırdığını, bununla birlikte
vizelerin tamamıyla kaldırılmasını arzu ettiklerini belirten
Başkan Yorgancılar, 2011 yılı Kasım ayında 150 meclis
üyesiyle birlikte Bakü’ye iş seyahati gerçekleştirdiklerini
ifade etti. Yorgancılar, “Aradan yaklaşık üç yıl süre geçti.
Bu kez bizler Azerbaycanlı kardeşlerimizi İzmir’de ağırlamak ve ortak yatırım ve iş yapma olanaklarını artırmak
istiyoruz. Vizelerin kaldırılmasının yanında iki ülke arasında acil olarak Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması
en önemli beklentimiz” dedi. Özellikle gıda ürünlerinin
ihracatında sorunlar yaşandığını ve iki ülke arasındaki
mevcut 5 milyar dolarlık ticaret hacmini az bulduğunu
söyleyen Yorgancılar, “Bu ticaret hacmini birkaç yıl içinde birkaç kat daha artırma potansiyelimiz var” dedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Faig
Bağırov da, Azerbaycan iş dünyasının temsilcileri ile en
kısa sürede irtibat kurarak, İzmir ve çevresini kapsayacak bir iş ziyareti gerçekleşmesi için çaba harcayacağı
sözünü verdi. Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı
Cengiz Gül ise, İzmir ile çevresinin tarım ve teknik tarım konusunda oldukça gelişmiş olduğuna dikkat çekerek,
Azerbaycan’da bu konuda hazır bir pazar bulunduğunu ve
değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Heyet daha sonra

Büyükelçi Bağırov, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek Genel Sekreter Halil Memiş ile bir
araya geldi. Manisa ile Azerbaycan arasındaki ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesi adına kardeş şehir uygulamasını
hayata geçirmek istediklerini söyleyen Memiş, “Manisa
ile tarihi ve kültürel dokuları birbirine benzeyen, sanayi
ve ekonomik anlamda Manisa’ya yakın bir şehir, kardeş
şehir olarak seçilebilir. Söz gelimi bu şehir Gence olabilir.
Bu bizim için büyük mutluluk olur” ifadelerini kullandı.
Heyet daha sonra Manisa OSB bünyesinde Elginkan Holding’i ziyaret ederek E.C.A. fabrikasında incelemelerde
bulundu.

İzmir Valisi Mustafa Toprak ve Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi
Faig Bağırov
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SOCAR Yaz Okulu’ndan
İzmir seyahati

SOCAR Yaz Okulu projesi kapsamında yapılan yarışmalar sonucunda ikinci gelen
takım, SOCAR’ın Türkiye’deki faaliyetlerini yakından görebilmek ve dünya pazarına
entegrasyonu hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla İzmir’e seyahat etti. Teknik
ve kültürel faaliyetleri içeren bu geziye 7 öğrenci ve SOCAR İnsan Kaynakları
Departmanı’ndan bir yetkili katıldı.

Petkim İnsan Kaynakları Müdürü

Dr. Rakif Farajov’un ev sahipliğinde Petkim tesislerinde başlayan programda öğrencilere şirket tanıtım
sunumu yapıldı ve çevre eğitimi, teknik emniyet ve yangın emniyet eğitimleri uygulandı. Şirkette gerçekleştirilen
eğitimler gösterildi.
22 bağımsız fabrikadan oluşan Petkim sahası, inşaatı tüm hızıyla
devam eden STAR Rafineri
sahası ve yine hem deniz tarama hem de rıhtım oluşturma faaliyetleri süren Petlim
sahasını görme imkanı bulan
misafir öğrencilere ayrı ayrı
tanıtım sunumları yapıldı. Ziyaret edilen her şirkette öğrencilerin soruları yetkili isimler tarafından cevaplandırıldı. Petkim’de
kısa bir süre önce yeni yerinde faaliyete
başlayan Plastik İşleme Fabrikası, Atık Giderme Fabrikası, Su Ön Arıtma Fabrikası, Elektrik Üretim
ve Dağıtım, Buhar Üretim öğrencilerin ilgiyle incelediği
tesisler arasında yer aldı.

Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne giden
Yaz Okulu öğrencilerine lise müdürü ve öğretmenler tarafından okul hakkında bilgi verildi. Ziyaret anısına öğrencilere Petkim Akademi katılım belgeleri Dr. Rakif Farajov
tarafından takdim edildi.
Türkiye’nin en büyük doğrudan yatırımcısı haline gelen SOCAR’ın Petkim
Yarımadası’nda devam eden yatırımlarını yerinde inceleyen
Yaz Okulu öğrencileri Türkiye programları kapsamında
Efes Antik Şehri, Meryem
Ana Kilisesi gibi dünyaca
ünlü mekanları gezdi. İzmir
Kemeraltı, Kuşadası ve Eski
Foça da Azerbaycan’dan gelen misafir öğrencilerin 6 gün
süren programında gidilen mekanlar arasında yer aldı.
Gezinin altıncı günü; öğrencilerin Petkim’deki son günüydü. Petkim tarafından Adnan Menderes Havalimanı’na uğurlanan öğrencilerin oldukça verimli geçen
İzmir seyahatleri tamamlanmış oldu.
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Japon yatırım heyeti
İzmir’den mutlu döndü

Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) İstanbul Ofisi Genel Müdürü Yasuyuki
Ishiga, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı yetkilileri ve
beraberindeki heyet ile Petkim Yarımadası’nı gezdi.

Otomotiv yan sanayi, makine, kimya,

bankacılık, inşaat, danışmanlık gibi çeşitli sektörlerden firmaların bulunduğu heyetin Petkim ziyaretine
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Öztürk ile Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut eşlik etti.
Yatırım imkânlarını değerlendirmek ve karşılıklı işbirliği
fırsatlarını arttırmak amacıyla gerçekleşen ziyarette Petkim saha alanını gezen heyet, Petkim’in faaliyetlerini ye-

rinde izleme imkanı buldu. Başbakanlık Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı’ndan (TYDTA) yetkili kişilerin
de hazır bulunduğu görüşmede heyette bulunanlar, yatırımlardan oldukça etkilendiklerini belirtti. JETRO İstanbul Ofisi Genel Müdürü Yasuyuki Ishiga ise Japon firmaların yeni yatırım yerleri için arayışta olduğunu söyledi.
Petkim ziyaretinin yanı sıra Ege Serbest Bölgesi’ne
(ESBAŞ) de giden heyete, bölgenin, yatırımcılara sunduğu lojistik, işgücü avantajları, mükemmel altyapı ve teşviklerle Japon yatırımcılar için oldukça önemli bir cazibe
merkezi olacağı bilgisi verildi.

JETRO ne yapar?

Japon Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO), hükümet destekli olup, Japonya ile diğer tüm ülkeler arasında
karşılıklı ticaret ve yatırımı desteklemek için çalışmaktadır. 1958 yılında kurulmuş olan JETRO’nun
amacı; 21. yüzyılda Japonya’daki küçük ve orta ölçekli şirketlerin global ihraç potansiyelini arttırmak
için Japonya’dan ihracatı desteklemektir.
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Türkiye’nin Çin’le
imtihanı

Çin, ekonomik büyümesinde yaşanan yavaşlamanın ardından petrokimya
sektörüne yatırım yapma stratejisini geliştirerek sürdürülebilir bir büyümenin
peşine düştü. Çin’in bu stratejisinin ekseninde Türkiye’yi kısa ve uzun vadede farklı
senaryolar bekliyor.

Yoğun sermaye ve teknolojiye sahip, pa-

zar ve hammadde kaynaklarına göre gelişme gös-

teren petrokimya sektörü yakın geçmişe kadar Avrupa’nın
tekeli altındaydı. Ancak Çin ekonomisinin son 20 yılın-

daki ekonomik performansı ve küreselleşme sürecinin hız
kazanması ile birlikte petrokimya sektöründeki dinamikler yer değiştirmeye başladı. Ucuz hammadde kaynakla-

rına sahip Ortadoğu’ya ve geniş pazar potansiyeline sahip

Asya bölgelerine üretimin kayması, buraları petrokimya
üretmeye doğru itti. Batı’nın içine düştüğü ekonomik du-

rum ve buna paralel olarak talepte yaşanan daralma, pet-

rokimya yatırımlarının bu bölgelere kaymasının nedenleri
arasında başı çekiyor.

Bölgenin en önemli açmazlarından biri ise hammadde

ve sanayinin aynı ülke sınırları içerisinde buluşamıyor

olması. Petrol ve doğal gaz yönünden zengin olan ülkelerin genellikle bu ürünleri petrokimyaya dönüştürecek yeterli teknoloji ve sanayileri yok. Petrokimya üretebilecek
donanıma sahip olan ülkelerin ise işleyecek hammaddeleri
yok. İşte bu noktada işleme kapasitesi olan ve hammaddeye sahip olmasa bile rahat ulaşabilen iki ülkeye gözler
çevriliyor: Türkiye ve Çin. Bir tarafta ucuz iş gücüyle
dünyanın en zengin ikinci ülkesi ve en büyük petrokimya
ithalatçısı konumundaki Çin, diğer tarafta ise yarım yüzyıllık petrokimya bilgisi ve geçmişine sahip, dünyanın ilk
10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye.

Nedenler farklı ama hedef aynı: Petrokimya

Özellikle gelişmiş ülkelerdeki talebin doygunluğa ulaşmasıyla Çin, Hindistan, Türkiye ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler ekonomide sahneye çıktı. Üretimin
hızla arttığı bu ülkelerde petrokimyasal ürünlerin talebi de
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paralel bir şekilde arttı. Dünyanın en büyük pazarlarından
olan Çin, 2008 yılına kadar ucuz işgücü ile düşük katma
değerli ürünler üreterek hızlı bir büyüme performansı gösterdi. Ancak 2008 krizi ile birlikte nihai ürünlere talebin
azalması, Çin’in büyümesini sekteye uğrattı. Çin Hükümeti’nin krizden hemen sonra devreye soktuğu önlem
paketi ise petrokimya yatırımlarına hız kazandırdı. Çin’in
ekonomik canlandırmayı hedefleyen bu dev bütçesinden
petrokimya yatırımları da nasibini aldı.

Çin’in ekonomik
canlandırmayı hedefleyen
dev bütçesi, petrokimya
yatırımlarına zemin hazırladı
Dünyanın en büyük petrokimya ithalatçısı ve yatırımcısı
konumunda olan Çin, uluslararası şirketlerin de yatırım
yaptığı bir merkez haline dönüştü. Çin, dünyanın üçüncü
büyük petrokimya üreticisi olma yolunda hızla ilerlerken
petrokimya tesislerini Sinopec, PetroChina, CNOOC ve
BASF gibi dev kuruluşlarla birlikte inşa ediyor. Özellikle
olefin üzerine üretim yapan Çin’in etilen üretim kapasitesi ise azımsanmayacak durumda. 30 büyük ünite ile yılda
15,3 milyon ton etilen işleme kapasitesine sahip olan Çin,
bu kapasiteyi 2017 yılına kadar yüzde 40 oranında artırmayı hedefliyor. Yapılan yatırımlarla, Çin’in petrokimya
stratejisinin dünya pazarına yön vereceği beklentisi yay-
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gınlaştı. Ülkenin bu hamlesi birçok üretici ülkenin pazarlarının yerini değiştirirken fiyat dinamikleriyle de oynayacak ve Çin, pazarda belirleyici bir oyuncu olacak.
Çin’in gündemine petrokimya yatırımlarını almasının
nedenleri arasında, şimdiye kadar başarıyla sürdürdüğü
ekonomik büyümeyi sağlayan dinamiklerin değişim göstermesi de bulunuyor. Çin’in nüfus profili bundan 20 yıl
öncekiyle aynı değil. Çin’de artık daha gelişmiş, farklı
ihtiyaçları olan ve ucuz işgücü satmaya yanaşmayan bir
nüfus profili hakim. Bu durum da Çin’in ucuz işgücüne
dayalı ekonomik büyüme planını zayıflatırken ülkeyi daha
farklı arayışlara itti. Öte yandan Çin’deki petrokimya
ve ana plastik talebi de hızla artış gösterdi. 2000 yılında
37,949 milyon metrik ton olan talep, 2010 yılında 100,843
milyon metrik tona yükseldi. Sonuç olarak talebin de hızla
arttığı bir düzlemde Çin’in rekabetini sürdürebilmesi için
hammaddesi petrokimyaya dayalı ürünleri ucuza mal edebilmesi, bu nedenle kendi petrokimyasını üretmesi gerekiyor. Petrokimya sektörü, Çin’in ekonomik durgunluğu
yenmesi, istihdam oluşturması, dışa bağımlılığını azaltması ve özellikle yüksek katma değerli ürün üretebilmesi
adına kilit bir sektör görevini üstleniyor.

Çin, ekonomik büyümesini
yeni stratejisi olan petrokimya
ile sürdürecek
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Türkiye’nin petrokimya ile tanışıklığı 50 yıl öncesine
dayanıyor. 5 Yıllık Kalkınma Planı’nın sonucu olarak,
temelleri 1962 yılında atılan Petkim’in 2008 yılında
özelleştirilmesi ile birlikte Türkiye petrokimya alanında
bambaşka bir kulvara girdi. 2 milyon tondan fazla kapasite
ile üretim gerçekleştiren Petkim, şu anda Türkiye’nin
petrokimya ihtiyacının yüzde 25’ini sağlıyor. Türkiye’nin
enerji merkezi olma yönündeki ilerleyişi, petrokimya
alanındaki geleceğini de belirleyici bir faktör olacak. Çin
gibi hammaddede dışa bağımlı olan Türkiye’nin üzerinden
geçecek boru hatları, petrokimya üretiminde ihtiyaç
duyduğu hammaddeyi daha ucuza mal edeceği anlamına
geliyor. Bu da ülkenin rekabetten düşmesini engelleyecek
ve belki de yeni petrokimya tesislerinin kurulabilmesi
adına cesaret verecek. Bir petrokimya tesisinin kurulması
için ortaya çıkan maliyet, uluslararası yatırımcıların
gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Bu noktada Türkiye’nin
enerji koridoru olması, uluslararası yatırımcıyı kolaylıkla
çekebilecek bir ortam oluşturuyor.

Çin’in petrokimya stratejisinin ortasındaki
Türkiye

Çin’in petrokimya yatırım hamleleri ile birlikte ortaya çıkacak yeni kapasiteler, ülkenin dışa bağımlılığını
azaltacak. Çin’e petrokimya tedarik eden diğer ülkeler
ise yeni pazarlar aramanın peşine düşecek. İşte burada

Türkiye için kısa vadede avantajlı bir durum ortaya çıkıyor. Çin’de meydana gelecek olası kapasite fazlasının da
devreye girmesiyle petrokimya alanında ciddi bir rekabetin olacağı düşünülüyor. Asya ve Uzakdoğu kapasitelerinin ilk tercihi ise hâlihazırda petrokimya ürünlerini işleyebilecek modern tesisleri bulunan, bu konuda sanayileşmiş
ve lojistik bakımından da yakın olan Türkiye olacak. Bu
durum kısa vadede aslında Türkiye’nin ucuz hammaddeye
ulaşması bakımından pozitif bir gelişme olarak görülebilir. Diğer üreticilerle birlikte Çin’in de ürettiği petrokimya
ile rekabete katılması elbette Türkiye’ye ucuz hammadde
olarak dönüş yapacak ama uzun vadede bakıldığında ise
Türkiye her ne kadar ucuz hammaddeye kavuşuyor olsa
da bu durum dışa bağımlılığı azaltmayacak, tam tersine
sürdürecek. Hâlbuki Türkiye kendi petrokimya ürünlerini üretebilecek tesis ve bilgiye sahip. Fiyat avantajını da
ancak kendi hammaddesini üreterek sağlayabilir. Bu bağlamda, Çin’in politikaları ekseninde Türkiye kısa vadede
kazanıyor gibi gözükürken uzun vadede ise dışa bağımlılığını sürdürüyor olacak. Zaten hammadde temininde
fiyat dezavantajı olmayan Türkiye, dünya hammadde
piyasalarını yönlendiren büyük oyuncular için cazip bir
pazar konumunda ve dönemsel sıkıntılar dışında da fiyat
konusunda bir sorun yaşamıyor. Ancak hammaddede yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan Türkiye’nin uluslararası
fiyatlarda hammadde temin etmesi sürdürülebilir sektörel
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büyümesini gerçekleştirebileceği bir zemin sunmuyor. Bu
zemin ancak Türkiye’nin kendi üretimiyle gerçekleşebilecek gibi gözüküyor.

Plastik sektörü demek petrokimya demek

Plastik sektörü açısından da Çin ve Türkiye rekabeti,
Çin’in petrokimya hamlesi ile daha da derinleşecek. Çin,
petrokimyaya yaptığı yatırımların sonucunda ucuz işgücü ile elde ettiği ekonomik büyümeyi bu sefer ucuz hammadde üreterek evrimleştirirken, plastik nihai ürününü
de küresel pazara daha avantajlı bir şekilde sunabilecek.
Türkiye ise eğer stratejisini Çin’inkine benzer bir şekilde
yeni petrokimya tesisleri yatırımından yana geliştirmezse
bir süre sonra plastik pazarında Çin ile zorlu bir rekabete
girmek durumunda kalacak.
Öte yandan Türkiye’nin elini güçlendiren bir başka sektör
ise plastik işleme makine sektörü. Genel olarak makine
ihracatında çok iyi durumda olan Türkiye, plastik işleme
makineleri sektöründe parlak bir grafik çizmiyor. Yapılan
yatırımlara rağmen plastik işleme makinelerinin büyük bir
bölümü ithal ediliyor. 2013 yılında plastik işleme makinelerinde 527 milyon dolarlık ithalat yapılırken ihracat
ise 134 milyon dolarla sınırlı kaldı. İthalatın 2011 yılında 692 milyon dolar gibi rekor bir seviyede gerçekleştiği
göz önüne alındığında, yıllar itibariyle yapılan yatırımlar
sonucu plastik işleme makinelerinin ithalatında ciddi bir
düşüş yaşandığı görülüyor. Türkiye’nin bu alanda da yerli
üretime geçmesi yatırım maliyetlerini düşürürken plastik
sektörüne ciddi bir ivme kazandıracak. Ayrıca makine
ihracatı ile talebin Çin’e kaymasını engelleyen bir konuma yükselebilir ve katma değerin ülke dışına transferine
engel olabilir.

Hammaddede yüzde 80
oranında dışa bağımlı olan
Türkiye’nin uluslararası
fiyatlarda hammadde temin
etmesi, sürdürülebilir sektörel
büyümeyi desteklemiyor
Sonuç olarak, petrokimya her iki ülke için de ayrı bir strateji ve büyümeyi sürdürmenin yeni bir yolu haline geldi.
Çin, yıllar içinde değişen sosyolojik ve ekonomik kodlarını doğru okuyarak yeni bir strateji geliştirdi ve uluslararası
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yatırımlarla birlikte kısa sürede büyük bir üretici konumuna ulaştı. Türkiye’nin ise Çin’in bu stratejisini doğru takip
etmesi gerekiyor. Çünkü kısa vadede Türkiye’nin önceliği, Çin’in pazarda meydana getirdiği ucuz hammadde ile
yüksek katma değerli ürün üreterek rekabetini sürdürmek.
Bunu yaparken de uzun vadede enerji koridoru olmanın
getirdiği ortam ile kendi petrokimya tesislerini kurmanın
yolunu araması gerekiyor. Böylelikle Türkiye, petrokimya
alanında hem kısa hem uzun vadede kazanan ülke olacaktır.
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Futbolun içindeki
petrokimya
Petrokimyanın kullanım alanı oldukça yaygın.
Bunlardan biri de futbol. Krampondan futbol
topuna ve saha çizgilerine kadar her şeyin içerisinde
petrokimya ürünleri var.

Saha çizgileri:
Boyanın hammaddesi bir
petrokimya çıktısı olan
tolüenin maddesidir. Ayrıca
boyanın niteliğine göre içine
giren petrokimya çıktıları
değişkenlik gösterir.
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Çorap:
Sentetik elyaf ve devamlı
ipliklerin ana başlangıç maddeleri
petrokimya endüstrisi ürünleridir.
Polyester elyaf ve ipliğin üretim
girdisi olan polyester cips, etilen
glikol ve saf tereftalik asit veya
dimetiltereftalat arasındaki
preaksiyonu sonucu elde edilir.

Koltuklar:
Stadyum koltukları genellikle
darbe mukavemeti son
derece sert plastik yapımında
kullanılan yüksek copolimer
polipropilen ya da poliüretan
hammaddelerinden üretilir.
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Krampon:
Tabanı etilen vinil asetattan (EVA) üretilir
ve ince bir kattır. Orta tabanın malzemesi
üreticisine göre değişiklik gösterir. Genel
olarak, jel ya da sıvı silikon kullanılırken
poliüretandan da oluşabilir. Dış tabanlar
genellikle karbon kauçuk ya da üfleme
kauçuktan üretilir. Geri kalan kısımlar ise
plastik levhalardan ve naylon gibi sentetik
malzemelerden oluşur.

röportaj
mercek

Pleksiglass:
Polistren, birkaç bin stiren
molekülünün birbirine bağlanarak
düz bir zincir oluşturmasıyla elde
edilen yapay polimerdir. Sert ve
nispeten kırılgan bir ürün olan
polistren levha, termoplastik
ailesine ait bir üründür.

Suni çim:
Suni çim kauçuk granül dolgulu,
polietilen iplikten dokunur. Görünüm ve
kullanım şartları açısından doğal çim
ile arasında bir fark yoktur. FIFA’nın
almış olduğu bir karar ile 2004–2005
futbol sezonu ile birlikte tüm UEFA
seviyesindeki maçlar da dahil olmak
üzere futbol stadyumlarına sentetik çim
- suni çim kaplanmasına onay verildi.

39

40

Ambalaj Ay Yıldızları
sahiplerini buldu

Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Ambalaj
Ay Yıldızları Yarışması’na başvuru yapan 192 ambalaj 9 farklı kategoride
değerlendirildi ve 98 ambalaj ödüle layık görüldü.
rışması’na katılabilen Türk şirketlerin kazandığı ödüllerin
uluslararası geçerliliği de var. Yarışma, World Packaging
Organization-WPO (Dünya Ambalaj Örgütü) tarafından
akredite edildiği için uluslararası arenada yetkinliğe ve
geçerliliğe sahip. Yarışma kuralları uyarınca “Yetkinlik
2014” ödülüne layık görülen ambalajlar, WPO’nun düzenlediği WorldStar Yarışması da dâhil olmak üzere uluslararası yarışmalara katılma hakkı kazanıyor. Şampiyon
finalistler bu yıldan itibaren WorldStar’ın yanı sıra Asya
Ambalaj Federasyonu’nun (APF) yarışması AsiaStar’a da
katılabilecek.

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması
küreselleşiyor

Ambalaj Ay Yıldızları Ödül Töreni açılışında konuşma
yapan ASD Yönetim Kurulu Başkanı ve Petkim Genel

Müdürü Sadettin Korkut, küresel rekabetin hızla arttığı bir

ortamda ürünlerin giysisi olan ambalajın ürünlere standart
getirdiğine ve değer kattığına dikkat çekti. Korkut,

“Türkiye genelinde bir marka haline gelen ve son beş yıldır
düzenlediğimiz Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda ödül
ASD Yönetim Kurulu Başkanı ve Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut

Türkiye’nin en önemli

ambalaj sanayicilerini bir araya getiren Ambalaj Sanayicileri
Derneği (ASD) tarafından düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları 2014 Yarışması’nın ödülleri 5 Eylül 2014’te Conrad
İstanbul Otel’de yapılan bir tören ile dağıtıldı. Ödül töreni
500’e yakın davetli ile Zuhal Olcay konseri eşliğinde gerçekleştirildi. 11 altın, 13 gümüş, 25 bronz ve 49 yetkinlik
ödülünün dağıtıldığı törende ayrıca Altın Ödüller arasında
TSE işbirliği ile Altın Ambalaj Ödülleri de verildi. Seçici Kurul, uygun gördüğü yarışma kategorilerinde verdiği Altın Ödüller içinden ayrıca 3 adet “Altın Ambalaj
Ödülü’nü” seçti. Yurt içinde ve yurt dışında ürettikleri ve
piyasaya sürdükleri ürünler ile Ambalaj Ay Yıldızları Ya-

alan ürün sahipleri istedikleri takdirde üyesi bulunduğumuz
Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) yarışması WorldStar’a

gidebiliyordu. Bu yıl, şampiyon ambalajlar Asya Ambalaj
Federasyonu (APF) yarışması AsiaStar’a katılmak üzere

başvuruda bulunabilecek” diyerek önemli bir gelişmeyi de
paylaştı. Öte yandan Sadettin Korkut, dünya genelinde bu

kuruluşlara üye ülkelerin tamamı tarafından desteklenen,
ASD’nin jüri olarak yer aldığı ve oy kullandığı bu
uluslararası yarışmalar ile de Türkiye ambalaj sektörünün
geldiği noktayı tüm dünyaya gösterdiklerini söyledi.
Bu yıl beşincisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nı küreselleştirmek için kolları sıvadıklarını belirten Korkut, ulusal bir marka haline gelen Ambalaj Ay

Yıldızları Yarışması’na önümüzdeki yıldan itibaren yurt
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haberler

dışından ürünlerin de katılabileceği haberini verdi. Korkut, “Ambalaj Ay Yıldızları uluslararası olacak ve Dünya Ambalaj Ay Yıldızları seçilecek. 5 yıl içinde ulusal bir
marka olan yarışmamızı Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri kapsayacak
şekilde önce bölgesel daha sonra ise uluslararası yarışma
haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Şampiyon finalistler bu yıldan
itibaren WorldStar’ın yanı sıra
Asya Ambalaj Federasyonu
(APF) yarışması AsiaStar’a da
katılabilecek

Ambalaj Ay Yıldızları 2014 Yarışması’nda
Dereceye Girenler

Yarışmada kazanan ambalajların ürün isimlerinin ilgili kategorilerine göre alfabetik listesi aşağıda yer almaktadır.
Altın Ödül Kazananlar ve Kategorileri
İçecekler
Doğadan Soğuk Bitki ve Meyve Çayı
Gıda
Anavarza Bal
Atatürk Orman Çiftliği Yoğurt Kavanozu
Balparmak Katla Balla
Gıda Dışı Ürün
JETR 57 - CUPRINOL Akzo Nobel Çift Komponent
Sağlık ve Güzellik
Aromel Emotions Roll-on Serisi

Ambalaj Malzemeleri
Marmara Zeytin Oksijen Bariyer Etiketli Gıda Ambalajı
Satış Noktası Sergileme
Eti Sepet Kutu
Esnek Ambalajlar
Eti Burger Kek Soyulabilir Termoform Ambalaj
Grafik Tasarımı
Lokkum Türk Lokumu
Endüstri ve Taşıma
Dentaş Çiçek Kutusu
Altın Ambalaj Ödülleri
Anavarza Bal
Marmara Zeytin Oksijen Bariyer Etiketli Gıda Ambalajı
Eti Sepet Kutu
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“Artık Türkiye’yi değil,
dünyayı konuşuyoruz”

Vatan Plastik’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Behruz Vatandost,
Vatan Plastik’i kurarak tek başına adım attığı başarılı yolculuğa şimdi
çocukları ile birlikte devam ediyor.
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Çok küçük yaşlarda İran’dan Türki-

ye’ye gelen Behruz Vatandost, kendi girişimleriyle
kurduğu Vatan Plastik ile sektör içinde hızlı bir gelişim
göstermeyi başardı. Bugün ürettiklerinin yüzde 40’ını birçok ülkeye ihraç ettiklerini söyleyen Vatandost, en büyük
stratejilerinin pazarlama olduğunu vurguluyor. Matematiğe çok önem veren Vatandost, matematiğin işlerinin bir
parçası olduğunu belirtiyor ve firmanın ulaştığı büyüklüğe
iyi hesap bilerek geldiklerinin altını çiziyor.
Hammadde ve elektriğe olan bağımlılıkları nedeniyle rekabette avantaj yaratmak için hızlı üretmeye mecbur olduklarını ifade eden Behruz Vatandost, Petkim’in sektöre kalite getirdiğini de vurguluyor. Petkim’in üretmediği
ürünleri dışarıdan almak durumunda kaldıklarını söyleyen
Vatandost, “Bu ürünleri Petkim üretmeye başlarsa elbette
Petkim’den alacağız” diyor. Tek başına kurduğu firmayı
şimdi çocuklarıyla birlikte yöneten Vatandost, ekonomik
krizlere de adeta meydan okuyor. Hiçbir krizden etkilenmediğini dile getiren Vatandost, bunun nedenini kendi tabiriyle ‘bir kenara yedek akçe koymasına’ bağlıyor.
Çok küçük yaşlarda İran’dan Türkiye’ye gelip Vatan
Plastik’i kurdunuz. Bu süreç nasıl gelişti?
İstanbul’da çalıştığım ilk yıllarda Eminönü’nde ağabeyimle çuval işi yapardık. Hindistan’dan kumaş alıp onları
un torbası, fındık torbası yapıp satardık. 1956 senesinde
tanıştığımız biri bize plastik işinden bahsetti. Biz de bunun üzerine pres makineleriyle pijama düğmesi yapmaya
başladık. Tabii o zamanlar kimisi kırmızı kimisi mavi olan
hurda lastik ayakkabıları hammadde olarak kullanıyorduk.
Onları yıkayıp granül haline getirdikten sonra hortuma
dönüştürürdük. Bu işe tam olarak 1957 yılında başladık.
Takip eden yıllar içerisinde birkaç yer aldık, sonrasında
enjeksiyon makinesi aldık derken bu günlere geldik.

“Petkim ile birlikte üretime bir
standart geldi”
Aslında en zorlu yıllarda bu işe atılmışınız…
Tabi tabii… Mesela 60 İhtilali’nde ben gece çalışıyordum
ve ertesi gün ihtilal oldu. O dönem aylarca hiç iş olmadı. Dönemin ihtiyaçlarına göre çeşit çeşit işler yaptık.
Bunlardan biri de kırmızı mavi hulahoplar işiydi. 1963’te
film başladığı sıralarda yerli bir makine yapıyorlardı. Biz
de o makineden aldık ve film makinesi işine başladık.

röportaj

PVC’den vazgeçip film makinesini çektik, ardından torba çektik. Geniş brandalar yaptık ve işimize böyle devam
ettik. Örneğin turfanda sebze yetiştirenler için sera örtüsü
yaptık ve bu işe halen devam ediyoruz. Hem Türkiye’ye
hem de dünyaya üretim yapıyoruz. 1966 senesinde yaptığımız yerli makine 4 metre açıldığı zaman 8 metre üretebiliyordu. Sonra bu makine birçok kişi tarafından üretilmeye başlandı.
Bir fabrika ile başladınız. Şimdi ise üç fabrikanız var.
İlk modern fabrikamızı 1975 yılında Kartal’da kurduk ve
hala burada üretime devam ediyoruz. Artan iş hacmi ile
birlikte 1983 yılında ikinci, 2006 yılında üçüncü fabrikayı üretim zincirimize ekledik. Bu üç fabrikamızın yıllık
200.000 ton üretim kapasitesi var. Dördüncü fabrikamızın
temelini de Osmaneli’nde attık. Ayrıca şunu eklemek isterim: Ben elektriği ve hammaddeyi dışarıdan alıyorum.
Bu nedenle benim için önemli olan üretim hızı. Üretim
hızında yakaladığım avantajla maliyeti düşürüp rekabet
edebiliyorum.
Bunca yılda elbette birçok ekonomik krize de tanıklık
ettiniz. Ayakta kalıp bugünlere gelmeyi nasıl başardınız?
Elbette birçok kriz gördüm. Ancak her zaman krizi bekleyecek ve hazırlıklı olacaksınız. Anonim şirket olmanın
da özünde bu yatıyor. Krizlere karşı seni koruyacak birikimi yedek olarak kenarda tutmak zorundasın. Ben de
öyle yaptım. Bugüne kadar olan krizlerde bir tek kişiyi
bile işten çıkarmadım. 42 yılını doldurmuş çalışanlarımız
var. Kriz ne demek bilmiyorum, sadece hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyebilirim.
Peki, bu süreçte hammadde sıkıntınız oldu mu?
Petkim 1968’de üretime başladı, biz daha önce kurulmuştuk. Hammadde satan firmalar bazen veriyorlardı, bazense
vermiyorlardı.
Petkim ile hayatınızda ne değişti?
Petkim’le Türkiye’ye bir standart geldi ve bence en önemli
olay da budur. Ayrıca en kaliteli ürünü de Petkim üretiyor.
Petkim özelleştirildi ve kendine bambaşka bir vizyon
edindi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Petkim çok badireler atlattı ve açık söyleyeyim ki çok
başarılı bir genel müdür ile yol alıyor. Petkim kâra geçti.
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SOCAR’ın da Petkim’e yatırım yapması oldukça önemli.
Çünkü Petkim’de bir potansiyel var ve bunun işler hale
getirilmesi gerekiyordu. SOCAR’ın yatırımları bu potansiyeli işletmeye başladı. Öte yandan Petkim’in bir yatırımı
binlerce kişiye ekmek kapısı oluyor. Yani sadece Petkim
değil sektör ve sektör çalışanları da kazanıyor.
Dünyadaki rakipler ile kıyasladığınızda sektörü nasıl
buluyorsunuz?
Doğrusu bizim yaptıklarımızı yetersiz buluyorum. Daha
çok çalışmalı ve daha çok yatırım yapmalıyız. Hollanda’nın nüfusu bizimkinden az ama ihracatı 580 milyar
dolar. Yani Türkiye’de ihracat kişi başına 2 bin dolarken
Hollanda’da 30 bin dolar. Yine de bu manzarada ümitsizliğe kapılmamak gerekiyor. Bizim de bu seviyelere çıkmamız mümkün. Türkiye üretir ama satış ve pazarlama
bilmezdi. Şimdi ise bunları da öğrendi. Zaten sistem sizi
bunları öğrenmeye itiyor.
Yani Türkiye dünyayla rekabet edebilir seviyeye ulaştı
mı?
Burada temel sorun hammadde gibi gösteriliyor. Aslında
sorun hammadde değil. Ucuz hammaddeyi illaki bulursun. Ama asıl önemli olan onu nasıl işlediğindir. Mesela
Japonya’yı ele alalım. Japonya’nın hammaddesi yok, dışarıdan alıyor. Ama o hammaddeyi öyle iyi çalışıyor ki
sen gidip Japonya’dan ürün almak zorunda kalıyorsun.
Biz de aynı şekilde yapmalıyız. Hammaddemizin olmayışı bir neden olamaz. Önemli olan onu nasıl kalitede iş-

leyip ürüne dönüştürdüğümüz. Örneğin bundan 20 sene
önce Türk firmaları uluslararası pazarlarda göremezken
şimdi Tayvan’da yapılan bir fuarda 35 tane Türk firması
stant açabiliyor.

Vatan Plastik iki adet geri
dönüşüm tesisine sahip
Peki, plastik sektöründe başka sorunlar da var mı?
Türkiye’nin geri dönüşümü yüzde 8; Almanya’nın ise
yüzde 80. Yani Almanya’da geri dönüşümü olmayan bir
şey neredeyse yok. Sektörde böyle konuları es geçmemeliyiz. Biz Vatan Plastik firması olarak 2 adet geri dönüşüm
tesisine sahibiz. Tesisimizde Polietilen (PE) ve Polipropilen (PP) ürünlerin geri dönüşüm işlemleri yapılıyor. Firmaların PE ve PP üretim ve ambalaj atıklarının alımını da
yapıyoruz. Ambalaj atıklarının çöp olmadığını söylüyoruz
ve bu bizim çıkış noktamızı oluşturuyor.
İç piyasa haricinde ihracatta da önemli bir paya sahipsiniz. İhracatınız daha çok nerelere oluyor?
Şimdilik üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Bizim
malımız her yerde satılıyor diyebilirim. Başta İngiltere ve
Rusya olmak üzere Ukrayna, Almanya, Azerbaycan, Norveç, Tacikistan, Romanya, Kıbrıs, İrlanda, Gürcistan, İran,
Cezayir ve İsrail´e ürünlerimizi gönderiyoruz. Devamlı
büyüyoruz ve şirketimizin Ar-Ge departmanında 15 kişi
çalışıyor. Biz artık Türkiye’yi değil, dünyayı konuşuyoruz.

2014
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Petkim Yarımadası Nemrut Körfezi’nde
çalışmaların başlangıcı 40 yıl öncesine uzanıyor.
2015 yılında yıllık 1.5 milyon TEU’luk Petkim
Konteyner Limanı bu alanda hizmet vermeye
başlayacak
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Ambalaj sektörü
ihracatı artıyor

Hızlı kentleşme ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle ambalaj
sektöründeki büyüme her yıl katlanarak artmaya devam ediyor.
Bu sektörde en önemli ağırlığı oluşturan plastik ambalaj mamulleri
üretimi ve ihracatı artışını sürdürüyor. Ambalaj alt gruplarından
kağıt, karton ve oluklu mukavva ürünleri ise ambalaj sanayiinin
önemli sektörlerinden biri haline geldi.

2014 yılının ilk 6 ayında ihracat %3 arttı
Ambalaj sektörünün ilk 6 aylık ihracatı bir önceki yılın aynı
dönemine göre miktar olarak %3, değer olarak %10 artış
gösterdi

Miktar olarak ihracat
679 bin ton/ 2013 ilk 6 ay
697 bin ton/ 2014 ilk 6 ay

Değer olarak ihracat

1.777 milyar USD / 2013 ilk 6 ay
1.962 milyar USD/ 2014 ilk 6 ay

Bütün ambalaj türlerinin ihracatı
2014’ün ilk 6 ayında arttı
Plastik Ambalaj İhracatı:

398 bin ton/ 1.3 milyar USD
Ahşap Ambalaj İhracatı:

45 bin ton/ 21.4 milyon USD

Kağıt/Karton Ambalaj İhracatı:
185 bin ton/ 339 milyon USD

Diğer Torba ve Çuval İhracatı:
611 ton/ 2.5 milyon USD
Cam Ambalaj İhracatı:

23 bin ton/ 15.1 milyon USD
Metal Ambalaj İhracatı:

46 bin ton/ 175 milyon USD

2014
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Plastik ambalaj, ihracatta liderliğini koruyor

Plastik ambalajların ihracatı toplam ambalaj ihracatının
%69’unu oluşturarak birinci sırada yer alırken ikinci sırada
ise %20 ile kağıt/karton ambalajlar bulunuyor

Cam Ambalaj
%1

Metal Ambalaj
%9

Plastik Ambalaj
%69

İhracatta Almanya ön plana çıkıyor
2014 ilk 6 ay
Ülkeler
Miktar (ton) Değer (USD)
Almanya
41.974
152.364.278
Irak
63.142
127.692.034
İngiltere
44.552
124.427.791
Fransa
26.281
97.554.634
İran
23.504
92.116.171
Hollanda
18.441
69.837.013
İtalya
26.708
66.775.672
İsrail
27.804
59.145.719
Azerbaycan
21.262
57.261.972
Rusya Federasyonu 13.658
51.675.330
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Ambalaj sektörü ithalatı
2014 yılının ilk 6 ayında ithalat %9 arttı

Ambalaj sektörünün toplam ithalatı bir önceki yılın aynı
dönemine göre miktar olarak %9, değer olarak ise %10 arttı

Miktar olarak ithalat
902 bin ton/ 2013 ilk 6 ay
981 bin ton/ 2014 ilk 6 ay

Değer olarak ithalat

1.654 milyar USD / 2013 ilk 6 ay
1.826 milyar USD/ 2014 ilk 6 ay

2014’ün ilk 6 ayındaki verilere göre,
ithalatta başı plastik ambalaj çekiyor
Plastik Ambalaj İthalatı
206 bin ton/ 944 milyon USD
Ahşap Ambalaj İthalatı
5 bin ton/ 5.052 milyon USD
Kağıt-Karton Ambalaj İthalatı
634 bin ton/ 692.7 milyon USD
Diğer Torba ve Çuval İthalatı
397 ton/ 613 bin USD
Cam Ambalaj İthalatı
177 bin ton/ 70.3 milyon USD
Metal Ambalaj İthalatı
18 bin ton/ 113.6 milyon USD

2014

analiz

49

En çok plastik ambalaj tercih ediliyor
Plastik ambalaj ithalatı %52’lik bir paya sahipken
kağıt/karton ambalaj ithalatı toplam ithalatın değer
bazında %38’ini oluşturuyor

%4

Plastik Ambalaj

%6

%52
%38

Cam Ambalaj
Metal Ambalaj

%0 %0

İthalat yapılan ülkeler arasında
Almanya 1. sırada

2014 yılının ilk 6 ayındaki ambalaj ithalatında ilk 10
ülke arasında en çok ambalaj ithalatı yapılan ülkeler
sıralamasında başı Almanya, Çin ve İtalya çekiyor.

2014 (6 ay) ithalatta ilk 10 ülke
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2019’da petrol talebi 100
milyon varil/gün olacak

Uluslararası Enerji Ajansı’nın

(EIA) Temmuz ayında yayınladığı bir rapora göre,
küresel petrol arz yetersizliğinde zirve noktasına beklenilenden daha erken bir zamanda ulaşılacak. Tüketimdeki
artış veya yeni rezervlerin bulunamamasından ziyade petrokimyasal ürün talebindeki geleneksel kalıpların değişiyor olması buna en önemli gerekçe olarak gösteriliyor.
Henüz gelişmekte olan ülkelerde hissedilmemekle birlikte, gelişmiş ülkelerin petrol türevleri talebi nihai ürünler
lehine daha hızlı artış gösteriyor.
Söz konusu raporun 2013-2020 dönemini içeren orta vade
beklentiler bölümünde, doğal gaz tüketiminin bu dönemde maliyet yönünden daha avantajlı olacağı, elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların hatta kömürün bile petrolün yerini almakta olduğu ele alınıyor. Ayrıca, çevresel
etkiler ve iklim değişikliği endişelerine paralel olarak, gerek gemi/tanker gerekse otomobil üretiminde elektrik tüketen yeni teknolojilerin ağırlık kazandığı vurgulanırken,
daha hızlı bir gelişmenin petrol türevlerini içeren hibrit
yakıtlar konusunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan, petrokimya ürün talebindeki artış ve yeni tüketim kalıplarındaki çeşitlilik, sektörde petrol türevlerine
dayalı hammadde tüketimini destekliyor. Başta etan olmak üzere, gaz bazlı türev ürünlerin kullanabileceği nihai
ürün çeşitliliği çok daha sınırlı düzeyde kalıyor.

Petrokimya ürün talebindeki
artış ve yeni tüketim
kalıplarındaki çeşitlilik,
sektörde petrol türevlerine
dayalı hammadde tüketimini
destekliyor
Tüm bu gelişmelerin sonucunda Uluslararası Enerji Ajansı, söz konusu raporda, küresel petrol talebinin 2019 yılında 100 milyon varil/gün seviyesine ulaşacağını belirterek, bu seviyenin hızlı tüketimin gerçekleştiği 2000-2007
dönemine çok yakın, ancak küresel ekonominin krizlerle
boğuştuğu 2008-2013 dönemindeki yüzde 0,8’lik artıştan
bir hayli yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
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Petrokimya sektörü 2015’ten
ne bekliyor?
2014 yılında küresel petrokimya üreti-

cileri için marjlar genellikle iyi düzeyde seyrediyor. Bu nedenle firma karlılıkları daha makul seviyelerde.
Bu durumun temel nedenleri Asya ve Kuzey Amerika bölgesinde hâkim olan arz ve maliyet yönlü faktörler olarak
sıralanıyor.
2015 yılı için üreticilerin daha dikkatli bir hazırlığa girmeleri gerekecek. Bunun nedeni ise Ekonomik Kalkınma
ve İşbirliği Örgütü (OECD) küresel ekonomik performansının 2015 yılında daha da zayıflaması olacak. Bunun da
küresel talebi daraltması bekleniyor. Bilindiği üzere, ABD
ekonomisinin bir kısmı hariç, gelişmiş ve gelişmekte olan
ekonomilerin 2015 yılı ile ilgili beklentileri yatay düzeyde.
Öte yandan, özellikle 2014 yılının üçüncü ve dördüncü
çeyreğinde yoğunlaşan bakım duruşlarının fiyatlara sağladığı arz yönlü desteğin, önümüzdeki Kasım ve Aralık
aylarında önemli ölçüde sona ermesi, bu nedenle 2015 yılı

başından itibaren arz yönlü söz konusu desteğin aksine fiyatlar üzerinde baskı oluşturması kaçınılmaz olacak.
Bir diğer risk ise küresel nakit akışının 2015 yılında yön
değiştirme ihtimali olarak görülüyor. ABD’nin parasal
arzı daraltma operasyonlarında sona yaklaşması ve 2015
yılı ortalarında gerçekleştirilmesi beklenen faiz artırımına paralel olarak bu kez borsa endekslerindeki hızlı düşüş, petrolün de dahil olduğu emtia fiyatlarında artışlara
yol açabilecek. Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
(OPEC) küresel arz fazlası nedeniyle, geçtiğimiz Ağustos
ayından itibaren petrol fiyatlarında gerçekleşen sert fiyat
düşüşlerini önlemek amacıyla, üretimde önemli kısıtlamalara gitmeyi planlıyor.
Buna karşılık gerek petrol gerekse diğer emtia fiyat artışlarını kısıtlayan en önemli faktör, Çin başta olmak üzere
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan düşük
büyüme performansından kaynaklanacak talep düşüşü
olacak.
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ABD’deki üretim kısıtları
Avrupalı ve Asyalı üreticilere
yarıyor
Bu durumun ana nedeni, yıl boyunca ABD’deki olefin ve
polietilen hammaddeleri ünitelerinde yaşanan düşük kapasitede çalışma ve yoğun bakım duruşlarıydı. ABD’nin

ihracat miktarlarında sert düşüşler gerçekleşirken, Orta

Doğulu rakip üreticilerin küresel arzdaki düşük potansi-

yelleri nedeniyle, Avrupalı ve Asyalı üreticiler pastanın

kalan bölümünü daha ağırlıklı olarak paylaşma şansı elde
etti. Daha ilginç olanı ise, ağırlıklı olarak gaz bazlı üretim

teknolojisi nedeniyle, bütanlı polietilen türleri üretiminde
kendi kendine yeterli seviyede olan bu bölge, bu yıl Ağus-

tos sonu itibarıyla 36 bin ton ürün ithalatı gerçekleştirdi.
Bu rakamın yıl sonuna kadar 45 bin tona ulaşması bekleniyor.

Bu durumun piyasalar üzerindeki asıl etkisi, küresel pi-

yasalarda en önemli fiyat belirleyici ve düşük hammadde
maliyetleri sayesinde fiyatlar üzerinde en çok baskı ku-

rabilen ABD’li üreticilerin yerini bu yıl Orta Doğu, Batı
Avrupa ve kısmen de Uzak Doğu Asyalı üreticilerin alması olacak.

Ancak, Orta Doğu menşeli ithal ürünler için Avrupa tara-

fından gerçekleştirilen vergi artışı da ithalat üzerine baskı

kurarak Avrupalı üreticilere iç piyasada rekabet avantajı
sağladı. Ayrıca, Çin’de yaşanan düşük büyüme perfor-

mansından kaynaklanan talep düşüşü önemli bir faktör

olurken yukarıda sözü edilen yeni vergi uygulaması nede-

Yıl boyunca ABD piyasasında

polietilen fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması hem Asya hem de Avrupalı rakiplere ciddi bir rekabet
avantajı sağladı. Üstelik petrol fiyatlarının sert düşüşe
geçtiği Ağustos ayı ile ABD dolarının hızla değer kazanmaya başladığı Eylül ayında mevcut rekabet avantajına bu
kez hammadde maliyetleri ve parite avantajı da eklenmiş
oldu.

niyle, Orta Doğulu üreticilerin yönünü Asya’ya çevirmeleri de dikkat çeken bir başka faktör sayılabilir.

Sonuç olarak, yılın son çeyreğinde kendini iyiden iyiye

hissettirmeye başlayan mevsimsel fiyat düşüşlerine rağmen, ABD’li üreticilerin mevcut durumunda yıl sonuna

kadar ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Bu yüzden Mart

ayından bugüne küresel petrokimya piyasalarında oluşan
mevcut rekabet yapısının devam etmesi bekleniyor.

2014

piyasalar

Avrupalı KOBİ, REACH ve CLP
yönetmeliklerinden şikayetçi
REACH ve CLP yönetmelikleri

başta olmak üzere, son yıllarda özellikle AB ülkelerinde artan kimyasal yönetmeliklerin uygulamasında
büyük ölçekli firmalar ciddi uyum kabiliyeti ve tecrübe
edindi. Ancak orta ve küçük ölçekli firmalar için aynı seviyede bir başarıdan söz etmek mümkün değil.

Bu kapsamdaki firmaların çoğundaki en önemli sorun,
maddelerin toksikoloji ve diğer çevre tehlikeleri açısından
yeterli testlerin yapılamamış olması ve tedarik zinciri boyunca şart koşulan bilgilendirmelerin yetersizliği üzerine
yoğunlaşıyor.
Ancak, söz konusu yönetmeliklerce şart koşulan tüm test
ve değerlendirmeler dikkate alındığında, sadece küçük ve
orta boy işletmeler değil büyük işletmeler için bile prosedürlerin oldukça zor ve yüksek maliyetler oluşturduğu, bu
yüzden genel olarak değerlendirildiğinde oldukça önemli
mesafeler kat edildiğine dikkat çekiliyor.

ABD’deki ilave yatırımlar müşteri
bulabilecek mi?
ABD’de son dönemde planlanan ya-

tırımların sonucu olarak 2019 yılında ülkenin toplam etilen üretim kapasitesinde yüzde 51 artış bekleniyor.
Polietilen kapasitesinde de buna bağlı olarak yüzde 47 artış gerçekleşmesi hedefleniyor.
Ancak bu ölçüde arz artışının hangi pazarlarda ve ne zamandan itibaren talep bulabileceği sorusuna henüz cevap
bulunabilmiş değil. Zira bugünkü şartlarda etilen ve polietilenler açısından zaten var olan kapasite fazlasına ek
olarak en büyük tüketici durumundaki Çin’de de, doğal
gaz, petrol ve hatta kömür gibi hammadde çeşitliliğine dayalı yeni etilen ve polietilen yatırımları söz konusu. Son
yıllarda iç talebi karşılamada azalan ölçüde ithalata ihtiyaç duyan bu ülkenin 2020 yılında neredeyse iç talebini
karşılayabilecek üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor.
Diğer taraftan Çin’de devam eden ve son yıllarda daha
da hızlanan altyapı ve lojistik yatırımlarının sağlayacağı entegrasyon avantajı sayesinde, başta kömür olmak

üzere, diğer hammadde ve kimyasalların daha etkin ve düşük maliyette tüketimi de bu ülkenin enerji ve petrokimya
sektörlerine ilave bir rekabet avantajı sağlayacak.
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Plastik palet kullanımı
giderek yaygınlaşıyor

Plastik kullanımının artması ile birlikte paletin hammaddesi de değişmeye başladı.
Artık plastik paletler daha yaygın olarak kullanılıyor. Petkim de plastik palet
konusunda çalışmalara başladı.

Dünyada plastiklerin

yeni kullanım
alanları ve tüketimi her geçen gün artıyor. Son
yıllarda plastiklerin yeni kullanım alanlarından birisi de
daha önceden ahşap olarak kullanılan paletler. Paletlerde
ağaç yerine plastiğin kullanılması, ağaçların kesilmesini
önlemenin yanında, plastiğin defalarca kullanılabilmesi
nedeniyle çevresel açıdan çok önemli bir katkı sağlıyor.
Türkiye’de plastik sektöründe plastik palet uygulaması gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Özellikle İran’dan alınan
ürünler plastik paletli olarak geliyor. Türkiye’nin tek petrokimya hammadde üreticisi olan Petkim de plastik palet
konusunda bir adım attı. Bu konuda çalışmalara başlayan
Petkim, kısa bir süre içerisinde lojistik sürecinde plastik
paletleri kullanıyor olacak. Sektöre öncülük etmeyi isteyen Petkim, dayanıklılık, kalite, ağırlık ve lojistik olarak
birçok avantaja sahip plastik paletlerin uzun dönemde maliyet avantajı ile birlikte ahşap paletlerin yerini alacağını
öngörüyor.
Plastik paletlerin diğer palet modellerine göre birçok avantajı bulunuyor. Ahşap ürünlerin periyodik bakımları yapıl-

mazsa, böceklenme veya çürüme gibi olumsuzluklar söz
konusu olabiliyor. Ayrıca, ahşap malzemeler ağaç bazlı
olduğundan, bu ürünlerin hazırlanmasında belli miktarlarda ağaç tüketimi yapılıyor. Plastik palet modelleri ise çok
daha pratik ve insan sağlığına zararı olmayan malzemelerden üretiliyor. Plastik, ekonomik bir malzeme olmakla birlikte aynı zamanda son derece dayanıklı. Esnek bir
malzeme olduğundan, her sektörde ve her ağırlıkta ürünün
taşınmasında kullanılabiliyor. Bu ürünler çivi veya ahşap
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modeller gibi kıymık barındırmıyor. Bu nedenle, kaldırma
sırasında çeşitli kazalara da sebebiyet vermiyor. Bir başka
önemli nokta ise, plastik paletlerin sudan etkilenmemesi,
çürüme veya böceklenme yapmaması oluyor. Son derece sağlam ve dayanıklı olan plastik paletler, darbelerden,
düşmelerden kolay kolay etkilenmiyor.

Plastik Palet Kullanım Avantajları

• Kullanım ömrü ahşap paletlere kıyasla 10 kat daha
uzundur. Sevkiyat başına düşen birim maliyet açısından ise avantajı çok daha fazladır.
• Deniz aşırı ve Uzak Doğu ülkelerine sevkiyatlarda ihracat standartlarına uyumludur. Plastik paletler,
ısıl işlem veya emprenye gibi pahalı işlemler gerektirmez. Bu nedenle ihracat yüklemeleri kolay ve sorunsuzdur.
• Avrupa Birliği’nin çok sıkı hijyen kurallarına tam
uyum sağlar.
• Böcek ve hastalıklara dirençlidir ve mantar oluşmaz. Mikrop bulaştırma riski yok, hijyenik bölge ve
temiz oda uygulamalarına uygundur.
• Temizlemesi kolaydır. Plastik palet üzerinde zamanla biriken kirleri çıkartmak amacıyla buharla temizlenebilir veya yıkanabilir.
• Çevre dostu ve tamamen yeniden işlenebilir malzemeden üretilmiştir.
• Hafif ağırlığı ve yüksek yük kaldırma kapasitesi ile
eşsizdir. Aynı yükü kaldıran ahşap paletin dörtte bir
ağırlığında olup özellikle hava nakliyesinde büyük
avantaj sağlar.
• İç içe geçtiği için ambarda stok sahasından ve nakliyeden tasarruf sağlar.
• Ahşap palette bulunan çivi veya kıymık gibi batıcı,
delici unsurları barındırmaz. Operatörün ellerini yaralayacak veya palete yüklenen ürünlere zarar verecek keskin kenar ve kıymık bulunmaz.
• En zorlu koşullarda bile bünyesine nem almaz. Paletin bütünlüğüne zarar veren asit ve alkalilerden etkilenmez.
• Enjeksiyon kalıplama yöntemi ve sıkı kalite kontrol
nedeniyle, ahşap paletlerden farklı olarak plastik paletlerin boyutu ve yük taşıma kapasiteleri değişmez.
• Genelde 4 yönden forklift ve transpalet girişine uygundur.
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AYPE Fabrikası 30 yıldır
aralıksız üretiyor
1985 yılında devreye alınan ve yıllık 190 bin ton üretim kapasitesine sahip Alçak
Yoğunluk Polietilen (AYPE) Fabrikası ile Petkim iç pazarda yüzde 52’lik paya sahip.
Petkim’in sahip olduğu en güçlü fabrikalardan biri olan AYPE, 30. yılını
kutlamaya hazırlanıyor.

Termoplastiklerin en eski polimer-

lerinden biri olan polietilen, sanayicinin en önemli
temel hammaddesi ve çok farklı kullanım alanlarına sahip.
Petkim Aliağa Kompleksi’nde 1985 yılından bugüne bu
önemli hammaddenin üretimi Alçak Yoğunluk Polietilen
(AYPE) Fabrikası’nda gerçekleşiyor. AYPE, yıllık 190 bin
ton üretim kapasitesi ile Türkiye iç pazarının çok önemli
bir oyuncusu konumunda ve iki değişik teknoloji ile ayrı
fabrikalardan oluşuyor. G03-5, F2-12, H2-8 kodlarıyla bilinen üç AYPE türü üreten fabrikada, toplam 74 personel
görev yapıyor.
AYPE, gaz halindeki etilenin, otoklav tipi reaktörde, yüksek basınç altında, başlatıcı kullanılarak birbirleri ile zincirleme reaksiyona girmesi sonucu elde ediliyor. Alçak

yoğunluk polietilen, reaksiyon basınç ve sıcaklığına bağlı
olarak ve katalistlerdeki değişikliklerle kullanım sahalarına yönelik birçok türde üretilerek plastik sanayinin en
önemli ham maddesini oluşturuyor. Petkim bu işlemi ilk
önce dışardan temin ettiği Nafta hammaddesini Petkim
Etilen Fabrikası’nda etilen ara ürününü üreterek başlatıyor. Daha sonra bu ara maddeyi AYPE ve AYPE-T Fabrikalarında işleyerek alçak yoğunluklu polietileni üretiyor.
Fabrikada üretilen ürünler ise çok geniş bir kullanım alanına sahip. Ağır hizmet torbası, sera örtüsü, ambalaj filmi,
kablo kılıflama, ev eşyası, oyuncak, boru, hortum, tüp,
şişe, kumaş ve metal kaplamaları, rotasyonlar, kalıplama
maddeleri gibi çok farklı alanlarda kullanılan ürünler;
imalat sanayisinin en önemli girdileri arasında bulunuyor.
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Fabrika iki üniteden oluşuyor

AYPE Fabrikası’nın birbirinin aynısı iki adet polietilen ünitesi bulunuyor. İlk ünitesi 19 Nisan 1985’de,
ikinci ünitesi 30 Ekim 1985 tarihinde devreye alınan
AYPE Fabrikası, İngiliz Sim-Chem A Simon Engineering Company (ICI) firmasının lisansı ile Türk Kutlutaş firması tarafından inşa edildi. Başlangıçta yıllık
150 bin ton üretim yapan fabrikanın üretim kapasitesi
1992 ve 1993 yıllarında yapılan tevsi yatırımı sonrasında 190 bin tona çıkarıldı.
Petkim’in 2005 yılında devreye alınan ve yıllık 160
bin ton üretim kapasitesine sahip Alçak Yoğunluk
Polietilen-Tubular (AYPE-T) fabrikasında yapılan
üretimle birlikte toplam AYPE üretim kapasitesi 350
bin tona ulaşıyor.

Petkim, en güçlü olduğu
AYPE ürünündeki
kapasitesi ile iç pazarda
yüzde 52’lik paya sahip
Petkim, 2013 yılı sonu itibarıyla AYPE Fabrikası’ndan 131 bin 300 ton iç satış ve 3 milyon 300 bin ton
Plastik İşleme Fabrikası’nın kullanımı için toplam
134 bin 600 ton satış gerçekleştirdi.

fabrika

AYPE-T Fabrikası’ndan yapılan 84 bin 600 ton satış ve 27
bin 800 ton ithalattan satış ile birlikte Petkim’in iç pazara
sunduğu AYPE miktarı 247 bin tona ulaştı. AYPE ürününde toplam pazar büyüklüğü 475 bin ton olan Türkiye’de,
228 bin ton ithalat gerçekleştirildi. Petkim, en güçlü olduğu AYPE ürünündeki bu kapasitesi ile iç pazarda yüzde
52’lik paya sahip.

Gaz halindeki etilenin AYPE’ye dönüşümü

Etilenin polimerleştirilme tepkimesi, 1930 yılında tesadüfen İngiliz kimyasal ürünler şirketi Imperial Chemical
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vana, tankı 30 kg/cm²g den daha yüksek basınçlara karşı
koruyor.
Etilen gazı 8’ lik bir boru ile taze gaz tankından çıkarak
H230 A-B primary kompresör emiş filtresine geliyor. Kartuj tipi bu filtreler, primary kompresöre girebilecek toz ve
pislikleri tutarak kompresörün silindir ve pistonlarını pislikten koruyor. Filtrelerin içinde 15 adet kartuj bulunuyor.
Primary kompresör 45°C ve 17-22 kg/cm²g’de aldığı taze
etilen gazını kademeli olarak 310 kg/cm²g’e sıkıştırıyor.
Sıkıştırılma esnasında gazın sıcaklığı yükseldiğinden kademeler arasındaki ısı değiştiriciler devreye giriyor.
AYPE Fabrikası’nda kullanılan kimyasal maddelerin en
önemlileri arasında katalistler yer alıyor. Katalist A, Katalist K ve Katalist X12 olarak adlandırılan üç çeşit katalistin yanında, katalist çözücü solventler, yağlar ve polietilene bazı özelliklerini veren katkı maddeleri kullanılıyor.

Petkim’de güvenilir AYPE üretiliyor

Industries (ICI) tarafından bulundu. Ama başlangıçta, bu
tepkime yaklaşık 2000 barlık çok yüksek basınçlar altında
gerçekleştirilebildi. Bu tepkimenin teknolojisini kolayca
uygulanabilir hale getirmek için ise yıllar gerekti. Çok
geçmeden mekanik ve elektriksel özelliklerinin farkına
varılan polietilen, birçok farklı uygulamada kullanılmaya
başladı.
AYPE Fabrikası da üretimini ICI lisansı ile sürdürüyor
ve yüksek basınç prosesine sahip. 1500 lt’lik reaktörde
1250-1350 kg/cm2’lik basınç ve 170-310°C sıcaklıkta organik peroksit katalistler ile etilenin % 20’si polietilene
dönüştürülüyor. Geri kalan % 80 etilen ise tekrar sistemde
kullanılıyor.
Bütün işlem etilenin Etilen Fabrikasından boru hattı ile
gaz halinde, 20-28 Kg/cm²g lık basınç ve ortam sıcaklığında fabrikaya gelmesiyle başlıyor. Etilen taze gaz tankına alınıyor. İçindeki 10 mikrondan büyük parçaları tutan
kartuş tip bir filtreden geçen taze etilen gazı, besleme gazı
ısıtıcısına alınıyor. Burada taze etilen gazı, taze gaz tankı
sıcaklığı olan 45 °C’ye ısıtılıyor.
Taze etilen ile Booster kompresörün sıkıştırdığı alçak
basınçlı etilen gazının toplandığı tankın normal çalışma
şartlarındaki basıncı 17 kg/cm²g seviyesinde ve tankın
üzerinde 30 kg/cm²g ayarlı emniyet vanası bulunuyor. Bu

Türkiye pazarında AYPE ihtiyacının yüzde 52’sini Petkim
karşılıyor. Sanayicilerin diğer talepleri ise daha küçük ölçekli işletmeler veya ithalat yolu ile karşılanıyor. İthalat
yolu ile karşılanan AYPE’de ürün kalitesiyle ilgili olarak
yaşanan bazı sorunlar zaman zaman gündem oluşturuyor.
Düşük maliyetli olmasıyla cazip müşteri bulabilen bu
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hammaddeler, nihai ürünlerde kalite
sorunlarıyla daha maliyetli üretim süreçlerine yol açabiliyor.
Petkim AYPE Fabrikası bu açıdan Türkiye’de özellikle gıdayla temas eden
ürünler için önemli bir güvence anlamına geliyor. Sanayicilerin AYPE’ye
dayalı üretimlerinin artışına paralel
olarak Petkim’in AYPE Fabrikası’na
yaptığı kapasite artışları büyük oranda
ithalatın önünü kesti. Özellikle tarım
sektöründe tüketimi hızla artan damla
sulama borusunun hammaddesi olan
AYPE talebi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmak için oluşan
AYPE talebine Petkim kapasite artışı
ile cevap veriyor.

190

bin ton
AYPE yıllık
üretim kapasitesi

fabrika

350

bin ton
AYPE-T ile birlikte
toplam üretim kapasitesi
Alçak Yoğunluk Polietilenin Özellikleri:

• Özgül ağırlığı düşüktür ve suda yüzer.
• Üstün gerilme ve yırtılma direncine sahiptir, darbe mukavemeti yüksektir.
• Normal sıcaklıklarda, inorganik asitlere, bazlara, alkollere, yağlara, ketonlara, gıda sanayisinde kullanılan kimyasallara ve deterjanlara karşı oldukça dayanıklıdır.
• Elektriksel özelliği ve dielektrik mukavemeti iyidir.
• Zehirsiz, kokusuz ve tatsız olduğundan sağlığa zararlı değildir.
• Rutubet geçirmez, kolay işlenir ve ucuzdur.
• UV stabilazör ilavesi ile uzun ömürlü, ısı ve ışığa dayanıklı sera örtüleri
yapılabilir.
• AYPE’nin ağır hizmet torbaları ve hortumları dayanıklıdır, bükülebilir,
kolay kullanılır, çatlamaya dayanıklıdır ve kolay renklendirilir.
• AYPE’den yapılmış filmlerin optik özellikleri üstündür, kaygandır, büzülebilir, baskı yapılabilir, nem geçirmez, yırtılma direnci yüksektir, kaplama
ve film maliyeti düşüktür ve gıda ambalajı için idealdir.
• AYPE kaplı malzemeler sağlığa zararlı değildir, kimyasallara dayanıklıdır, uzun ömürlüdür, baskı yapılabilir.
• AYPE ile kaplanan kablolar kolay işlenir, elektrik özellikleri üstündür,
çatlamalara ve aşınmaya dayanıklıdır.
• Şişirme ve enjeksiyon kalıplamayla bükülebilir ancak istenilen sertlikte
kuru boyamaya uygun çatlamaya dayanıklı sağlıklı kaplar yapılabilir.
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Ambalaj dünyası İstanbul
randevusunda buluştu

Avrasya Ambalaj Fuarı, 610 firmanın katılımı ve birçok ülkeden gelen ziyaretçilerle
birlikte TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Ambalaj Sanayicileri Derneği

(ASD) ve REED TÜYAP Fuarcılık A.Ş. işbirliği
ve sektörün diğer sivil toplum kuruluşlarının desteği ile
düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı, bu yıl 20. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, 18-21 Eylül 2014 tarihleri
arasında TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nin
105 bin metrekarelik kapalı alanında gerçekleşti. 610 firmanın katılım gösterdiği fuar, sektörün tüm ürün gruplarını aynı çatı altında buluşturması ile dikkat çekti.
Küresel rekabetin kritik önem kazandığı bir çağda gerçekleştirilen ambalaj fuarı, Avrasya pazarına girmek isteyenler için de bir fırsat niteliğinde. Networkün genişletildiği
ve satışların yapıldığı bir platform olan fuara 91 farklı
ülkeden katılım gerçekleşti. Türkiye’deki ambalaj sektörünün büyümesine paralel olarak fuar alanı her yıl daha
da büyük bir alana kuruluyor. Geçen yıl üretim miktarını
yüzde 8 artırarak 6,9 milyon tona; cirosunu ise yüzde 15
arttırarak 16,2 milyar dolara çıkaran sektör, 2014 yılında

18-19 milyar dolar arası bir pazar büyüklüğüne ulaşmayı
hedefliyor.

Avrupa’nın ve Avrasya’nın en büyük ihtisas
fuarı

Orta sınıfın hızla güçlendiği ve şehirlere göçün yoğun olduğu bir Türkiye’de ihtiyaçlar da değişiyor ve ambalajlı
ürünlere daha fazla gereksinim duyuluyor. 2002-2012 yılları arasında Türkiye’de ambalaj tüketimi iki kat artarak
kişi başına 190 dolar seviyesine ulaştı. Buna rağmen ambalaj sektörünün hala büyük bir potansiyel barındırdığını
söyleyen Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, ambalaj sektöründe
2016’da sert ve esnek plastik ambalajlar toplamının yüzde
44 ile ilk sırayı almasının beklendiğini belirtti. Bu sektörü yüzde 31 ile kâğıt/karton/oluklu mukavva grubunun
takip edeceğini ve metal ambalaj sektörü ile cam ambalaj
sektörünün paylarının ise sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 7
olacağının tahmin edildiğini söyleyen Korkut, 20 yıl önce
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başlayan fuarın bugüne kadar yaklaşık 30
kat büyüdüğünü ve tam bir başarı hikâyesine
dönüştüğünü ifade etti. Fuarın sadece Avrupa’nın değil Avrasya’nın her yıl düzenlenen
en büyük ihtisas fuarı haline geldiğine dikkat çeken Korkut, düzenlenen seminerler ve
konferanslar ile sektörün en önemli buluşma
noktası olduğunu hatırlattı.

20 yıl önce başlayan
Avrasya Ambalaj Fuarı
bugüne kadar yaklaşık
30 kat büyüdü
Ambalaj üreticisi birçok şirket için temel
hammadde tedarikçisi olan Petkim’in
fuarda bu yönüyle önemli bir yer edindiğini
vurgulayan Korkut, “50 yıla yaklaşan tarihi
ile Petkim, plastik sanayi başta olmak üzere
birçok sektörün gelişmesine doğrudan
etki etti. Bugün çeyrek dönem bazında

“Petkim, yarım yüzyıla dayanan bilgi birikimi ve tecrübesini Akademi projesiyle sanayi şirketlerine
taşıyor. Petkim Akademi, şirketin kariyer yönetimi sistemine güçlü destek verirken, çok sayıda eğitim
ve gelişim ürününü çalışanlara, müşterilere ve sanayi kuruluşlarının kullanımına sunuyor. Akademi
bünyesinde halen Teknik Eğitim Okulu, Kişisel Gelişim Okulu ve Eğitim Teknolojileri Okulu ile bu
okullar bünyesinde 36 eğitim programı bulunuyor.”
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baktığımızda yüzde 92’nin üzerinde kapasite kullanımı ile
pazarda ortalama yüzde 25 pay sahibiyiz. Yeni kapasite
artışları ile piyasaya olan arzımız artacak. Türk sanayisi
için petrokimya ana hammadde üretimiyle büyümeyi
destekleyen rolümüzü en iyi şekilde yerine getirmeye
devam edeceğiz” dedi.

Her yıl düzenlenen Avrasya
Ambalaj Fuarı sadece
Avrupa’nın değil Avrasya’nın
da en büyük ihtisas fuarı
haline geldi
Hedef 4 milyar dolarlık ihracat

Türkiye ambalaj sektörü, 2014 yılının ilk 6 ayında 196
milyar dolarlık ihracat yaparak istikrarlı bir şekilde büyüdü. 2014 yılının ilk yarısında ambalaj ihracatı ise bir
önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 3,
değer olarak yüzde 10 artış gösterdi. Türkiye ambalaj sektörünün katma değerli ihracat yapan ve dış ticaret açığı

vermeyen sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Sadettin
Korkut, “Türkiye ambalaj sektörü olarak 2014 yılında 4
milyar dolar ihracat hedefliyoruz” dedi. Katma değerli
ürünlerin üretiminin ve ihracatının artırılmasının yanı sıra
üretim odaklı rekabet gücünün de geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Korkut, Türkiye’nin imalat sanayindeki
tüm gelişmelere cevap verebilecek bir ambalaj üretim altyapısına sahip olduğuna dikkat çekti.

610
91

Fuara katılan firma sayısı

Fuara katılan ülke sayısı
• Ambalaj sektörünün güç birliğiyle her yıl büyüyen
fuara bu yıl yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gösterildi.
• Fuarda 200’ün üzerinde yeni firmayla toplamda
610’dan fazla katılımcı yer aldı. 42 ülkeden 1100’ün
üstünde marka ziyaretçilerle buluştu.
• Fuara Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj
Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj
Sanayicileri Derneği (SEPA) de destek verdi.
• 10. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda ilk üç dereceyi paylaşan şampiyon finalistler,
sırasıyla 4.000 TL, 2.500 TL, 1.500 TL ile ödüllendirildi. İlk üç dereceyi paylaşan tasarımcılar ayrıca
‘ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu’ ile öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs kazandı. Mansiyon
ödülü almaya hak kazanan 9 proje 500 TL ile ödüllendirilirken 5 projeye ise sertifika verildi. Yarışmadan başarı elde eden öğrenciler WorldStar & AsiaStarStudent yarışmalarına gönderilecek.
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Petkim, ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi
belgesini aldı
Petkim, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme tetkikini başarı ile
tamamlayarak sistemini belgelendirdi.

Petkim, 11-14 Ağustos 2014 tarih-

leri arasında TSE Ankara Merkez Koordinatörlüğü’nden 6, Ege Bölge Koordinatörlüğü’nden 1 tetkikçinin
katılımı ile gerçekleştirilen ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi Belgelendirme tetkikini tamamladı ve
sistemini böylece belgelendirmiş oldu. Petkim; kalite,
çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji, müşteri memnuniyeti
yönetim sistemlerinin ardından altıncı yönetim sistemini
de kurarak entegre yönetim sisteminin kapsamını genişletti.
Tetkik esnasında özellikle Petkim gibi çok büyük ölçekte
faaliyet gösteren bir kuruluşun kendi imkânları ile bu kadar kısa süre içerisinde ve geniş kapsamda belgelendirme
sürecine girebilmiş olması olumlu olarak değerlendirildi.
Petkim’de başlatılan bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulum çalışması kapsamında bilgi varlıkları; yazılım,
donanım, bilgi ve insan olarak 4 ana başlıkta sınıflandırıldı. Oluşturulan çekirdek ekip, varlık değeri belirleme
ve risk analizi yapma metodunu belirledi. Bu kapsamda,
Doküman Yazılım Programı’na “bilgi güvenliği yönetim
sistemi” modülü eklendi. Petkim’in sahip olduğu yazılım

ve donanım varlıklarının listeleri çıkarıldı. Her bir yazılımın, donanım, bilgi ve insan varlığının varlık değerini
“gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik” unsurları dikkate alınarak belirleme çalışmaları başlatıldı. Öncelikli olarak
Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nün sorumluluğu altındaki
varlıkların değerlendirme çalışmaları çekirdek ekip tarafından tamamlandı. Sonrasında bu çalışma Petkim’deki
tüm müdürlükler ile yapıldı. Oluşturulan bilgi envanterinin ardından her bir bilgi varlığı için risk analizi çalışması
yapılarak, risk işleme planı oluşturuldu. Bu süreçte Temiz
Masa-Temiz Ekran uygulaması başlatıldı; ayrıca bilgi ihlallerinin alınıp, değerlendirilmesi amacı ile sistematik
oluşturuldu.
Bu çalışmalarla beraber standardın EK-A maddesinde
belirtilen 114 kontrol noktası çekirdek ekip tarafından
incelendi, standardın istemiş olduğu kontroller ile ilgili
iyileştirme planları hazırlandı. Bilgi güvenliği yönetim
sistemi kurulum çalışmalarında Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan sistem odası ile ilgili
iyileştirmeler de planlandı. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilendirme, tüm çalışanlara SEÇ (Sağlık,
Emniyet, Çevre)-Kalite eğitimlerinde verildi.
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Yeni ürünler
yeni teknolojiler
PET üretiminde daha az
malzeme ve enerji kullanımı

Ambalaj sektöründe ürün kalitesinden taviz vermeden
daha az enerji ve malzeme kullanımı konusunda her geçen
gün ciddi gelişmeler sağlanıyor. İki firma koruma ve optik
özelliklere sahip köpükleştirilmiş hafif PET şişeler üzerinde çalışıyor. Detayları daha sonra açıklanacak bu teknolojiye ek olarak aynı firma verimlilik üzerine de çalışmalar
yürütüyor. Bu çalışmalarla birlikte tüm şişe üretim proses
aşamaları olan ön şekillendirmeden şişe üretimine, makine şartları ve kapasitesine, hava kalitesi ve paketleme
performansına kadar tüm aşamaları yeniden analiz ederek
ciddi enerji tasarrufları ortaya koymayı planlıyor.

Karides kabuğundan yapılmış
biyo-plastik

Sürdürebilir bir çevre için doğada bozulabilir polimerler
üretmek sadece çevre açısından değil aynı zamanda hammadde esnekliği açışından da önemli. Bu anlamda Harvard Üniversitesi’ndeki araştırmacılar karides kabuklarından izole edilmiş tamamen bozulabilir polimer üretmeyi
başardı. Bu polimerin mevcut polimerlerin taşıdığı oyuncak, gıda kapları ve cep telefonlarına kalıplanabileceği belirtiliyor. İşlenme şartlarına bağlı olarak kırılgan ve ışığı
geçirmeyen veya sert ve şeffaf olabiliyor. Araştırmalar
ürünün geleneksel kalıplama yöntemleri ile çok büyük 3D
parçalarına kolayca dönüştürülebildiğini gösteriyor.

Hava yerine sıvı ile şişirme teknolojisi

Şişirme ile kalıplama metodunu kullanan makineleri üreten bir
firma LiquiForm teknolojisini kullanmaya başladı. Bu teknoloji sayesinde şişelerde hava ile şişirme basamağı ortadan kalkıyor. Firma sıvı
ürünlerin dolumlarında yüzde 70’e kadar enerji tasarrufuna ulaşmayı
başardı. Ayrıca iki ayrı makina kullanılarak yapılan üretimin tek bir makinada yapılmasıyla operasyon kolaylığı da sağlandı. Buna ek olarak
boş şişelerin taşınma sırasında zarar görmesi ve kirlenmesi de engelleniyor. Öncelikle sadece PET (sıcak ve soğuk dolum) pazarı hedeflense
de teknolojinin PP ve PE ürünlerinde de uygulanabileceği belirtiliyor.
LiquiForm teknolojisinin 2018’de ticari üretim aşamasına gelmesi hedefleniyor.
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Renk ve performans
katkısı: MEVOPUR

Küresel katkı üreticisi Clariant firması, ilaç ambalaj endüstrisinin ihtiyacına ve yasal mevzuatlara
uygun olarak yeni masterbatch ürün çalışmalarını
sürdürüyor. Şirket, son 12 aydır ürünlerde fonk-

siyonel performans iyileştirmesi ve proses iyileştirmesi sağlayan çeşitli MEVOPUR seçeneklerini
piyasaya sundu. Ürünler EP 3.1.3 yasal destek dokümanları ile birlikte sağlanabiliyor. Yasal mevzuat
ve yaratıcılığın birleştirildiği ürünler 2013 ve 2014
yeni nesil renk seçenekleri ile müşterilere sunuluyor.

Filmler için
anti-blok katkılar

Mineral üreticisi olan Trinity Re-

sources firmasının geliştirdiği yeni

anti-blok, şirketin alüminyum silikat

türevi olan pirofilit (pyrophyllite)
bileşiğinin kalıntısından üretiliyor.
Talk tipi düzlemsel ve düzensiz do-

ğal parçacıkların bir karışımı olan
ürün optimal bloklaşma, bariyer direnci, film mukavemeti, şeffaflık ve
gelişmiş ısıl etkinlik sağlıyor. Orga-

nik bozulmayı azaltan düşük demir
içeriği (<%0.), düşük nem oranı
(<%0.2) ile daha uzun raf ömrü sağlıyor.

Kalıplamada katmanlı üretim
devri

Kullanımı hızla artan katmanlı üretim teknolojisinin ilk
döneminde ‘hızlı prototipleme’ olarak da adlandırılan
‘3D printing’ sürekli karbon fiber malzemelerin üretiminde de kullanılabilecek. Bir firmanın yakıt püskürtme
sistemlerinin hepsini 3D baskı ile üretmeye karar vermesinin yanı sıra başka bir firma da 3D baskı teknolojisi ve
üstün mukavemet özelliğine sahip karbon elyafın özelliklerini ‘The Mark One’da birleştirerek alanında ilk 3D
karbon elyaf kompozitleri üretmeye başladı. Bu sayede
katmanlı üretim teknolojisi ile üretilmiş plastik parçaların mukavemet sorunları ortadan kaldırılarak ABS
polimerinden daha kuvvetli parçaların üretimine imkân
sağlanıyor.
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Rijid PVC için kalsiyum içerikli
stabilizan

PVC uygulamaları genişledikçe, özellikle çatılarda ve evlerin
tasarımında geleneksel yöntemler ile yapılan üretimler problem
oluşturmaya başladı. Müşterilerinin rekabet içinde kalmasını
hedefleyen bir firma, boru ve profil üretimi gibi zor rijid malzemelerin üretiminde ve ürünlerin kullanımında ortaya çıkan
problemleri kalsiyum katkılı yeni bir ürün ile aşmayı hedefliyor.

Kalıp-döküm magnezyum
yerine uzun fiberler

Uzun fiber termoplastik (LFT) üreticisi bir firma,
LFT kompozit pelet ürün portföyünü kalıp-döküm
(Die-cast) magnezyum yerine ilave ürünler kullanarak
genişletmeyi başardı. Ortaya çıkan yeni LFT ürünler
yüzde 40’a kadar ağırlık tasarrufu sağladı. Elektriksel
özellik bakımından yüzey direnç değerleri 0.2 ohm/
sq’a kadar ulaştı. Firma, yeni ürünlerin uzun fiber ve
nano dolgu içermesine rağmen kalıplama prosesinde
oldukça iyi sonuçlar verdiğini belirtiyor.

Hızlı kalıp ısıtma ve soğutma
sistemleri

ABD-Teksas merkezli bir firmanın, patent sürecinde olan termoplastik ve termoset polimerlerin üretiminde hızlı kalıp ısıtma ve soğutması olarak tanımlanan yeni teknolojisi FireWind
prosesi, şirket CEO’su tarafından oyun değiştirici olarak tanımlanıyor. Otomotiv ve havacılık endüstrisinin dikkatini çeken bu
teknoloji alüminyuma oranla yüzde 30-40 ve çeliğe oranla da
yüzde 70 kadar ağırlık tasarrufu sağlıyor. Bu teknoloji kalıp
büyüklüğüne göre kolayca ayarlanabilen modüler dört iş grubundan oluşuyor. Ayrıca, elektrik ısıtmalı muadillerine göre 3
dakikalık döngülerde 20 parça üretim performansı ile yüzde
2000’lik bir üretim avantajı sunuyor.

Karbon elyaf kompozitlerde devrim

Global reçine tedarikçisi olan bir firma, otomobil, havacılık, rüzgâr enerjisi, savunma sanayisi gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu yüksek performans kompozitler için geliştirdiği R058’i tanıttı. R058 serisi özellikle karbon katkılı ürünler için geliştirilmiş
olup hafif ağırlıklı kompozit parçaların sıra dışı kuvvet ağırlık
oranları ile üretilmesini sağlıyor. Doymamış polyester reçinelerin
işleme hızı ve epoksi reçinelerin performans özelliklerini bir araya getiren bir ürün olarak pazara sunuluyor. Vakum infüzyon ve
reçine kalıplama için tasarlanan bu ürün grubu yüksek mekanik
özellik ve kimyasal dayanım gösteriyor.

Hazırlayan: Dr. Gürbüz Çomak
Proses Geliştirme Uzmanı Ar-Ge ve Kalite Sağlama Müdürlüğü
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Major investments in Petkim
Peninsula continues at full steam
Investments within the scope of SOCAR Turkey’s “Refinery-Petrochemical-EnergyLogistics Integration” target for the Petkim Peninsula continue at full steam.

ongoing capacity increase investments will be engaged in
Ethylene and Pure Terephthalic Acid (PTA) production
plants. Annual production capacity of the ethylene plant
will increase from 520 thousand tons to 587 thousand tons
whereas the annual production capacity of the PTA plant
will increase from 70 thousand tons to 105 thousand tons.

With its $5.6 billion investment cost,

STAR Refinery is the most important link in the
investments to be made within almost a decade from
Petkim’s privatization in 2008 to 2018.
The refinery will have the highest environmental, security
and technology standards adopted in the world. It will not
have any negative impact on Aliağa and the surrounding
neighborhood.

2.4 billion dollars from own equities

STAR Refinery will be fully integrated with Petkim located
on the same peninsula, and foreign dependency rate in the
petrochemical sector will drop to zero. Up to now, more
than $800 million was spent for the refinery which is being
constructed on a 2700-decare area.
Total cost of the refinery will be $5.6 billion; $3.29
billion will be financed by project loan, and $2.4 billion
will be obtained from own equities. The project finance
package consists of a consortium which includes 23 banks:
Eximbanks of the USA, Japan, Korea, Spain and Italy, 17
commercial and development banks, and one local bank
throughout the world.

Two capacity increase investments are being
realized

With these investments, gross production capacity of
Petkim will reach to 3.6 million tons per year from 3.2
million tons. Capacity increase investments in these
two plants also hold the “Strategic Investment Incentive
Certificate of Turkey No. 2”.

70 percent of first phase investment in
Petkim Container Port is completed

Excavation works that started in July 2013 continue in
accordance with the project schedule in Petkim Container
Port, one of the most important projects in the Petkim
Peninsula. As the “logistics” pillar of the integration target,
first phase of the container port will become operational in
June 2015, and the second phase in November.
Within pier and feedback field works in container port
construction, 70 percent of excavation works has been
completed in the first phase, and 58 percent in the second
phase. 946 thousand 220 tons filling material was used in
the pier construction, and a total of 244 thousand 281 tons
filling material is being used for dike and sea embankment
construction. 80 percent of dredging works have been
completed in the first phase, and 20 percent in the second
phase.

Windmills count the days

Capacity increase investments proceed as planned in
Petkim, one of the most important raw material producers
in Turkish industry. While the planned investment budget
for 2014 is $115 million, total investment cost will amount
to $500 million from 2008 to 2014.

Petkim Windpower Plant (RES), which will diversify
energy generation methods for the investments in
Petkim Peninsula, will be completed with €55 million
approximately. First phase of the investment will be 27
MW and the second phase will be 24 MW. Petkim RES
will not only meet the region’s need for clean energy, but
also contribute to Turkey’s renewable energy capacity.

As of July 21, 2014 some key plants within Petkim have
entered into the maintenance period which is regularly
scheduled once in 4-5 years. The period is expected to take
105 days. When the works are completed in late October,

Petkim already has a cogeneration plant with an installed
capacity of 226 MW, which is mainly natural gas-powered.
When the first phase of Petkim RES becomes operational,
energy generation capacity will increase by 12 percent.
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“Today our agenda topic is the
world rather than Turkey”

Behruz Vatandost, Founder and Chairman of the Board of Vatan Plastik, began a
successful journey by founding Vatan Plastik, and today he continues the journey
with his children.

Behruz Vatandost migrated from Iran to

Turkey at an early age, and then he achieved a rapid
development with Vatan Plastik, which he established on
his own initiation. Vatandost states that they export 40%
of their production and marketing is the most important
strategy of the company.
You have laid the foundations of your fourth plant.
What is the secret of your success?
We have established our first modern production plant in
1975, Kartal and we still continue our operations at this
plant. We have expanded our production chain with the
second plant in 1983, and third plant in 2006. Annual
production capacity of these plants is 200.000 tons. We
have laid the foundations of our fourth plant in Osmaneli.
Moreover, I would like to emphasize that we buy electricity
and raw materials, thus production rate is my priority. I gain
competitive advantage by decreasing costs and increasing
the production rate.
You have witnessed many economic crises until today.
How could you manage to survive and achieve this
success?
Of course I have witnessed many crises but you always
have to be prepared for any crisis. This is at the core of
being an incorporated company. You have to save a
sufficient amount of money as protection against crises.
That’s what I did. In hard times, I have not dismissed any
employee up to now.
Well, did you have any difficulty in obtaining raw
materials in those times?
Petkim started its operations in 1968; we had been
established before that. Companies we worked with would
occasionally refuse to sell us raw materials.
What has changed with Petkim?
Petkim has brought a standard to Turkey, which is the
most important advantage in my opinion. Besides, Petkim
manufactures the highest-quality products.

Founder and Chairman of the Board of Vatan Plastik
Behruz Vatandost

After privatization, Petkim has adopted a brand new
vision. What can you say about it?
Petkim has gone through several difficulties. Obviously
they move forward with a highly successful General
Director. Petkim has derived profit. SOCAR’s investments
in Petkim are also important because Petkim has potential
and it has to be utilized. SOCAR’s investments have started
to utilize this potential. On the other hand, any investment
made by Petkim provides thousands of employment
opportunities.
How do you evaluate the sector when compared to
other competitors in the world?
Actually I think our operations are not sufficient. We must
work harder and make more investments. Population of the
Netherlands is less than Turkey but their export volume
reaches $580 billion. Export per capita is $2 thousand in
Turkey while it is $30 thousand in the Netherlands. Even
so, we should not give way to despair. We can reach these
levels. Turkey used to make production but fail to sell and
market those products. Today it has learned to do that.
After all, the system forces you to learn.
Besides the domestic market, your export rate is quite
high. Which countries do you export your products
mostly?
For now, we export 40% of our products. We sell our products
to Ukraine, Germany, Azerbaijan, Norway, Tajikistan,
Romania, Cyprus, Ireland, Georgia, Iran, Algeria, Israel,
and particularly UK and Russia. We constantly grow and
we have 15 employees in the R&D department. Today our
agenda topic is the world rather than Turkey.
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Turkey’s challenge with China

Due to the slowdown of its economic growth, China has set off on a quest
to achieve sustainable growth by developing its investment strategy in the
petrochemical sector. There are different scenarios before Turkey in the short and
long term within the framework of this strategy.

As a capital and technology

intensive sector that develops in accordance with
market and raw material supplies, the petrochemical sector
had been monopolized by Europe until recently. However,
the dynamics in the petrochemical sector has started to
change with the acceleration of globalization process and
China’s economic performance in the last two decades.
Raw materials and industry are not located within the same
country, which is one of the most important deadlocks
for the region. Oil and gas-rich countries usually do not
own the necessary technology and industry to turn those
resources into petrochemical products. On the other
hand, countries which have the necessary structure to
manufacture petrochemical products do not own raw
materials. At this point, Turkey and China attract attention
as they have sufficient processing capacity and the
ways to easily access raw materials. China is the largest
petrochemical exporter and the second richest country
with its cheap labor force; whereas Turkey is an ambitious
country to be listed among top ten economies in the world
with its petrochemical know-how and background for half
a century.

Different reasons, same target:
Petrochemistry

The economic prevention package adopted by Chinese
government after the 2008 crisis accelerated petrochemical
investments.
Turkey’s acquaintance with petrochemistry goes back 50
years. Turkey’s pace towards being an energy hub will be
a determinative factor for the future of its petrochemical
industry. Like China, Turkey is also dependent on foreign
supply of raw material. Thus, pipelines that are planned to
pass through Turkey will lower the cost of raw materials
needed for the petrochemical industry. This will provide
competitive advantage to Turkey and even encourage
Turkey to establish new petrochemical plants.

China’s economic growth
will be sustained with its new
strategy: petrochemistry

Turkey at the heart of China’s petrochemical
strategy

China’s petrochemical investment initiatives will increase
the country’s capacity, and this capacity will decrease
its dependency on foreign supplies while countries
that supply petrochemical products to China will have
to search for new markets. This may be regarded as a
positive development for Turkey’s access to low-cost
raw materials in the short term. China’s petrochemical
products will intensify the competition in the sector,
which will lead to lower raw material prices for Turkey.
However, in the long term, it will not decrease but sustain
Turkey’s dependency on foreign supplies. It must be noted
that Turkey has the know-how and plants necessary to
manufacture petrochemical products, and it can only gain
price advantage by manufacturing its own raw materials.

Plastic sector means petrochemistry

In the plastic sector, competition between China and
Turkey will further intensify with China’s petrochemical
initiative. China will be able to sustain its economic growth
by manufacturing cheap raw materials, which it previously
achieved with cheap labor force as a result of investments
in the petrochemical industry. It will also be able to put its
plastic end product on the market in a more advantageous
way. If Turkey does not adopt a similar strategy and make
investments in the petrochemical sector, it will have to be
engaged into tougher competition with
In conclusion, petrochemistry means different strategies
for both countries, and now it is a new way for sustaining
growth.
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Giants shook hands for
Petkim Container Port

Goldman Sachs, one of the largest investment banks in the world, has become a
partner in Petlim Limancılık.

Kenan Yavuz and Vagif Aliyev signed the agreement on behalf of SOCAR Turkey in the presence of Minister Şahin Mustafayev,
Rövnag Abdullayev, Süleyman Gasimov, and David Mammadov.

Petkim

announced

that

they

bestowed an exclusive bargaining right to Goldman

Sachs, one of the largest investment banks in the world,
for the transfer of its stakes in Petlim Limancılık which is

Petkim’s 100 percent affiliate company. 30 percent stakes

in Petlim will be sold to Goldman Sachs for $250 million
with the preliminary agreement made in Aliağa, İzmir.
With the aim of relieving Goldman Sachs of incurring any

loss, an additional clause will be included in the agreement
allowing Goldman Sachs to sell those stakes to SOCAR
Turkey.

Minister of Economy and Industry of Azerbaijan Şahin
Mustafayev, SOCAR President Rövnag Abdullayev,

SOCAR Vice President Süleyman Gasimov, SOCAR Vice
President David Mammadov, Petkim and SOCAR Turkey

Chairman of the Board Vagif Aliyev visited Aliağa to

examine the ongoing investments in Petkim Peninsula

and attended the preliminary agreement meetings with
Goldman Sachs and Akbank.

Mentioning the second preliminary agreement signed with
Akbank on the same day, Yavuz said, “We will secure $211

million in financing with a 13 year maturity within the
term-sheet signed by Akbank. We are very glad to sign the

share transfer deal with a global giant such as Goldman

Sachs and the project financing agreement with Akbank

on the same day. Realizing such impressive and major
steps within a single day suits us as a brave company.”

Towards the third largest container port

Kenan Yavuz noted that the investment, which will be

the third largest container port when completed, will
become operational by the last quarter of 2015. He also

expressed their intention to put into use the Windpower

Plant within the same period of time. Yavuz underlined the
uninterrupted progress of Petkim’s investments by saying

“We have almost reached the finish line in the capacityincrease investment of $118 million which will raise
Petkim’s total capacity by 13 percent. This investment
will be completed in October thanks to the hard work of
our friends.”
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Another important stage
completed in TANAP project

With the signing of supply contracts for pipes to be used in the main line, another
important stage was completed in the TANAP project, which has a vital importance
for meeting Turkey’s energy demand and ensuring energy supply security.

Prime Minister Ahmet Davutoğlu, State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) President Rövnag Abdullayev

Purchase Agreements for Main Line

Tosçelik will supply 400 thousand tons to TANAP,

Pipes and Induction Bends for Trans Anatolian
Natural Gas Pipeline, which will transport Azerbaijan’s
Shah Deniz-II gas to Turkey and then to Europe through
Turkey, were signed at the ceremony held in Ankara on
October 14 with the participation of Prime Minister of
Turkey Ahmet Davutoğlu and other ministers.

corresponding to approximately one thirds of the scope of

Entry point of the pipeline will be Türkgözü at the TurkishGeorgian border, and exit point to Europe will be the Greek
border, with two outlets in Eskişehir and Thrace in Turkey.
First gas flow will start in 2018 with an initial capacity
of 16 bcm per year. The capacity is planned to increase
incrementally to 24 bcm and then 31 bcm. Most of the main
line pipes of the project will be supplied by six Turkish
companies. Six local manufacturing companies including
Borusan
Mannesmann-Noksel-Erciyas
Consortium,
Ümran-Emek Consortium, Tosçelik Profile and Sheet Ind.
Co. assumed 80% of the total scope while the remaining
scope is assumed by foreign supplier Baosteel Europe.

Addressing a speech at the signing ceremony, Prime

agreement which is 1 million 200 thousand tons. Borusan

Mannesmann-Erciyas-Noksel Consortium will supply
300 thousand tons approximately while Ümran-Emek
Consortium will supply 200 thousand tons.

Dream project comes true

Minister Ahmet Davutoğlu stated that this is a peace
project and it will consolidate the friendship among
countries on the route. Davutoğlu said, “Turkey and

Azerbaijan is actualizing the dream project.” Underlining
TANAP’s nature as a peace project, Davutoğlu said, “If

there are trade and energy links between states, this will

bring peace. TANAP will assume the role of Silk Road and
relations will be reinforced on these two lines.” Davutoğlu

emphasized that the 21st century will be the century of
energy, and added, “We will turn this period into a peace
century with our energy initiatives.”

Petkim Yarımadası’nın Nemrut Körfezi’ne
bakan kıyılarında doğal yaşam tüm güzelliği
ile devam ediyor.

