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Gurur dolu bir mazi, heyecan
dolu bir gelecek; 50 yıl
Petkim, 3 Nisan’da 50. kuruluş yılını kutluyor. Yarım
asır; bir insan için olduğu kadar, Türkiye gibi zor ve
sürekli değişken bir coğrafyada kurulan şirketler
için de uzun bir zaman. Fırtınalı bir denizde uzunca
bir rotayı geçmek gibi. Petkim, bir şirketten öte
petrokimya, plastik, ambalaj gibi birçok sektörün
de miladı aslında. Aynı zamanda Türk sanayiinin
Cumhuriyetle birlikte başlayan ilk dönemini
takip eden ikinci büyük dalgasının en önemli
temsilcilerinden. Müthiş bir enerji, öngörü ve
bilgelikle Yarımca’da kurulan Petkim, Aliağa’da devam
eden serüveniyle başta Ege Bölgesi olmak üzere
ülkemizde birçok sanayi kuruluşunun oluşumuna
öncülük etmiş.
Bugün Aliağa’da kompleks içerisinde bulunan 15’i
temel 22 tesisin birçoğu 30 yıldır aralıksız üretim
yapıyor. Gece-gündüz, yaz-kış demeden. Bu müthiş
bir birikim, çok değerli bir tecrübe; sanayiciden,
siyasetçiye, üniversite camiasından uluslararası
yatırımcılara kadar her gelen ziyaretçiyi etkileyen
bir ortam. Büyük bir alanda titizlikle devam eden
bir üretim süreci. Petkim’in ana hissedarı SOCAR
Türkiye’nin devam eden yatırımlarıyla Petkim
Yarımadası’nın rafineri, petrokimya, enerji, lojistik,
dağıtım entegrasyonuyla müthiş bir üretim, lojistik ve
enerji üssüne dönüşecek olması heyecanımızı zirveye
taşıyor.
Petkim 50 yaşında; pek çok şirkete nasip olmayacak
başarı ve gurur dolu bir geçmişi, birçok şirketi
heyecanlandıracak umut dolu bir geleceği var. Bugün
aslında tam da olgunluk çağında! Bilgi, birikim ve
tecrübesini yeni zamana taşıyabilecek gücü, insan
kaynağı ve hevesi ortada.

bakış
Efes’te bir
nefes

summary
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50. yaşımızı coşku ve gururla kutluyoruz. Bir yıldır
devam eden titiz bir çalışmanın ürünü ‘Petrokimya
ve Petkim’in öyküsünü ele alacak kitabımız
tamamlanmak üzere. Hepimizi 1960’lara kadar
götürecek, hislerimizi harekete geçirecek belgesel
filmimiz hazır. Coşkumuzu başta çalışanlarımız ve
İzmirliler olmak üzere Türkiye’deki tüm müşteri,
tedarikçi ve paydaşlarımızla birlikte yaşayacağımız
etkinlikler yapıyoruz. ‘İki Devlet Bir Millet’
ülküsünün hayat bulmuş yatırımları için kardeş
ülke Azerbaycan’dan sürprizlerimiz de var. 50 yıldır
bu ülke için üretenleri hatırlamak ve hatırlatmak
istiyoruz!
PetkimVizyon dergimiz de bu tarihi serüvene
özel dosyamızla ışık tutmaya çalıştı. İyi okumalar
dileğiyle…

Sadettin Korkut
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Yeni Etilen Fabrikası törenle devreye
alındı
Petkim’in yatırım sözleşmesini 2011 yılında imzaladığı yeni Etilen Fabrikası 20
Kasım 2014 tarihinde düzenlenen bir törenle devreye alındı.

SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz, yeni Etilen Fabrikası’nın devreye alınma töreninde, sağ çıkarıldığı madenden ambulansa
taşındığı sırada “Çizmelerimi çıkarayım, kirlenmesin” diyerek Türkiye’yi ağlatan Soma gazisi Murat Yalçın’ı, “Ölümden döndüğü noktada
hepimize ahlak dersi verdi” diyerek kürsüye davet etti. Bakan Fikri Işık’a teşekkür plaketini, şimdi bir STAR Rafinerisi çalışanı olan Murat
Yalçın verdi.

Planlı duruş maliyeti ile birlikte yaklaşık 200 milyon dolara mal
olan yeni Etilen Fabrikası’nın açılışını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık yaptı. Yeni yatırımla birlikte Petkim’in
etilen üretim kapasitesi yılda 520 bin tondan yüzde 13’lük artışla 588 bin tona ulaşırken şirketin yıllık brüt üretim kapasitesi
3,2 milyon tondan 3,6 milyon tona yükseldi.
Açılış töreninde bir konuşma yapan Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev,
Petkim’in, SOCAR Türkiye yönetiminde altı
yıldır yaptığı yatırımların 500 milyon doları
aştığına dikkat çekerek, “Ortak yürüyüşümüzde, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini
tarihe altın harflerle kazıyacak yatırımlar
başlattık ve bunları sürdürüyoruz. Bu, bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır.

“SOCAR Türkiye
olarak Türkiye’nin
enerjide en büyük
çözüm ortağı olmayı
hedefliyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 hedeflerini
yakalaması için katkı sağlamaya devam
edeceğiz. Türkiye için gereken 100-120
milyar dolarlık yatırımın yüzde 20’sini
SOCAR, enerji ve altyapı yatırımlarıyla karşılayacak. SOCAR Türkiye olarak 2023 yılında Türkiye’nin enerjide en büyük çözüm
ortağı olmayı hedefliyoruz” dedi.

YENİ ETİLEN FABRİKASI

200 milyon dolar
yatırım miktarı

588 bin ton/yıl
yeni kapasite

3,6 milyon ton
brüt kapasite

2015

haberler

Satış işlemine ilişkin anlaşma 19 Temmuz 2014 tarihinde Goldman Sachs International Türkiye Masası Direktörü ve Finansman Grup
Başkanı Sayın Halil Emecen (soldan ikinci) ve Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev arasında imzalanmıştı.

İnşaatı süren Petkim Limanı’nın
yüzde 30’u dünya devinin oldu

Petkim’in yüzde 100 iştiraki olan Petlim Limancılık ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde
30’luk hissesi 250 milyon dolar karşılığında ABD’nin büyük yatırım bankası
Goldman Sachs International’a satıldı.
Petkim, dünyanın en büyük

yatırım bankalarından Goldman
Sachs’a özel olarak hazırladığı ön
anlaşma sonucunda yüzde 100 iştiraki
olan Petlim Limancılık A.Ş. hisselerinin
yüzde 30’unu devretti. SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz, dünyanın en
büyük yatırımcılarından birinin Petlim’e
ortak olmasının, projenin ekonomisinin ve
değerinin tescili anlamına geldiğini söyledi. Tamamlandığında Türkiye’nin 3. büyük
konteyner limanı olacak yatırımın 2015
yılı son çeyreğinde hizmete gireceğini belirtti. Kenan Yavuz, “Bu işbirliği sayesinde
Petkim’de yarattığımız değer tescil edilmiş
oluyor. 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” dedi.
Satış işleminin yanı sıra Goldman Sachs,
SOCAR Turkey Enerji A.Ş (STEAŞ) ile 7 yıl
süreli satma hakkı sözleşmesi imzaladı.
Satım opsiyonunun Goldman Sachs tarafından kullanılması halinde STEAŞ, Goldman Sachs’ın devraldığı hisseleri opsiyon
sözleşmesinde tarafların anlaşmış olduğu
ve hakkın kullanılmasından önce ödene-

Yavuz: “Yaptığımız
her işin, global
ölçekli ve dünya ile
entegre olabilen
projeler olmasına
özellikle dikkat
ediyoruz”

1,5

milyon TEU/yıl
Petkim Konteyner
Limanı’nın başlangıç
kapasitesi

cek olan minimum getiriye ek olarak 300
milyon dolar karşılığında devralacak. Petkim’in bahsedilen satma hakkı sözleşmesinden kaynaklanacak bir yükümlülüğü ise
bulunmayacak. Diğer taraftan, Goldman
Sachs, STEAŞ’a karşı ileri süreceği satma
hakkından kaynaklanabilecek riski minimize edebilmek amacıyla, sahibi olduğu
hisseler ve satma hakkı üzerinde, nihai
yatırımcılar lehine teminat tesis edecek.
Hisselerin herhangi bir zamanda satılması
ve STEAŞ tarafından taahhüt edilen satma
hakkı bedelinin üzerinde bir getiri yaratması durumunda, ilgili artı değer STEAŞ
ve oransal olarak söz konusu nihai yatırımcılar ile Goldman Sachs arasında paylaşılacak. Goldman Sachs satma hakkının
kullanılmasına kadar geçen süreçte satma
hakkından kaynaklanan riskini artırıp azaltabilecek.
2015’in Temmuz ayında ilk faz yatırımının
tamamlanması planlanan Petkim Konteyner Limanı’na, Ekim ayında ilk geminin
yanaşması hedefleniyor. Liman 1,5 milyon
TEU/yıl başlangıç kapasitesi ile Türkiye’nin
üçüncü, Ege Bölgesi’nin ise en büyük entegre limanı olacak.
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Petkim, müşterileriyle Ankara’da
buluştu
Petkim’in mevcut ve potansiyel müşterileri ile daha sıkı işbirliği içinde olma
stratejisine paralel olarak hız kazanan bölge toplantıları devam ediyor.

(Soldan) Petkim Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Müdürü Mevlüt Çetinkaya, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Karakaya, Genel Müdür Sadettin
Korkut ve Satış Grup Müdürü Kerem Kocaoğlu, Ankaralı sanayicilerin sorularına cevap verdi.

Petkim’in 2014 yılı içinde
Gaziantep, Adana, Bursa, İzmir ve
Konya’da yoğun katılımla gerçekleştirdiği
toplantıların ardından yılın son buluşması
22 Aralık’ta başkent Ankara’da gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan toplantıya katılan
sanayiciler, Petkim’den beklenti ve taleplerini dile getirirken, şirketin satış, pazarlama ve yeni ürün çalışmaları hakkında bilgi
aldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Organize Sanayi Bölge Müdürü İbrahim Hakkı
Alptürk, “Petkim, Türk sanayisi için vazgeçilmez bir şirket olmasının yanı sıra, gurur
duyacağımız işler yapıyor. Türkiye’nin ekonomik geleceğinin şekillenmesinde bugünden daha büyük olarak yer alması gereken bir kuruluş” diyerek Petkim’in aynı
zamanda sahaya inen, müşterisiyle birlikte
düşünen bir anlayışla hareket etmesinin
önemine dikkat çekti.

Petkim, piyasaya
duyarlı, rekabetçi
fiyat sunabilen,
etkin satış ve satış
sonrası hizmetleri
içeren bir strateji
uyguluyor

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut da,
Petkim’i geleceğe taşıyacak yenilikleri hızla
hayata geçirdiklerini belirterek, “Çok kısa
bir süre önce bizler için ve tedarik sağladığımız sanayicilerimiz için çok büyük öneme sahip kapasite artışı yatırımımızı tamamladık. Ülkemizin iki numaralı stratejik
yatırım teşvik belgesine sahip olan Etilen
Fabrikamızın kapasite artışı yatırımını 114
günde devreye alarak yıllık üretim kapasitemizi yüzde 13 artırdık. Yeni yapımızda siz
müşterilerimiz merkezde yer alıyorsunuz”
dedi. Petkim’in piyasaya duyarlı, rekabetçi
fiyat sunabilen, etkin satış ve satış sonrası
hizmetleri içeren bir strateji uyguladığını
da vurgulayan Korkut, Petkim’in üretimden gelen gücünü paylaşan ve hepsinden
önemlisi müşterisiyle uzun vadeli stratejik
işbirliğine dayalı hareket eden bir şirket
olarak öne çıktığını ve bunu sürdüreceğini
ifade etti.

2015

haberler

Petkim, plastik sektörünün
buluşma noktası oldu

Petkim, yılın son çeyreğinde katıldığı birbirinden farklı fuarlarda
paydaşlarıyla bir araya geldi. Petkim standı, Türk plastik sektörünün
uluslararası buluşma noktası Plast Eurasia 2014’ün en çok ziyaret edilen
stantlarından biri oldu. Petkim, MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve İzmir 3.
İstihdam Zirvesi’nde de ziyaretçilerin ilgi odağı idi.

Petkim, Türk plastik sektörü-

nün uluslararası buluşma noktası
olan 24. Plast Eurasia İstanbul 2014
Fuarı’ndaki standında müşterileri ve fuar
ziyaretçileri ile buluştu. 41 ülkeden 1067
firma ve firma temsilciliğinin katıldığı ve
TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi’nde yapılan fuar 4-7 Aralık 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirildi.
Avrupa’nın ikinci büyük plastik üreticisi
olan Türkiye’nin en önemli uluslararası
fuarları arasında yer alan Plast Eurasia, 45
bine yakın profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.
Petkim, ziyaretçilerin ilgi odağı olurken
Petkim standında, şirketin yeni ürün çalışmaları ve yatırımlar hakkında katılımcılara
bilgi verildi.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
plastik sektörü büyüklüğü açısından Türkiye’nin dünyada 7., Avrupa’da ise 2. olduğunu belirterek, “Petkim plastik sektöründe
bölgenin en büyük hammadde tedarikçisi
konumunda. 50 yıllık tecrübemizle üretimde Türkiye dışındaki birçok petrokimya
üreticisine örnek olmuş bir şirketiz. Petrokimyasal ürünlerimiz bugüne kadar dünyada 136 ülkeye ulaşmış durumda” dedi.

Plast Eurasia,
45 bine yakın
profesyonel
ziyaretçiyi ağırladı

Bu yıl 25’inci yaşını kutlayacak olan Plast
Eurasia Fuarı, 3-6 Aralık 2015 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleşecek. 15’inci kez düzenlenerek
geleneksel hale gelen MÜSİAD Uluslararası Fuarı ve İş Forumu, 26 Kasım 2014 tarihinde İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Petkim’in de standıyla yer
aldığı fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaparken, fuara 103
ülkeden 7 bin yabancı iş adamı katıldı. Fuarda, ikili iş görüşmelerinin yanı sıra CEO
Forumları, ülke sunumları, imza günleri ve
çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. 5 gün
süren fuarda 726 firma stant açtı.
Türkiye İş Kurumu tarafından 3. kez düzenlenen İstihdam Zirvesi, 14-15 Kasım
2014 tarihleri arasında Kültürpark 3 No’lu
Hol’de gerçekleştirildi. İzmir Valisi Mustafa
Toprak ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya’nın açılışını
yaptığı fuar, iş hayatına atılmaya hazırlanan gençler ile firmaları buluşturdu. Petkim’in fuardaki standı her yıl olduğu gibi
yine gençlerin ilgi odağı oldu. Staj ve iş
başvurularının alındığı standı ziyaret eden
İzmir Valisi Mustafa Toprak ve Türkiye İş
Kurumu İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, şirketin işe alım ve insan kaynakları çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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Petkim
Ar-Ge
Merkezi
açıldı

2003’te İzmir Aliağa’ya
taşınan Petkim Ar-Ge
birimi, 50 yıla ulaşan bilgi
birikimi ve tecrübeli insan
kaynağını tek çatı altında
topladı.
Türkiye’nin petrokimya alanında tek yerli hammadde üreticisi
olan Petkim’in yeni Ar-Ge Merkezi hizmete girdi. 1970’te Yarımca’daki kompleksinde araştırma merkezi oluşturarak önemli
bir sürecin öncülüğünü üstlenen Petkim,
İzmir Aliağa’ya geçtikten sonra farklı binalarda faaliyetlerine devam eden Ar-Ge birimini, 350 metrekaresi pilot tesisler, 850
metrekaresi laboratuvar ve ofislerden oluşan toplam bin 200 metrekarelik kullanım
alanlı yeni merkezine taşıdı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
onayıyla resmen hizmete başlayan Ar-Ge
Merkezi’nin inşaatına 2014 yılının ikinci
yarısında başlandı ve merkez altı aydan
kısa sürede tamamlandı. Ar-Ge Merkezi yatırımını SOCAR Türkiye tarafından
planlanan yeni yatırımlar ve teknolojik
gelişmeler paralelinde ortaya çıkan beklentilerin artması nedeniyle başlattıklarını
belirten Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut, “Çok kısa bir sürede tamamlayıp,
Ar-Ge Merkezi statüsünü Bakanlığımızın
onayıyla aldığımız merkezimizin hizmete
girmesiyle Petkim’in katma değerli ürünler
üretme süreci yeni bir ivme kazandı” dedi.
Merkezde, ağırlıklı olarak kimya ve kimya
mühendisliği disiplinlerinden olmak üzere, 14’ü yüksek lisans ve üzeri eğitim alan
40’ın üzerinde personel görev yapacak.
Ar-Ge Merkezi’nde ürün ve süreç geliştir-

“Petkim, Türk
sanayisine katma
değeri daha yüksek
ürünler kazandırma
sürecinin en önemli
halkası olmaya
devam edecek”

PETKİM AR-GE
MERKEZİ

1200 m

2

toplam kullanım alanı

850 m

2

350 m

2

laboratuvar ve ofisler

pilot tesisler

me, enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve
çevre faaliyetleri kapsamında yürütülen
projelerde kullanılmak üzere güçlü bir
cihaz ve ekipman altyapısı bulunuyor. İhracatta yüksek katma değer sağlamanın
sanayii kuruluşlarının Ar-Ge çalışmaları ve
inovatif faaliyetleriyle mümkün olacağına
değinen Korkut, “Hükümetimizin son yıllarda Ar-Ge yatırımlarına ve faaliyetlerine
verdiği önemi memnuniyetle karşılıyoruz.
2023 yılı için belirlenen yüzde 3’lük hedefi, Türkiye’nin Ar-Ge yatırımlarına en fazla önem veren şirketlerinden biri olarak
yürekten destekliyoruz” dedi. Petkim’in,
Türk sanayisine katma değeri daha yüksek
ürünler kazandırma sürecinin en önemli
halkası olmaya devam edeceğini vurgulayan Korkut, “Bugün Almanya’da 4,1 dolar
olan ihracatın kilogram değeri ülkemizde
1,5 dolar düzeyinde. Bu değeri ilk etapta
3 dolara çıkarmak gerekiyor. Ar-Ge yatırım ve teşvikleri burada biz sanayi şirketlerine önemli bir katkı sağlıyor “ diyerek
Ar-Ge’nin önemine değindi.
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İhracatta Ege’nin zirvesinde
2014 yılında 40’tan fazla ülkeye yapılan 560 milyon dolarlık ihracatla Petkim,
Ege Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan sanayi şirketi olurken Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut, en başarılı ihracatçı ödülünü Başbakan Ahmet
Davutoğlu’ndan aldı.

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, en başarılı ihracatçı ödülünü Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan aldı.

2004 yılından itibaren her yıl

geleneksel olarak düzenlenen ve
bu yıl 11. kez gerçekleştirilen Ege
İhracatçı Birlikleri’nin İhracatın Yükselen
Yıldızları Ödül Töreni’ne Başbakan Prof. Dr.
Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da katıldı. Türkiye
çapında 18,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Ege Bölgesi ve Ege İhracatçı
Birlikleri, 2014 yılında 54 şirkete 57 ödül
sundu. Ege İhracatçı Birlikleri toplamında
en fazla ihracat gerçekleştiren Petkim, dış
ticaret sermaye şirketi Pergamon, en fazla ihracat gerçekleştiren imalatçı-ihracatçı
firma olarak İzmir Demir Çelik Sanayi ile
birlikte sektörlerinde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç şirket oldu. Petkim ayrıca
kimya sektöründe de en fazla ihracat gerçekleştiren şirket seçildi.
Petkim’in sanayi şirketleri için temel hammadde üreticisi olduğunu belirten Sadettin Korkut, Türkiye’nin ihracat gelirini
sağlama ve Ege’ye katma değer oluşturma

Başbakan Prof. Dr.
Ahmet Davutoğlu
tarih boyunca
İzmir’in her dönem
önemli bir konumda
yer aldığını
vurguladı

konusunda da önemli bir görev üstlendiklerini kaydetti. Petkim’in yüzde 90’ın
üzerine ulaşan kapasite kullanımıyla iç
pazarın yanı sıra ihracatta da öne çıktığını vurgulayan Korkut, “Hedefimiz petrokimyada Türkiye’nin cari açığının en aza
inmesi. Bu amaçla iç pazarda müşterisi
olan tüm ürünleri iç pazara sağlamak istiyoruz. Penetrasyonu buna göre yapıyoruz.
Bazı ürünlerimizde de tek müşterimiz yurt
dışı. İhracatta pazar çeşitliliğine her zaman
önem veriyoruz” dedi.
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmasında tarih boyunca İzmir’in
her dönem önemli bir konumda yer aldığını vurgularken İzmir’i yükselen Asya
ekonomilerinin Akdeniz’e iniş şehri olarak
gördüklerini ve hava, kara, demiryolu yatırımlarıyla ihracatı daha da artırmanın yolunu açacaklarını belirtti. Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci ise Ukrayna, Rusya, İran,
Irak, Suriye, Mısır ve Libya ekonomilerinde yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin 2014 yılında 157,6 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.
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Bizimki bir
petrokimya
hikâyesi
Yıl 1965… Türkiye petrokimya ile tanışıyor.
Petrokimya sektörü, sanayinin çok genç
bir kolu olarak anılırken Türkiye sanayisine
en büyük fırsatı sunuyor ve sanayiye
petrokimyasal hammaddeyi üretecek olan
Petkim projesini hayata geçiriyor. İşte
Türkiye’nin petrokimya hikâyesi de böyle
başlıyor.
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Türkiye’de sanayileşme yolunda startın verildiği 1962 yılında
uygulamaya konulan 1. Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nın en önemli kararıydı bir petrokimya tesisinin kurulması. Bu karar, petrokimya tesislerinin dünya genelinde boy gösterdiği bir döneme denk geldi. Zamanlama
açısından Türkiye petrokimya sektörüne
birçok gelişmiş ülke ile birlikte girdi. Dün-

dosya

yanın petrokimya ile tanışmasına net bir
tarih verilemiyor olsa bile petrokimya endüstrisinin tam anlamıyla doğuşu 2. Dünya
Savaşı sonrasına, yani 50’li yılların başlarına rastlıyor. Aslında bu tarih günümüzden
çok da uzakta değil. PVC ve PS gibi petrokimya ürünleri 19. yüzyılda bulunmuş olsalar bile yaygın olarak kullanılmamaları bu
endüstriyelleşme sürecini insanlığın ikinci
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kez tecrübe ettiği dünya savaşı sonrasına
öteledi. Öte yandan “petrokimya” kavramı
doğal gaz ve petrolden petrokimya ürünleri üreten bazı üreticiler tarafından 1942
yılında kullanıldı. Tüketim kültürünün yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde sonuç
olarak petrokimya tesisleri ortaya çıktı.
Plastiklere, sentetik elyafa, lastiğe, kauçuğa, deterjana, boyaya, kimyasal çözücülere dönüşen petrokimya ürünleri artık günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline
geldi. Sağlıktan tekstile, otomotivden inşaat sektörüne kadar her alanda kullanılan petrokimyasallar kısa sürede ciddi bir
büyüme gösterdi. Hızla büyüyen bu sektör
yarattığı katma değer bakımından da dünya ekonomisinin önemli bir üretim dinamiği haline geldi.
Türkiye’nin petrokimya ile tanışması, gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı tarihe
rastlıyor. 1950’li yıllarda ABD’de büyük bir
gelişme gösteren petrokimya sektörü, 50’li
yılların sonlarında Batı Avrupa’da, 60’larda
Japonya’da ve 70’li yıllarda az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde varlığını gösterip gelişti. Özellikle 1951 yılında ABD’deki
petrokimya tesislerinin sayısı 90’ın üzerindeydi. Bu rakam, o tarihte dünya petrokimya üretiminin yüzde 25’inin ABD’de

Petkim, tedarikçileri
için en güvenilir
kaynak olmaya
devam ediyor

yapıldığı anlamına geliyordu. Bundan tam
elli yıl sonra yani 2001’de ise ABD’deki petrokimya üretimi dünyanın yüzde 50’sine
ulaştı. Gelişmiş ülkelerde 1950-60 döneminde petrokimya sanayisi yılda yüzde 2030 oranında büyüme gösterdi. Dünyada
petrokimya sektörü bu şekilde gelişirken
Türkiye de petrokimya endüstrisinin çok
hızlı şekilde bir parçası haline geldi ve bugün Avrupa’nın ikinci büyük petrokimya
tesisine sahip.
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Her şey Yarımca’da başladı
Türkiye’de petrokimya konusunda ilk adım
Petrokimya Anonim Şirketi’nin (Petkim)
kuruluşu ile İzmit-Yarımca’da atıldı. Resmi
kuruluşu 3 Nisan 1964 olan Petkim’in ön
projesi Fransız Petrol Enstitüsü (L’institut
Français du Pétrole) tarafından 1963 yılında hazırlandı. 1964 yılında ise konu icra
planına alınarak Petkim’in ortakları belirlendi. TPAO ve Emekli Sandığı ortaklığında
250 milyon TL sermaye ile kurulan Petkim’de üretim 1970 yılında Etilen, Polietilen, Klor Alkali, VCM ve PVC fabrikalarının
işletmeye alınması ile başladı. Böylece
Türkiye’nin sanayileşme alanında geçtiği
atağa en büyük girdiyi üretecek olan tesis,
tarihi başlangıcını yapmış oldu. Bu dönemde yatırımlar çok hızlı bir şekilde artarken
Etilen Fabrikası’nın kapasitesi yüzde 100
artırılarak 60 bin tona ulaştı. Sentetik kauçuk üretmek amacıyla da yatırımının tamamı Petkim’e ait olan Petkim Kauçuk A.Ş.
kuruldu. Bu süreçte Petkim’in sermayesi
de 700 milyon TL’ye çıkarıldı.

Petkim’in
katkısı ile çeşitli
ölçeklerde kurulan
plastik firmaları
hammaddelerini
ucuz ve kolay
temin etme imkanı
buluyor
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Sanayiye hammadde ve ara mal üreten
Petkim’in büyümesiyle birlikte büyük bir
yan sanayi de gelişmeye başladı. Ancak
Petkim henüz yolun başındaydı ve yapacak
çok iş vardı. Elbette o dönem Türkiye’nin
makroekonomik koşulları istenilen fırsatları kolayca Petkim’e sunmuyordu ama Petkim yılmadan ilerlemesini sürdürdü. Petkim, Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası’nı
devreye alırken sermayesini de 1,5 milyar
TL’ye çıkardı. Öte yandan otomotiv sanayisindeki büyümeye paralel olarak 1976 yılında Petlas Lastik Sanayi A.Ş.’nin kurulmasına öncülük etti. İkinci tesisini Aliağa’da
açma fikri ise Petkim için bir milat oldu.

Petkim, Aliağa’da devleşiyor
Petkim, ikinci kompleksinin kurulması için
lojistik açıdan çok ideal bir bölge olan Aliağa’yı seçerken buradaki kompleks 1985
yılında işletmeye alındı. O dönemde en
ileri teknolojilerle ve optimum kapasiteyle kurulan işletmede zaman zaman kapasite artış yatırımları da gerçekleştirildi.
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Bir yandan Yarımca Kompleksi’ndeki bazı
fabrikalar genişletilirken diğer yandan Aliağa gibi iklim, ulaşım ve coğrafi konum
bakımından elverişli olan bu bölgeye yatırımlar hızla başladı. Petkim’in sermayesi bu dönemden itibaren sırasıyla 8,40 ve
100 milyar TL’ye çıktı. Aliağa’da tesisler de
peşi sıra devreye alındı. Ayrıca Aliağa ve
Yarımca Müesseseleri Alpet A.Ş. ve Yarpet
A.Ş. adı altında bağlı ortaklık haline getirildi. Böylece petrokimya sektörünün Türkiye’deki tek yıldızı Petkim, Aliağa’da gün
geçtikçe devleşeceği bir döneme girmiş
oldu.

Petkim’in özelleştirilmesi için
ilk adımlar atılıyor
1986 yılının Mayıs ayında Petkim için yeni
bir sayfa açıldı ve şirketin özelleştirilmesine karar verildi. O dönem Petkim; Alpet,
Yarpet ve Petlas’tan oluşan üç anonim
şirketli bir holdingdi. Petkim ve bağlı ortaklıkları bu karar çerçevesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi’ne bağlandı.
Türk sanayisinde stratejik öneme sahip
Petkim’in özelleştirme serüveni böylece
başladı. O dönem İngiliz Demir Çelik Endüstrisi Kurumu’nun (British Steel) özelleştirmesine danışmanlık yapan Samuel
Montegu firması ile birlikte Türkiye Ekono-

Aliağa’nın yıldızı
Petkim ile daha da
parlamaya başladı

mi Bankası, Price Waterhouse, John Braun
ve Ankon firmalarından oluşan bir konsorsiyum, bu sürece danışmanlık yapacak firmalar oldu.
Elbette özelleştirme sürecinde bazı aksaklıklar da yaşandı. Kurulduğu yıldan itibaren
Petkim, Türkiye’de sanayileşme ve kalkınmanın itici gücü oldu. İlk olarak yüksek dış
borç yüzünden sarsılan Petkim, bu süreçte
bile ürün kalitesini korumayı başardı. Petkim’in özelleştirme sürecine danışmanlık
yapan firmaların da ilk üzerinde durduğu
konu dış borçlar oldu. Sürecin devamında
1987 yılı ve sonrasında dünya konjonktürünün de etkisiyle ihracatını artıran Petkim
borçlarını hızla ödedi. Hatta özelleştirme
sırasında TEB’de görev yapan Dündar Aytar “Özelleştirmenin Hikâyesi” adlı kitabının Petkim bölümünde özelleştirme projesini çalışmaya başladıklarında dış borçların
önemli bir etken olmadığını anladıklarını
aktarır. Böyle zor koşullar ancak dev bir
kurumun atlatabileceği türdendi. Petkim
varlığı ile ayakata kalan birçok kuruluş vardı ve Petkim’in ne olursa olsun hep çok
sağlam durması gerekiyordu. Yani Petkim,
tedarikçilerini ne özelleştirme döneminde
üzdü ne de gelecekte üzecekti. Petkim kurulduğu günden itibaren tedarikçileri için
en güvenilir kaynak olmaya devam etti.
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Aliağa, Petkim’in üssü haline
geliyor
90’lı yıllar ile birlikte Petkim, sermaye artırımına devam etti. Özelleştirme süreci devam ederken şirket sermayesi 1990 yılına
gelindiğinde 2 trilyon TL’ye, 1991 yılında
ise 3 trilyon TL’ye çıkarıldı. Ayrıca bağlı ortaklığı olan Alpet A.Ş. ve Yarpet A.Ş. Petkim tarafından devralındı. Bir önemli adım
da Merkez Teşkilatı’nın Aliağa Kompleksi
ile birleştirilmesiyle atıldı. Böylece muazzam bir coğrafi özelliğe sahip olan Aliağa,
Petkim’in yeni üssü haline geldi. Yarımca
Kompleksi ise Yarımca Kompleks Başkanlığı’na dönüştürüldü. Bu iki kompleksteki
genişletme çalışmaları da hızla sürdü ve
1995 yılının sonlarına gelindiğinde Petkim’in üretim kapasitesi önemli oranda
arttı.
Petkim’in katkısı ile çeşitli ölçeklerde kurulan plastik firmaları da hammaddelerini
ucuz ve kolay temin etme imkanı bulurken, bu noktada Petkim’in Aliağa tercihi
ön plana çıkıyor. Çünkü Petkim, lokasyon
olarak ticaret merkezlerine ve yurt içi pa-

Petkim “En Şeffaf İlk
5 Kuruluş” arasında
gösterildi
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zara ulaşımı sağlayacak karayolu, demiryolu ve denizyolu gibi çok alternatifli olanaklara Aliağa ile sahip oldu ve özellikle
ticarette önemli bir maliyet kalemi olan
lojistik, Petkim ve ürün sağladığı firmalar
açısından bir avantaj olarak ortaya çıktı.
Yani Petkim’in bu konumu, Türkiye petrokimya sanayisinin rekabet gücünü artıran
önemli bir faktör haline dönüştü.

Petkim, Yarımca’ya elveda
diyor
TS-EN-ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi alarak üretimden servise kadar bütün
uygunsuzlukları önleyip müşteri memnuniyetini sağlamayı taahhüt eden Petkim,
Genel Kurul’un onayına ihtiyaç duyulan
“Esas Sermaye Sistemi”nden çıkarak daha
hızlı hareket edebileceği ve belli yasal çerçeveler dahilinde Genel Kurul’un onayına
ihtiyaç duymayacağı “Kayıtlı Sermaye Sistemi”ne geçti. Buna paralel olarak sermayesi 114 trilyon artırılarak 117 trilyon TL’ye
yükseltildi ve bir dizi yatırım da ardı sıra
geldi. Klor Alkali Fabrikası’ndaki klor üretim kapasitesinin 100 bin ton/yıla çıkartıl-
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masını amaçlayan tesis bitirildi ve 2. elektrik üretim ünitesi devreye alındı. Bu arada
yeni bir artırım ile 117 trilyon TL’lik sermaye 204 trilyon 750 milyar TL’ye yükseltilirken Yarımca Kompleksi çalışır vaziyetteki
5 fabrikası ile birlikte Özelleştirme Yüksek
Kurulu’nun (ÖYK) kararıyla TÜPRAŞ’a devredildi. Kompleks, 60 milyon dolar ile TÜPRAŞ’a devredilirken 1000 kadar çalışan da
hakları ile birlikte TÜPRAŞ’a aktarıldı. Geri
kalan 500 çalışan ise Aliağa tesislerinde
istihdam edildi. Böylece Aliağa’nın yıldızı,
Petkim ile daha da parlamaya başladı.

Aliağa
Kompleksi’nde dev
bir konteyner limanı
inşa ediliyor

Fabrikası’nınki 80 bin tondan 144 bin tona
çıkarıldı. Bütün bunlar olurken Standard &
Poor’s ve Sabancı Üniversitesi’nin yürüttüğü Şeffaflık ve İfşa Araştırması kapsamında
Petkim “En Şeffaf İlk 5 Kuruluş” arasında
gösterildi.

Petkim ve SOCAR güçlerini
birleştiriyor
Özelleştirme sürecinde bile büyümesini
sürdüren, kurulduğu ilk günden beri Türkiye’nin parlayan yıldızı olan Petkim’in
yüzde 51 hissesi için 2007 yılında yeniden

Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası kapatılarak Aliağa Kompleksi’ne transfer edildi.
Öte yandan yılda 10 bin ton üretim artışı
sağlayan PVC Fabrikası’nın 17. reaktör ilavesi de 2001 yılında tamamlanarak Petkim’in üretim kapasitesinin artışına ivme
kazandırdı. 2005-2007 yılları arasında ise
son 18 yılın en büyük yatırımını gerçekleştiren Petkim’de Etilen Fabrikası’nın üretim
kapasitesi yıllık olarak 400 bin tondan 520
bin tona; AYPE Fabrikası’nın üretim kapasitesi 190 bin tondan 310 bin tona ve PP

ihaleye çıkıldı ve Petkim’e yerli yabancı
8 firma talip oldu. 2008 yılında SOCAR &
Turcas Ortak Girişim Grubu ihaleyi alarak
Petkim’in uzun yıllara yayılan özelleştirme
hikâyesine nokta koydu. 2,04 milyar dolara
bu grup tarafından satın alınan Petkim, her
geçen gün daha fazla büyümeye başladı.
10 milyar dolar tutarındaki Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik ve Dağıtım entegrasyonuna dayalı yatırımların en önemli
ayağı olan SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi’ne
(STAR) de böylece start verildi.
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Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik entegrasyonunun yapıldığı ve çalışmaların hızla
sürdürüldüğü Aliağa Kompleksi’nde bugün
dev bir konteyner limanı inşa ediliyor. Bu
limanın yatırımının ilk fazının bu yıl, ikinci
fazının ise 2016’da tamamlanması planlanıyor. Böylece Aliağa, Türkiye’nin en büyük
entegre lojistik merkezi olacak.

yapısı değişti. Turcas ortaklıktan ayrıldı
ve Petkim’in yüzde 51 hissesi bir SOCAR
şirketi olan SOCAR Turkey Enerji A.Ş.’ye
devredildi. Bununla birlikte yatırımlar da
hız kazandı. Petkim’in özellikle 2014 yılında yaptığı yüzde 13’lük kapasite artışı ile
birlikte yıllık brüt üretim kapasitesi 3,2 milyon tondan 3,6 milyon tona çıktı.

Petkim bu entegrasyonu gerçekleştirirken
rutin işleyişinde çevreci yaklaşımlar da
benimsiyor. Mesela buhar kazanlarında
fuel-oil yerine doğal gaz kullanmaya başlayan Petkim, böylece çevreye olan duyarlılığını koruyor. Aynı zamanda Aliağa’da gerçekleştirilen entegrasyon sırasında Petkim
Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımıyla
enerji ihtiyacını karşılama konusunda tercihini yenilenebilir enerjiden yana yapan
Petkim, çevreci hassasiyetini korudu. Petkim, 55 milyon euroluk RES yatırımıyla
2015’te elektrik üretmeyi planlıyor. Toplam kurulu gücü 51 MW olacak santralin
ilk fazıyla Petkim elektrik üretim kapasitesini yüzde 12’ye çıkaracak. Bu yatırım, bölgenin temiz enerjiye olan ihtiyacına katkıda bulunurken tesisin de enerji ihtiyacını
karşılayacak.

Ülkemizin en gözde şirketlerinden olan
Petkim, 50’yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün Türkiye sanayisinin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumunda
yer alıyor. Petkim’in ürettiği petrokimyasal
ürünler; inşaat, tarım, otomotiv, elektrik,
elektronik, ambalaj, tekstil sektörlerinin
önemli girdileridir. Yani Petkim, diğer sanayi kuruluşlarının da varlıklarını sürdürmesini sağlıyor.

Petkim’in altın çağı başlıyor

Kurulduğundan beri dev bir şirket olan
Petkim’in özelleştirme sonrası ortaklık

Petrokimyasallar çok yakın geçmişte insanların yaşamına girmiş olsalar bile bugün
binlerce ürün petrol ve doğal gazdan üretiliyor ve petrokimyasallar olmaksızın insanoğlu için yaşam oldukça zorlaşacakmış
gibi gözüküyor. Petkim’in Türk sanayisine
girmesi de koskocaman bir 50 yıl ediyor ve
sanki Petkim olmasaydı Türk sanayisi için
yaşam çok zor olacakmış gibi gözüküyor.
Sen daha çok yaşa Petkim…
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Fotoğraflarla Petkim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (ortada), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda) ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi
Margvelaşvili (sağda), Azerbaycan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin
(TANAP) temel atma törenine katıldı.

Dev proje TANAP’ın temeli atıldı
İki devlet tek milletin enerjisi olarak görülen TANAP Projesi’nin inşaat
sürecini başlatan temel atma töreni Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan
cumhurbaşkanlarının katılımı ile Kars’ta gerçekleşti.
Türkiye ve Azerbaycan, bugüne
kadar başarı ile yürüttükleri çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek
dünya enerji piyasalarında ses getirecek dev bir proje olan TANAP Projesi için
Kars’ta bir araya geldi. Temel atma töreni
öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı
Giorgi Margvelaşvili, SOCAR tarafından
yaptırılan 32 derslikli Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Törende üç lider Azerbaycan ve Türkiye’deki
çocukların birbirini daha iyi anlamalarını
sağlayan ortak alfabe kullanımının önemine değindi. Ayrıca merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından imzalanan
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Kararnamesi’ni okula hediye ettiler.
Bu seremoninin ardından Nevruz Bayra-

Cumhurbaşkanı
Erdoğan:
“Azerbaycan ve
Türkiye sözde kardeş
değil özde kardeştir”

mı’na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan
halka seslenerek, “Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar 5 bin yıldır kutlanan ortak Nevruz bayramının birlik beraberliğe vesile
olmasını dilerim” dedi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Nevruz’un tüm dünyada barış
ve huzurun habercisi olmasını arzuladığını
söyleyerek, “Azerbaycan ile aynı dili konuşan, aynı inanca mensup, ortak bir tarihi
geçmişi paylaşan, sözde değil özde kardeş
tek millet, iki devletiz” dedi.

“Azerbaycan Türkiye’nin en büyük
yatırımcısı oldu”
Okuldaki törenin ardından üç devlet adamı ve beraberindeki heyet, temel atma töreninin yapılacağı TANAP şantiye sahasının
bulunduğu Selim ilçesine geçti. Törende
açılış konuşmasını gerçekleştiren SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev, “Çağdaş Azer-

2015

baycan’ın kurucusu merhum önderimiz
Haydar Aliyev’in tarihe geçmiş ‘Bir Millet
İki Devlet’ ifadesi bir ülküye dönüşerek her
iki devlet tarafından benimsendi. Biz de
SOCAR olarak Sayın Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in talimatları ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri iktisadi alanda da güçlendirmek ve stratejik yatırımlarla desteklemek
için çok önemli bir görev üstlendik” dedi.
Petkim’e de değinen Abdullayev, “2008 yılı
Mayıs ayında Türkiye’nin değerli şirketlerinden biri olan ve bu yıl 50. yaşını kutladığımız Petkim’in satın alınması, ardından
Petkim yarımadasında rafineri, enerji, petrokimya ve liman yatırımlarının gerçekleştirilmesi ile Azerbaycan Türkiye’nin en büyük yatırımcısı haline gelmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı
Aliyev: “Avrasya
bölgesinde yeni ve
çok ciddi bir ittifak
formatı yaratılıyor”

Abdullayev’in ardından konuşan ABD Özel
Temsilcisi Amos Hochstein, Azerbaycan’ın
ve Türkiye’nin Avrupa’da enerji güvenliğini
tesis edecek iki ülke olduğunu vurgulayarak ABD hükümetinin de konuyla yakından
ilgilendiğinin altını çizdi. Hochstein, TANAP
Projesi’nin hayata geçirilmesi ile ilgili Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan cumhurbaşkanlarına dönerek “Bu gerçek bir liderlik”
diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmasına
Türkçe sözlerle başlayarak davetlileri gülümseten Avrupa Komisyonu Enerji Birli-

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a “Hazar’dan Çanakkale’ye” albümünü
hediye etti.

özel haber

ği’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros
Sefcovic ise geçtiğimiz Ekim ayında Güney
Gaz Koridoru’nun temelini attıklarını ve
“Bundan sadece altı ay sonra buradayız”
diyerek bugünün tarihi bir gün olduğunu
söyledi. “Avrupa Komisyonu olarak projeye taahhüdümüzü bir kez daha yineliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanlarından önce kürsüye çıkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, projenin 45 milyar dolarlık ekonomik
büyüklüğe sahip olduğunu hatırlattı ve Güney Gaz Koridoru’nun AB ülkelerine doğal
gaz temin edecek en önemli projelerden
biri olduğunu vurguladı. Yıldız, “Dünyada
doğal gazın %70’i boru hatları ile taşınıyor.
Türkiye coğrafi elverişliliği sayesinde doğudaki kaynakları batıya iletmek konusunda
proaktif bir görev alıyor” dedi.

Proje, enerji koridoru oluşturuyor
Törende cumhurbaşkanları arasında ilk
konuşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili yaptı. Cumhurbaşkanı
Margvelaşvili, ülkeler arasındaki işbirliği
ve dostluk sayesinde TANAP’ın başarıyla
tamamlanacağına inandığını belirterek
“Koridorun güvenliğini sağlamak için üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağımızı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın yaptırdığı Haydar
Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışında sınıf ziyareti
yapıldı.
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belirtiyoruz” dedi. Gürcistan’ın Avrupa ve
Asya arasında yüzyıllardır önemli bir kapı
ve geçiş noktası olduğuna dikkat çeken
Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, “Kimi güçler, enerji konusunu başka ülkelere karşı
kullanma cihetine gidebiliyor. Bu anlamda
Avrupa ve Asya arasındaki ekonomik ilişkiler kilit önem taşıyor. Proje, bu bağlamda
hayati bir koridor oluşturarak önemli bir
güzergah ortaya koyuyor” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
törende yaptığı konuşmada, Azerbaycan
bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk tanıyan
ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak bu
dostluğun, Azerbaycan’ın en büyük petrol
yatağı Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG) havzasının işletilmesi ve petrolün dünya pazarlarına ulaştırılması ile bugün de sürdüğünü
söyledi. “Biz geleceğimizi tarih esasında
kuruyoruz. Türkiye ve Azerbaycan gele-

Ardahan Posof
TANAP başlangıç
noktası

1850

km TANAP’ın
uzunluğu

19 km

Çanakkale Boğaz
Geçişi

ceğini müşterek tarih üzerinde kuruyor”
diyerek son 20 yılda eşsiz tarihi gelişmeler
yaşandığını dile getirdi. Bölgede sağlanacak enerji güvenliğine de değinen Cumhurbaşkanı Aliyev, enerji koridorlarının
Avrasya için yeni bir işbirliği ortamı yarattığını söyledi ve “Avrasya bölgesinde yeni
ve çok ciddi bir ittifak formatı yaratılıyor.
Bunun hem siyasi hem de ekonomik etkisi
çok büyük olacaktır” diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Aliyev’in ardından son
konuşmayı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, bu projeyle dünyaya doğal kaynakların kullanımı konusunda
yeni bir yaklaşım sunabileceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temelini attığımız TANAP, 1900 kilometre uzunluğu ve
10 milyar dolar maliyetiyle, bu misyonu
ziyadesiyle hak eden bir projedir” dedi ve
Türkiye’yi enerji dağıtım merkezi haline
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getirmek istediklerini de belirtti. Bu projenin başka hiçbir projenin alternatifi olmadığını, aynı zamanda bu projeye alternatif başka bir projenin de bulunmadığını
özellikle vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özgün bir proje olan Güney Gaz
Koridoru’nun tüm etaplarını tamamladığımızda Avrupa ile Hazar Bölgesi arasında güçlü bir bağ oluşturmuş olacağız. Bu
projeye Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’den ziyade tüm Avrasya coğrafyasının
ihtiyacı var” dedi.
Üç cumhurbaşkanının konuşmalarının ardından, Türkiye’nin enerji merkezine dönüşmesini sağlayacak TANAP Projesi’nde
doğal gazın geçeceği ilk boru açılmış olan
hendeğe bir buton yardımıyla indirildi.

20 il 67 ilçe

TANAP’ın geçtiği
noktalar

Edirne İpsala
TANAP bitiş
noktası

özel haber

KISACA TANAP

TANAP, Türkiye’nin Gürcistan sınırında
Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak 20 ilden geçecek
ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz iletimi yapacak olan TAP Doğal Gaz Boru
Hattı’na bağlanacak. Hattın Türkiye içi
çıkış noktaları ise Eskişehir ve Trakya
bölgesi olacak.
TANAP Projesi kapsamında ilk gaz akışı 2018’de gerçekleşecek ve başlangıç
için yıllık kapasite 16 milyar metreküp
olacak. Bu taşıma kapasitesinin ise kademeli olarak önce 24 milyar metreküpe ve ardından 31 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.
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SOCAR Türkiye 2015’e çalışanlarıyla
birlikte merhaba dedi

SOCAR Türkiye ailesinin 2015’e girerken gerçekleştirilen gala yemeğine
SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz, SOCAR Türkiye çalışanları ve
birçok davetli katıldı.
Ece Vahapoğlu’nun sunucu-

luğunu yaptığı, Öykü Gürman’ın
sahne aldığı SOCAR Türkiye gala
yemeği, 29 Aralık 2014 akşamı İstanbul
Zorlu Center’da yer alan İstanbul Raffles
Hotel’de gerçekleşti. 2014 yılında yapılan
çalışmaları özetleyen bir filmin ardından
gecede SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su
Kenan Yavuz bir konuşma yaptı. Kenan
Yavuz, “Ailemiz çok hızlı büyüyor, şirket sayımız ve projelerimiz artıyor. Biz çok güzel
ve sıcak bir aileyiz. Şunu söylemeliyim ki,
bu güzel heyecanı sizlerle paylaşmak bana
hem gurur hem de onur verdi. Tüm çalışma arkadaşlarımın bu kıvancı en az benim
kadar hissettiğini biliyorum” dedi.
Yavuz, 2015’e girerken, 2014 yılının SOCAR
Türkiye için çok önemli bir dönüşüm yılı
olduğunu belirtti ve bu durumun özgüveni
arttırdığının,
gelecekte
yapılacaklar
için motive ettiğinin altını çizdi. Yavuz,
“Şimdiye kadar tüm bu süreçleri bizlerle
yaşayan siz değerli çalışma arkadaşlarıma,

SOCAR Başkanımız Rövnag Abdullayev, Türkiye’deki şirketlerimizin Yönetim
Kurulu Başkanlığı’nı yapan Vagif Aliyev ve bütün yönetim kurulu üyelerimiz
adına teşekkürü bir borç biliyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.
Gecede yapılan çekilişte çalışanlara; Paris, Londra, Bakü, Dalaman ve Antalya tatili hediye edildi. Buna ek olarak altı kişi de iki kişilik yemek hakkı
kazandı. Petkim kapsamında 10 yıldır sürdürülen “Fikrimce” Platformu’na,
2014 yılında sundukları önerilerle 3 milyon 364 bin TL tasarruf sağlayan
ve seçici kurul tarafından ödüle layık görülen 10 Petkim çalışanına ödülleri
takdim edildi.

SOCAR Türkiye bir yıl
sonra Vadistanbul’a
taşınıyor

Anlaşmayı SOCAR Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz
ve Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya
(ortada) imzaladı.

Maslak Eski Büyükdere Caddesi
üzerindeki binasında 2009 yılından
bugüne faaliyetlerini sürdüren
SOCAR Türkiye, gelecek yıl tüm
grup şirketlerini tek çatı altında
buluşturarak Vadistanbul’a taşınacak.

Artaş İnşaat, Aydınlı Grup ve Invest tajı sunarken projeye özel olarak inşa edilecek havaray ile
İnşaat ortaklığıyla Ayazağa’da Evyap Holding’e ait şehrin metro ağına bağlanacak. Şehir trafiğine girmeden

arsa üzerinde geliştirilen Vadistanbul projesindeki
19 bin metrekare alana sahip bir bloku 75 milyon dolara
satın alan SOCAR, 2016 yılı Mart ayından itibaren faaliyetlerini yeni binasında sürdürecek. Türkiye’nin ilk özel metrosuna ev sahipliği yapacak Vadistanbul, kendi içinde bir
metropol merkezi haline geliyor. İstanbul’un üç çevre yolu
bağlantısının kesiştiği noktada konumlanan Vadistanbul,
şehrin her noktasına kolay ulaşılabilen bir lokasyon avan-

yeni havalimanına ulaşılabiliyor olması Vadistanbul’un lokasyon avantajını güçlendiriyor. Vadistanbul, konut etaplarının yanı sıra AVM, alışveriş caddesi ve 5 yıldızlı otelden
oluşan karma bir proje olarak inşa ediliyor. Uluslararası
alanda faaliyet gösteren eğitim, bilişim ve teknoloji şirketlerini bünyesinde barındırarak yeni bir kent merkezi haline
gelecek olan projede 2017 yılından itibaren 35 bin kişinin
yaşaması bekleniyor.
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Aliağa yangına karşı artık çok daha
güvenli

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aliağa’da Kuzey Bölge Amirliği olarak hizmet
verecek yeni itfaiye binası düzenlenen bir törenle açıldı.
Sanayi tesislerindeki olası yan-

gınlara daha etkili bir şekilde müdahale etmek üzere donatılan yeni
itfaiye tesisi, Kuzey Bölge Amirliği olarak
hizmet verecek. Açılış töreninde konuşan
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yeni itfaiye binasının diğerlerinden
çok daha donanımlı olduğunu belirterek
Türkiye’nin en önemli sanayi tesislerinin
bulunduğu Aliağa’da böyle bir yatırımın
kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Ayrıca
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bölgedeki sanayi tesislerinin itfaiye ve
arama kurtarma ekiplerinin de eğitileceği
bir teşkilat oluşturduklarının haberini verdi.

Yeni itfaiye binası ile
Aliağa’daki sanayi
tesislerinde çıkacak
olası yangınlarla
daha etkili bir
şekilde mücadele
edilebilecek

Aziz Kocaoğlu, İzmir Su ve Kanalizasyon
İdaresi’nin (İZSU) Aliağa’nın içme suyu ihtiyacını karşılamak için Petkim tarafından
işletilen Güzelhisar Barajı’ndan aldığı su
miktarını saniyede 300 litreye yükselttiğini
hatırlattı. Başkan Kocaoğlu, kapasitesi yetersiz kalan mevcut içme suyu arıtma tesisinin yerine de yeni bir içme suyu artıma
tesisi yapmak için çalıştıklarını söyledi.
Aliağa’nın yanı sıra İzmir’in kuzeyindeki
Menemen, Foça, Dikili, Bergama, Kınık gibi
ilçelerini de görev sahası içine alan Kuzey
Bölge Amirliği, özellikle sanayi tesislerinde
çıkabilecek yangınlara karşı eğitimli personeli ve ekipmanlarıyla dikkat çekiyor.

Aliağa Emniyeti’nin bir aracı daha oldu
Petkim, Aliağa Emniyet Müdürlüğü’ne bir adet araç hediye etti.
Petkim, Aliağa Emniyet Müdürlüğü’nün faaliyetlerine destek olmak amacıy-

la bir adet Ford Tourneo araç bağışladı. 2012
yılında da bir adet Ford Connect araç bağışı yapan
Petkim’e teşekkürlerini sunan Aliağa Emniyet Müdürü Hasan Tuğan, Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut’a İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’nın teşekkür
plaketini verdi.
Petkim’in araç bağışının, Aliağa halkına daha iyi ve kaliteli hizmet sunmalarına yardımcı olacağını kaydeden
Tuğan, 7 gün 24 saat Aliağa halkının can ve mal güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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Heydar Aliyev
Aliağa’da anıldı
Manisa Turgutlu’da Halil Kale Fen Lisesi kariyer günlerine konuk olan Sadettin
Korkut daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Halil Kale Fen Lisesi
Müdürü Tahsin Bozkurt’la birlikte İlçe Kaymakamı Nazmi Günlü ve İlçe Belediye
Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret etti.

İş hayatında başarının
temeli sabır ve dürüstlük

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
Türkiye’nin en başarılı okullarından biri olan
Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi kariyer günlerinin
konuğu oldu.
Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi kariyer günleri kapsamında Pet-

kim Genel Müdürü Saadettin Korkut’a üniversite tercihleri, meslek
seçimi, geleceğe hazırlanma ve petrokimya konularında sorular
yöneltilirken, Korkut kendi iş deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı. Okul
hayatından itibaren dürüst ve sabırlı olmanın, başarının önemli kriterlerinden biri olduğunu belirten Korkut, “Okuduğunuz okul önemli, lisans eğitimi önemli, seçeceğiniz meslek önemli ama bunun kadar önemli bir başka
konu, hayatınız boyunca neler yaptığınız, zamanınızı nasıl değerlendirdiğiniz” dedi. Öğrencilere kişisel sermayelerini geliştirmelerini de tavsiye eden
Korkut, “En iyi fen liselerinden birinde okuyorsunuz, bu yüzden gelecekte iş
bulma konusunda daha fazla şansınız olacak. Ama hedefinizi doğru belirleyin ve onun peşinden koşun.” dedi.
Kimya, petrol ve petrokimyanın tarihten bugüne değişimini de anlatan
Korkut, “Toprak, su, ateş ve havadan ibaret gezegenimizi müthiş bir alana
çeviren her şeyin arka planında kimya var” dedi. Petrolün modern hayatın
oluşmasında kullanılan, toprağın altından ya da denizlerin derinliklerinden
elde edilen kapkara bir hammadde olduğuna değinen Korkut, petrokimyanın ise petrol ve kimyanın sihirli bir buluşma zemini olduğunu söyledi. Korkut ayrıca “Petrolün yakılıp kaybolmak yerine petrokimyasal hammaddeye
dönüşmesi mucizevi sonuçlar ve ürünler sağlıyor. Modern hayatın olmazsa
olmazı binlerce ürün petrokimya bilimi sayesinde ortaya çıkıyor. Petrokimya, Türkiye’de bu yıl 50. yaşını kutlayan Petkim’le başlayıp onunla büyüyen
bir sektör” ifadelerine de konuşmasında yer verdi.

Merhum Cumhurbaşkanı
Heydar Aliyev, vefatının
11. yılında düzenlenen bir
törenle anıldı.
Merhum

Cumhurbaşkanı

Heydar Aliyev’in vefatının 11. yıl
dönümünde düzenlenen törene
Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının
söylenmesiyle başlanırken devamında
Aliyev’in siyasi mücadelesi, “ikinci vatanım” dediği Türkiye’ye verdiği değer ve iki
kardeş ülke arasındaki siyasi ve ekonomik
ilişkilerin geliştirilmesi yolunda yaptığı hizmetler anlatıldı.
Törende konuşan Petkim Genel Müdür
Bilim Danışmanı Prof. Dr. Fuzuli Nasırov,
Türk halkının gönlünde Mustafa Kemal
Atatürk’ün değeri ile Azerbaycan halkının
Heydar Aliyev’e duyduğu sevgi ve bağlılığın
aynı olduğuna dikkat çekerken Aliyev’in 80
yıllık ömründe çok çetin siyasi mücadeleler sonucunda edindiği bilgi ve deneyimi,
Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması ve
kalkınmasında kullandığını belirtti.

20 Ocak Faciası
unutulmadı
Azerbaycan’ın 20 Ocak
1990’da yaşadığı katliam
törenle andı.

Azerbaycan halkının tarihine Kanlı Yanvar (Ocak) Facia-

sı olarak geçen, 20 Ocak 1990 günü Rus
ordularının Bakü’de sivillere karşı yaptığı
katliamın 25. yılında bir anma töreni düzenlendi. Aliağa Heydar Aliyev Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi’nde düzenlenen
törende, öğrencilerden oluşan tiyatro topluluğu katliamda yaşananları anlatan bir
piyes sergiledi. Katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için yazılan şiirlerin
okunduğu anma törenine Petkim yöneticileri de katıldı.
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Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi’ni TSE Ege Bölge Koordinatörü Ömer Eyyüpoğlu, TSE Genel
Sekreteri Üzeyir Karagöz ve İzmir Vali Yardımcısı Alp Aslanargun’un katıldığı törende teslim aldı.

Bilgi güvenliği, ISO 27001 ile ‘belge’lendi
Petkim, sürdürülebilir büyüme için bilgi ve bilgi kaynaklarının
kurumsallaşması hedefiyle yaptığı yatırımların karşılığını “ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Belgesi” ile aldı.
Petkim, ISO 27001 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre sistem kurup uygulayarak belge
almaya hak kazandı. Bu belge kurumların
bilgi altyapılarını belirleyip, olası tehlikeleri analiz ederek risk durumunda nasıl
hareket edileceğini belirleyen bir sistem
olarak dikkat çekiyor ve kurumsallaşmaya
önem veren organizasyonlar için entegre
yönetim sistemlerinin en önemli parçası
olarak tanımlanıyor.
Belge başvurusu üzerine yapılan denetim
sürecinde, Petkim ölçeğinde faaliyet gösteren bir kuruluşun kısa süre içinde ve geniş kapsamda belgelendirme aşamasına
girmiş olması olumlu değerlendirilirken,
bilgi güvenliğinin stratejik önemine değinen Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, “Hissedarlarımıza karşı sorumluluklarımızın gereği olarak bilgi güvenliği en çok

Petkim sektöründe
tek üretici olmasına
rağmen, kalite
belgeleri alarak
sorumluluklarını
fazlasıyla yerine
getiriyor

önem verdiğimiz sistem standartlarından
biri. Tüm entegre yönetim sistemi standartlarına uygun çalışmak şirketimizin tüm
personelinin benimsediği rutin iş akışını
oluşturuyor” diyerek Petkim’in Türkiye’nin
ilk halka açılan şirketlerinden biri olduğunun da altını çizdi.
“ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi” düzenlenen bir törenle Saadettin Korkut’a
teslim edilirken törende konuşan TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz, Petkim’in
standardizasyon konusunda Türkiye’de ilk
sırada yer aldığını belirterek, “Dünya artık
yeni bir süreçte, bilgi güvenliği çok büyük
önem kazandı. Petkim sektöründe tek üretici olmasına rağmen, bu belgeleri alarak
sorumluluklarını fazlasıyla yerine getiriyor.
Böylece uluslararası firmalar arasında da
kendine önemli yer ediniyor” dedi.
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Duayen iş adamı Rahmi Koç, Petkim
Yarımadası’nı gezdi
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Petkim Yarımadası’nı ziyaret etti.
Tüpraş
İzmir
R a fi n e r i s i ’ n e
yaptığı gezi prog-

ramı kapsamında Aliağa’da
bulunan Rahmi Koç, Petkim tesislerinin yanı sıra
STAR Rafinerisi ve Petkim
Konteyner Limanı hafriyat
sahasında Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rahmi Koç’a,
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Bulgurlu ve
Tüpraş İzmir Rafinerisi Müdürü Şahin Çalbıyık da eşlik etti. Sadettin Korkut, ziyaret anısına Rahmi Koç’a
babası Vehbi Koç’un 1988
yılında Petkim’i ziyareti
sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan bir albüm
hediye etti.

UGETAM yönetimi Petkim’de
Gaz ve enerji teknolojileri
konusunda İstanbul Büyükşehir
Belediyesi iştiraki olarak ulusal ve uluslararası eğitim, yetkilendirme ve sertifikalandırma alanlarında faaliyet gösteren
UGETAM yönetimi ve UGETAM Başkanı
Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç, Stratejik Planlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Hüseyin Bulundu tarafından Petkim’e bir ziyaret gerçekleştirildi. Teknolojik Hizmetler
ve Belgelendirme Müdürü Ali Tem, 15
ana 7 yardımcı tesisten oluşan Petkim
fabrikalarını gezerek Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut’tan bilgi aldı. Etilen
Fabrikası yönetim panelindeki üretim sürecine tanıklık eden UGETAM yönetimi,
ardından yeni açılan Ar-Ge Merkezi ve
Kalite Sağlama Laboratuvarları’nda incelemelerde bulundu.
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Yol, Nemrut limanlarının sorunu

İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk ve beraberindeki heyet,
Petkim’de Nemrut Limanlarının sorununu konuştu.
İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı
Yusuf Öztürk ve beraberindeki heyetin

Petkim’e gerçekleştirdiği ziyarette Nemrut
körfezindeki limanlar gündem oldu. Her geçen yıl
daha fazla elleçleme yapan Nemrut körfezindeki
limanların ortak sorununun yol sıkıntısı olduğuna
vurgu yapan Öztürk, “Yolları kimse sahiplenmediği
için bakımı da yapılamıyor” dedi. Öztürk, Nemrut
Limanlar Bölgesi’ndeki bağlantı yollarının satıh bozukluğu, trafik yoğunluğu can ve mal emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturuyor. Limanlara giden
anayolun ve bağlantı yolunun yeterli olmaması ve
plansız olmasından dolayı yoğun bir trafik sorunu
yaşanıyor” diyerek bununla birlikte geri hizmet ve
depolama alanlarının yetersiz olması ya da hiç bulunmamasının da ciddi sorunlara neden olacağına
dikkat çekti.

Aliağa Belediye Başkanı’ndan nezaket ziyareti
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilçedeki protokole yaptığı ziyaretlerin
ardından Aliağa’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut’u
ziyaret eden Serkan Acar, özellikle yeni liman yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte Aliağa’da trafik yoğunluğunun büyük bir sorun haline geleceğini ifade etti. Acar,
“Aliağa’daki sorunlar hepimizin sorunu, bu sorunların aşılmasında biz belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapmaya hazırız. Bunu tüm kurumlarımıza ilettik.
Aliağa’da trafik akışı gün geçtikçe artıyor. Bu kapsamda çevre
yolunun sanayi ve Aliağa merkez ulaşımı da acilen devreye
sokulması gerekiyor” dedi.

ALOSBİ yönetiminden Petkim’e ziyaret

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Akkan, Başkan Vekili

Adnan Saka, OSB Bölge Müdürü Bülent
İlktuğ’un yer aldığı ziyarette, Aliağa’daki
sanayi kümelenmesi ve yaşanan sorunlar
masaya yatırıldı. ALOSBİ bünyesinde Kimya
İhtisas OSB kurduklarını hatırlatan Akkan,
kimya ve petrokimya sektöründe daha çok
yatırıma ev sahipliği yapmak istediklerini
dile getirdi.
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STAR Rafinerisi’ne 3 uluslararası ödül
Petkim Yarımadası’nda yapımı devam eden STAR Rafinerisi, uluslararası
finans alanında üç önemli ödülün sahibi oldu.

STAR Rafinerisi için 6 Haziran
2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan 3 milyar 290 milyon dolarlık proje
finansmanı, Global Financial Conferences
organizasyonu tarafından her yıl verilen
“Yılın En İyi Bono ve Kredi İşlemleri” ödüllerinin (Bond & Loans Awards) 2014 Türkiye ayağında, aday gösterildiği 4 kategorinin 3’ünde ödüle layık görüldü.
Yarışma kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilmiş en başarılı bono ve kredi işlemleri,
uluslararası bankacılık ve finans dünyasının önde gelen isimleri tarafından belirlenerek internet üzerinden genel oylamaya
sunuldu. Projelerin 7 farklı kategoride değerlendirildiği oylamada, STAR Rafinerisi
proje finansmanı, aday gösterildiği “Yılın
En İyi Proje Finansmanı”, “Yılın En İyi İthalat Finansmanı”, “Yılın En İyi Sendikasyon
Kredisi” kategorilerinde en yüksek oyu
olarak üç ödülün sahibi oldu.

3 milyar
290 milyon dolar
STAR Rafinerisi
proje finansmanı

Projeyi her zaman “Türkiye’nin en babayiğit yerlileştirme projesi” olarak tanımladıklarını hatırlatan SOCAR Türkiye Başkanı
ve CEO’su Kenan Yavuz, STAR Rafinerisi’nin
3,29 milyar dolar değerinde ve 18 yıl geri
ödemeli proje finansmanının, Türk özel
sektör tarihinin en yüksek hacimli anlaşması olduğunu vurguladı. 22 uluslararası
finans kuruluşu ve 1 yerel bankanın katılımıyla İstanbul’da imzalanan anlaşmanın,
SOCAR’ın küresel gücüne duyulan güvenin
en belirgin göstergesi olduğuna dikkat
çeken Yavuz, “STAR Rafinerisi ile pek çok
alanda ülkemizin ilklerini gerçekleştiriyoruz. Tek noktaya yapılan en büyük yatırım
olmasının yanında, dünyanın en çevreci,
en verimli, en ileri teknolojisine sahip ve
Türkiye’nin ilk özel sektör rafinerisini adım
adım hayata geçiriyoruz. Geçen üç yılda
1 milyar doların üzerinde yatırım yaptığımız projemizin toplam maliyeti 5,6 milyar
dolara ulaşacak. Bu tutarın proje finansmanı kredisi dışında kalan bölümünü öz
kaynaklarımızla gerçekleştireceğiz” dedi.
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Petkim ailesi yeni yıla ‘Türk
Dünyası’ konseriyle girdi

Petkim çalışanları ve aileleri, 2015 yılına keyifli bir konserle ‘merhaba’ dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne
bağlı olarak hizmet veren İzmir Devlet Türk
Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından Petkim Kültür Merkezi’nde verilen
yeni yıl konserinde Azerbaycan, Kazakistan,
Türkmenistan ve Balkan yörelerinin yanında; Ege, Trakya, Doğu Anadolu ve İç Anadolu yörelerinden ezgiler de yer aldı.
Sanat Yönetmenliğini Mehmet Ali Gevrek’in yaptığı konser kapsamında sahneye
çıkan zeybek topluluğu ve Kafkas dansları
ekibi büyük alkış alırken, konserin sonunda
Mehmet Ali Gevrek tarafından seslendirilen, “Kadınım” şarkısıyla İzmirli merhum
sanatçı merhum Tanju Okan da anıldı.

MBA programı 24 mezun verdi
Petkim’in eğitime verdiği destekler çerçevesinde başlatılan MBA
programından 24 Petkim çalışanı mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü ile
Petkim arasında 2011 yılında
imzalanan protokol kapsamında başlatılan MBA (Master of Business Administration) programından mezun
olan 24 Petkim çalışanı diplomalarını
aldı. Petkim Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, ikinci dönem MBA
programını başarıyla tamamlayan
Petkim’liler aileleri ile birlikte mezuniyet sevincini yaşadı. Törende mezunlara seslenen SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Yavuz, kendisinin de mezunları arasında olmaktan gurur duyduğu İşletme İktisadı Enstitüsü’nün,
analitik düşünce yapısını öğrencilerine sevdiren ve öğreten eğitim kurumlarından biri olduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Pekdemir de lisansüstü eğitimde 60 yıllık deneyime sahip olan enstitünün, ülkenin yüz akı
eğitim kurumlarının başında geldiğini söyledi. Türkiye özel sektöründe ve iş
dünyasında çok önemli başarılara imza atan mezunlar verdiklerini kaydeden
Prof. Pekdemir, Türkiye’de çağdaş anlamda işletmeci ve yönetici yetiştiren ilk
eğitim kurumu olmalarının yanında, işletmecilik alanında ilk kez lisansüstü
eğitimi başlatan kuruluş olduklarını vurguladı. Konuşmaların ardından MBA
programından mezun olan 24 Petkim çalışanı keplerini havaya atarak başarılarının sevincini yaşadı.
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Petkim geçtiği yollara da dokunuyor
Petkim kurumsal kimliğini yollara da taşıyarak TIR brandalarına “Hayatın her
alanına dokunuyoruz” temalı çalışmalarını uygulamaya başladı.
Petkim, Aliağa’da 15
ana fabrikada ürettiği pet-

rokimyasal
hammaddeleri
müşterilerine deniz ve karayolu ile
ulaştırırken şirketin her yıl karayolu
ile sanayici müşterilerine ulaştırdığı hammadde miktarı 600 bin tonu
buluyor. Bu taşımanın önemli bir kısmı sözleşmeli tedarikçi S.S. 32 No’lu
Aliağa Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından yapılıyor.
Sadece geçen yıl Petkim’den yapılan
sevkiyatlar dikkate alındığında kat
edilen yol 13 milyon kilometreye
ulaştı.
Kurumsal kimliğini yollara da taşımayı planlayan Petkim, kooperatifle
yapılan anlaşma ile TIR brandalarına

“Hayatın her alanına dokunuyoruz” temalı çalışmalarını uygulamaya başladı.
Çalışma, Petkim’in ambalajdan gıdaya, tekstilden sağlığa, tarımdan teknolojiye birçok sektörde binlerce nihai üründe hammadde sağlayan üretici vurgusunu öne çıkarıyor. 10 araçta başlatılan tasarım çalışması kooperatif üyesi
nakliyeciler tarafından ilgi görürken zaman içerisinde daha fazla sayıda araca
uyarlanması hedefleniyor.

5 dalda 5 ödül

Türkiye’nin tek yerli petrokimya hammadde üreticisi Petkim, Ege’de en fazla
üretim, en fazla yatırım, en fazla istihdam, en fazla ihracat alanlarında ikinci
sırada yer alırken inovasyon çalışmalarında ise başarı ödülü aldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı EBSO
Geleneksel Başarılı Sanayiciler Ödül Töreni’nde yatırım, üretim, ihracat, istihdam, vergi, Ar-Ge ve
inovasyon alanlarında başarılı sanayicileri Ege Bölgesi Sanayi Odası ödüllendirdi. Petkim ise Ege’de en fazla üretim, en fazla yatırım, en fazla istihdam, en fazla
ihracat alanlarında ikinci sırada yer alırken inovasyon
çalışmalarında da başarı ödülü alarak toplam 5 ödüle
sahip oldu.

Törende ayrıca oda üyeliğinde 50 yılı geride bırakan
sanayicilerle yılın genç ve kadın girişimcilerine plaket verilirken İzmir ekonomisinin durumu hakkında
değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni iş yeri açma sayısı açısından geçen yıla
göre tüm Türkiye’de yüzde 18 artış yaşandığını, bu
artışın İzmir’de yüzde 34 oranında olduğunu belirtti.
Hisarcıklıoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu, İzmir-Ankara
Hızlı Treni ve yeni fuar alanı projeleriyle İzmir’in vizyonunun daha da ileri gideceğini dile getirdi.
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Petkim kriz yönetimi tek merkezde
Petkim Yarımadası’nda yer alan SOCAR Türkiye şirketlerinde olası bir
durumda ortaya çıkacak kriz için ‘Kriz Yönetim Merkezi’ oluşturuldu.

Petkim’in mevcut altyapısı
üzerinde yatırımları devam eden

şirketlerin gereksinimleri de dikkate alınarak oluşturulan Kriz Yönetim Merkezi, ihtiyaç duyulabilecek tüm teknolojik
donanımları barındırıyor. Merkezde 20
kişilik bir toplantı masası, STEAŞ şirketlerinin hepsiyle aynı anda canlı toplantı ger-

çekleştirilebilecek video konferans sistemi,
bütün uydu yayınlarının ve Petkim Güvenlik Kameraları’nın canlı olarak izlenebileceği LED ekran bulunuyor. Bunların yanı sıra
kriz merkezindeki enerjiyi kesintisiz olarak
muhafaza etmek üzere 14kVA jeneratör ve
32 adet kesintisiz güç kaynağı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) merkezine doğrudan bağlanabilen,
tüm illerdeki AFAD merkezlerinin yanında
bütün haberleşme araçları ve mobil koordinasyon araçlarıyla da ses ve veri haberleşmesi yapabilen yüksek frekans HF/SSB
telsiz sistemi, sürekli aktif durumda olan
ve bütün iletişim araçlarının devre dışı kaldığı anlarda dahi çalışabilen uydu telefonları gibi altyapılar da merkezde yer alıyor.

Plastik atıklar, yuvaya dönüşecek

‘Yuvaya Dönüşen Plastikler’ kampanyası büyüyerek devam ediyor. SOCAR
Türkiye ve Petkim kampanyaya büyük destek veriyor.
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) tarafından 2014 yı-

lında başlatılan ‘Yuvaya Dönüşen Plastikler’ sosyal sorumluluk kampanyası, 2015 yılında da devam edecek. Pop müzik sanatçısı Mirkelam’ın gönüllü olarak elçiliğini üstlendiği kampanyaya, ikinci yılında ilgi
arttı. SOCAR Türkiye’nin platin sponsor, Petkim’in ise geçen yıl olduğu gibi
altın sponsor olduğu kampanya için düzenlenen özel program İstanbul’da
gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Ece Vahapoğlu’nun yaptığı gecede, Sibel Tüzün, Elif Turan, Gülçin, Mehtap Meral, Mine Çayıroğlu, Selen Erkmen de
sahne alarak kampanya için şarkılar söylediler. İş dünyasından da gönüllü
olarak destek sağlayan Leyla Alaton başta olmak üzere kampanyada işbirliği
yapan, sponsorluk çalışmalarıyla katkı sağlayan birçok firmanın üst düzey
yetkilileri gecede yerini aldı.
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci, gecede yaptığı konuşmada, plastik atıkların çöp olmadığı gerçeğinin bu kampanya ile bir kez
daha vurgulandığını belirterek, atıkların kaynağında ayrıştırılması alışkanlığının önemine değindi. Semerci, ülkemize, çevreye ve sahipsiz sokak hayvanlarına fayda getirecek, tüketicilerin sorumluluk paylaşımını esas alan,
sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmayı
hedefleyen bu projenin ülke genelinde yayılması için bütün halka ve özellikle belediyelere büyük görev düştüğünü vurguladı.
‘Yuvaya Dönüşen Plastikler’ kampanyası, yerel yönetimler tarafından da
büyük ilgi gördü. Kampanyaya ilk yılında 7’si İstanbul ilçe, 6’sı İzmir ilçe
olmak üzere toplam 22 belediye destek sağlama kararı aldı. Yerel yönetimler istedikleri takdirde kampanyaya kolayca dahil olabiliyor. Defalarca

geri dönüştürülebilme özelliği taşıyan atık
plastiklerin geri dönüşümü ile önemli ekonomik ve çevresel değerler sağlanabildiği
aktarılıyor. Kampanya sayesinde, plastik
atıkların yüzde 100 geri dönüşümüyle üretilen kulübelerle sokak hayvanlarına sıcacık bir yuva sağlanıyor.
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2015

fabrika

Türkiye’nin PA
talebinin %70’i
Petkim’den
Yıllık üretim kapasitesi 34 bin tondan
49 bin tona yükselen Ftalik Anhidrit
(PA) Fabrikası, yurt içinde boya ve
polyester gibi sektörlerin talebini
yüzde 70 oranında karşılıyor.
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Petkim Aliağa Kompleksi’ndeki
15 fabrikadan biri olan ve 30 yıldır
üretimini sürdüren Ftalik Anhidrit
(PA) Fabrikası, kapasite artışı projesinin
devreye girmesi ile birlikte artık yurt içi talebin yüzde 70’ini karşılayabiliyor. Böylece
PA Fabrikası’nın yıllık üretim kapasitesi 34
bin tondan 49 bin tona yükseldi.
Büyük bir kısmı boya, polyester ve plastifiyan üretiminde hammadde olarak kullanılan pulcuk yapıda ve beyaz kristal renginde
olan PA ürünü, 1985 yılında devreye alınan
PA Fabrikası’nda üretiliyor. Önceki yıl devreye alınan ve yaklaşık 25 milyon TL’ye mal
olan yatırım sonrasında fabrikanın üretim
kapasitesi yüzde 45 artırılmış oldu.
Türkiye’de PA ürünü üreten tek fabrika
olan tesiste 38 Petkimli görev yaparken
fabrika tam kapasite ile çalıştığında günde
yaklaşık 850 ton yüksek basınçlı buhar üretiyor. Bu yönüyle enerji üretme özelliği de
taşıyan PA Fabrikası’nda üretilen buharın
bir kısmı süreç içinde kullanıldıktan sonra
kalan kısmı diğer fabrikalarda kullanılmak
üzere kompleks içine veriliyor.

PA bir dizi reaksiyondan
sonra elde ediliyor
Ftalik asitin anhidriti olan PA, beyaz renkli,
kendine has kokusu olan bir madde. 131
0
C’de eriyen, 2950C’de kaynayan PA’nın
parlama noktası ise 1520C. 1,53 g/cm3
yoğunluğa sahip bu ürün suda çok yavaş
ve az çözünüyor. Ayrıca bir dizi reaksiyon
sonucu elde ediliyor. Ftalik anhidrit, ortoksilenin sabit yataklı iki adet reaktörde;
yüksek sıcaklık, düşük basınç ve katalizör
etkisiyle havanın oksijeniyle reaksiyonu
sonucu oluşuyor. Aromatikler Fabrikası’ndan günlük olarak transfer edilen o-ksilen
kaynama noktasına kadar ısıtıldıktan sonra
sıkıştırılmış sıcak hava içine püskürtülüyor.
Oluşan bu gaz karışımı, her birinde 14 bin
adet tüp bulunan sabit yataklı iki adet reaktöre gönderiliyor. Reaktörlerdeki tüpler içinde V2O5 (Vanadyum Pentaoksit)
esaslı katalist üzerinde PA’ya dönüşüyor.

Petkim PA Fabrikası
30. yılını kutluyor

Reaktörlerdeki sıcaklığın kontrol altında
tutulması için tüplerin etrafından ötektik
bir tuz karışımı sirkülasyonu sağlanırken
reaktörden çıkan sıcak gaz karışımı bir dizi
eşanjörden geçirilerek çeşitli basınç ve sıcaklıklarda buhar elde ediliyor.
Soğutulan reaksiyon gazları daha sonra
switch kondansörlere gelerek soğutulurken, PA ürünü desüblime olarak katı halde tüplerin etrafında birikiyor ve ısıtılarak
kendi ağırlığı ile kondansörlerden alınıyor.
Süblimleşmeyen bileşikler ise PCU (Post
Combustion Unit) ünitesinde yakmaya
gönderiliyor. Elde edilen ham PA daha
sonra saflaştırma ünitesi olan distilasyon
kolonlarından geçirilerek saf PA elde ediliyor. Saf PA ise flakerlere gelerek katılaşıyor
ve parçalanıp pulcuk hale getirilerek satışa
hazır halde paketleniyor.

2015

fabrika

80’ini oluşturan ftalik anhidrit esaslı alkid
reçineleri; ftalik anhidritin gliserin, penta
eritriol gibi poli alkollerle veya diğer uygun
glikollerle reaksiyonu sonucu elde ediliyor.
Alkid reçineleri son kaplamaya iyi özellikler kazandırırken; çabuk kuruma, havaya
dayanıklılık, esneklik ve korunması istenen
yüzeye uyum sağlıyor.
Termoplastikler, plastifiyanların katılması ile kolay işlenebilirlik, elastikiyet, daha
iyi mekanik özellikler, fiziksel ve kimyasal
dayanıklılık, kalıcı elektriksel özellikler ve
boyanabilirlik gibi son tüketim alanlarını
olumlu yönde etkileyen nitelikler kazanıyor. Plastifiyan kullanılmasını gerektiren
en önemli plastik PVC olduğundan, PVC
pazarı plastifiyan tüketimini belirleyen faktörlerin başında geliyor.

PA Fabrikası’nın 4 ana ünitesi

Plastiklerin işlenmesinde
önemli bir yeri var
İmalat sanayisinde özellikle plastiklerin
işlenmesi için plastifiyanların (plastikleştirici) üretiminde kullanılan PA, Vinil klorür içeren plastiklerin üretimi için mutlaka gerekli bir ara madde olarak biliniyor.
Plastifiyan olarak bilinen malzemeler ise
kablolar, borular, hortumlar, deri giysiler,
ayakkabılar ya da paketleme için kullanılan filmler gibi esnek PVC ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Yoğun olarak kullanıldığı diğer bir alan ise polyester reçineleri
üretimi. Ayrıca az miktarda da olsa boya,
cila, vernik üretiminde kullanılan alkid reçineleri, böcek kovucuları ve poliüretanlar
için kullanılan polyester folyolarının üretiminde kullanılırken kauçuklarda yakma
için inhibitör ve yavaşlatıcı olarak da kullanılıyor. Toplam alkid reçinelerinin yüzde

PA Fabrikası’nın
proses tasarımı,
ARKEMA’ya ve
mühendisliği
KREBS’e ait

• OKSİDASYON: Gaz fazında havanın oksijeni ile ortoksilenin oksidasyonu.
• KONDENSASYON: Meydana gelen reaksiyon gazlarından kondensasyon yolu ile
ham PA’nın ayrılması.
• DİSTİLASYON: PA’nın distilasyon yolu ile
saflaştırılması.
• DEPOLAMA VE PAKETLEME: PA’nın satışa
hazır hale getirilmesi.

Yıllara göre kapasite artışı

30.000 ton / yıl
1985

34.000 ton / yıl
2001

49.000 ton / yıl
2014
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Petrokimya piyasasında neler oluyor?
Piyasalar petrokimyanın temel hammaddesi olan petrol fiyatlarına
kilitlenmişken, Çin’de azalan petrol talebi de piyasalara endişe olarak
yansıyor. Öte yandan uzmanlar polietilen talebinin daha da fazla artacağı
yönünde görüş bildiriyor. Bazı kimyasal maddeler için de REACH yeni
açıklamalar yaptı. İşte petrokimya piyasalarını ilgilendiren en önemli
haberler…

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2015
yılı petrol talep artışını düşürdü
Uluslararası Enerji Ajansı
(IEA), küresel petrol talep artışında
230 bin varil/günlük kesintiye gitti ve rakamı 900 bin varil/gün seviyesine çekti. Buna
gerekçe olarak da son dönemde ağırlığını
arttıran küresel politik istikrarsızlıkları, düşük büyüme beklentileri ve ABD dolarının
hızlı değer artışı ile birlikte çoğu petrol ihracatçısı konumundaki ülkelerin karşı karşıya kaldığı ödemeler dengesi problemlerini gösterdi.
Ajansın açıklamalarına göre; talepteki artış
hızının minimum seviyeye düşeceği 2015
Mart ayında toplam küresel arz 94,3 milyon varil/gün seviyesi ile tarihin en yüksek
seviyesine ulaşacak. Aynı aydaki toplam

Petrol fiyatlarının
2015 yılının ikinci
çeyreğinden itibaren
kademeli olarak
artacağı tahmin
ediliyor

talebin 92,5 milyon seviyesinde kalması ve böylelikle, tarihte ilk kez küresel arz
fazlasının 2 milyon varil/gün seviyelerini
zorlaması bekleniyor. Öte yandan Petrol
İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 27 Kasım 2014 tarihindeki kritik toplantısında,
üretimde kısıtlamaya gitmeme kararı aldı.
Aynı yılın Haziran ayındaki $115/varil seviyesindeki brent petrol fiyatları, özellikle
Eylül ayı ikinci yarısından itibaren küresel
petrol talebindeki gevşemeyle birlikte serbest düşüşe geçti ve 2015 yılının ilk ayında da bu düşüş sürdü. 2015 yılının ikinci
çeyreğinden itibaren talepteki mevsimsel
artışın etkisiyle birlikte petrol fiyatlarında
kademeli olarak artış yaşanacağı tahmin
ediliyor.

2015

piyasalar

Küresel polietilen talebi 2018 yılında
100 milyon ton/yıla ulaşacak
Küresel polietilen (AYPE,
LAYPE ve YYPE) talebinin, yıllık
ortalama yüzde 4’lük bir artışla, yaklaşık
100 milyon tona ulaşacağı ve toplam piyasa hacminin 164 milyar dolara çıkacağı
tahmin ediliyor. 2015 yılı sonrası itibarıyla küresel ekonomik büyümede beklenen
daha yüksek performans ve artan tüketici
harcamaları polietilen talebini artıracak.
Bunun yanı sıra çok yönlü kullanımı, göreli
ucuz maliyeti, işleme kolaylığı ve etkin geri
dönüşebilirliği sayesinde, polietilenlerin
geçmişte olduğu gibi, tüketimi en çok tercih edilecek plastik malzeme olma özelliğini koruması bekleniyor.

2018 YILINDA
KÜRESEL
POLIETILEN TALEBI
100 milyon ton
polietilen miktarı
164 milyar dolar
/ polietilen piyasa
hacmi

Hindistan ve Rusya gibi yüksek nüfus ve tüketim artışının söz konusu olduğu Asya ülkeleri ile tüketimin yüksek artış hızı gösterdiği, büyüme oranları performansıyla öne
çıkan Afrika ülkeleri bu artışta en önemli
faktör olarak dikkat çekiyor.
Küresel polietilen talebi artıyor /
1000 metrik ton
2008
2013
Toplam
67430
81785
Kuzey Amerika 15295
16025
Batı Avrupa
13885
12900
Asya/Pasifik
24730
36575
Diğer
13520
16285

2018
99600
18130		
13780
47530
20160

2014-2018 döneminde küresel polietilen
talebinin yüzde 5,7 oranında bir büyüme sergilemesi öngörülürken bu büyüme
2009-2013 dönemine göre yüzde 2,1 daha
yüksek orana sahip. Çin başta olmak üzere

REACH’te “Yüksek Önem Arz Eden
Madde” aday listesi 161’e yükseldi
hylhexyl) phthalate (DEHP) maddesinin
endokrin bozucu özelliğinden ötürü aday
listeye dahil edilme kriterlerinde güncelleme yaptı.

Avrupa Birliği’nin yürürlükte bulunan REACH Tüzüğü

kapsamında güncellemelerin takibi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi Türkiye’nin ihracatı açısından önem taşıyor. Üretici ve tüketici piyasalarından gelen talep ve bildirimler dikkate alınarak genellikle
yılın Haziran ve Aralık aylarında Yüksek Önem Arz Eden Madde (SVHC)
aday listesi revize ediliyor. Son olarak 17 Aralık 2014 tarihinde Avrupa
Kimyasallar Ajansı, 155 maddenin yer aldığı mevcut SVHC listesine 6 yeni
madde daha ilave etti. Ayrıca ajans, listeye daha önce eklenen bis (2-et-

AB’ye ihracat yapan firmalar, öncelikle
SVHC aday listesinde yer alan toplam 161
maddenin kullanım alanlarını dikkate alarak bu maddeleri tek başına, bir karışım
ya da bir eşya içerisinde ihraç ettiklerinde
öncelikli olarak bu durumu ajansa bildirmekle yükümlüler. Öte yandan söz konusu
maddeler için bu firmalar müşterilerine
Güvenlik Bilgi Formu (SDS) sağlamak zorundalar. Ancak bu bilgi formu, söz konusu
maddelerden en az birini içeren gaz olmayan karışımdaki yoğunluğu hacimsel olarak yüzde 0,1, gaz karışımdaki yoğunluğu
ise yüzde 0,2 olduğunda isteğe bağlı olarak
sağlanacak.
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Düşük hazır stoklar yurt içi polimer
fiyatlarına istikrar sağlıyor
Yılın son çeyreğinde küresel

talep durgunluğunun da etkisiyle
azalan yurt içi ve ihraç ürün satışlarına rağmen, yurt içi polimer piyasasının
Ocak ayından itibaren güç kazanması bekleniyor.
Petrol fiyatlarında devam eden düşüşten
etkilenen polimer fiyatları, üreticileri bekle-gör tutumuna sevk ediyor ve özellikle
uzun teslimat bağlantılardan kaçınmaya
yöneltiyor. Yıl sonuna kadar devam etmesi beklenen bu durum piyasaya, gerek
hammadde gerekse nihai ürün stoklarında
asgari seviyelere düşüş olarak yansıyacağından, fiyatlara arz yönünde bir destek
sağlaması bekleniyor.
Bu gelişmeye ilişkin öncül göstergeler, her
zamanki gibi yüksek yoğunluk ve lineer al-

çak yoğunluklu polietilenlerde şimdiden
hissedilmeye başlandı. Zaten yurt içi piyasanın tedarikçilerinden Suudi Arabistanlı
üreticiler, yıl sonuna kadar olası fiyat düşüş beklentilerine paralel olarak alternatif
net sürüm kaybı risklerini azaltmak için
depolardaki stoklarını asgari düzeye indirdi. Bununla beraber bir diğer önemli ithal
ürün kaynağı konumundaki İran menşeli
ürün girişleri de lojistikten kaynaklanan
problemlerin etkisiyle düşüş seyri gösteriyor.
Bu tabloyu petrol fiyatlarındaki durum da
etkileyecek. Ancak petrol fiyatlarının daha
fazla düşmeyeceği, hatta bazı uzmanlara
göre 2015 yılı itibarıyla yeniden canlanması beklenen talep ve kısıtlı hazır stokların
etkisiyle fiyatların tekrar artış seyrine gireceği yönündeki öngörüler ağırlık kazanıyor.

Petrol fiyatlarında
Çin etkisi endişe
veriyor
Petrol fiyatlarındaki düşüş, ağırlıklı olarak

küresel emtia ve finans piyasalarında kötümser
işaretlerin gelmeye başladığı 2014 Haziran ayında başladı. Ancak, yaz döneminde sezonsal yüksek talep
sayesinde fiyatlar fiziki olarak destek görmüş ve düşüş
seyri daha yumuşak düzeyde kalmıştı. Başta küresel en
büyük ikinci petrol tüketicisi Çin olmak üzere, hemen
hemen tüm Asya ve Avrupa ülkelerinde, rafinaj ve petrokimya ürünlerinde fiziki talep sezonsal olarak belirgin bir
şekilde Eylül ayı başında gevşemeye başladı. Fiyatlardaki
kademeli düşüş Eylül’de yerini serbest düşüşe bırakırken
(brent petrol) fiyatların en yüksek seviyeye ulaştığı Haziran 2014’ten Ekim 2014 ortalarına kadar olan süreçte düşüş oranı yüzde 28 seviyelerine ulaştı.
Piyasa uzmanları, fiyatlardaki bu düşüşün nedenlerinden
biri olarak petrole yatırım yapan küresel piyasa oyuncularının gelişen olumsuz risk algılamasına paralel satışa
geçmeleri olduğunu belirtiyor. Ancak uzmanlara göre asıl
neden arz-talep şartlarındaki olumsuz ve engellenemez
gelişmeler.

Arz yönüyle bakıldığında 2014’ün özellikle üçüncü çeyreğinde başta ABD ve Suudi Arabistan olmak üzere, birçok
petrol üreticisi ciddi miktarda üretimi artırdı. Bunun paralelinde Çin hükümetinin, yüksek enflasyon, artan bütçe
açıkları ve cari açıklara önlem olarak, geçen yıl kararlaştırdığı sürdürülebilir büyüme politikaları sonucunda ülkenin
büyüme rakamları ciddi seviyelere düştü. Böylece küresel
emtia talep ve fiyatlarında önemli gerilemeler yaşanıyor.
Tüm bu gelişmeler sonucunda, ihracat gelirlerinin önemli
bir kısmı petrol satışlarından oluşan OPEC ülkelerinin ve
Rusya’nın gelir kaybını önlemek amacıyla üretimde ciddi
ölçülerde kısıtlama yoluna gidecekleri duyumlarına karşılık olarak fiyatların yıl sonunda $100/varil seviyelerine
çıkarılması hedeflerinin gerçekçi olmadığı görüşü ağır basıyor. Petrol üretimini kısma yönündeki genel yaklaşımın
eylem birliğine dönüşmesinin düşük bir ihtimal olduğu,
daha da önemlisi Çin başta olmak üzere, Avrupa ülkelerindeki ekonomik durgunluğun devam edeceği bir ortamda
bunun mümkün olamayacağı olumsuz görüşlerin temel
nedenleri olarak gösteriliyor.

2015

piyasalar

Petrokimya için iyimser beklentiler
2015 sonunu işaret ediyor
Küresel bankacılık ve yatırım

devi HSBC’nin bir araştırması, küresel ekonomideki mevcut olumsuz
beklentilere paralel olarak, özellikle 2014
yılının son çeyreğinden itibaren, bütün
emtia piyasalarında iyiden iyiye hissedilen
talep ve fiyat düşüşlerinden en çok etkilenen sektörlerden birinin kimya sektörü
olduğunu vurguladı.
Aynı rapora göre, benzer küresel büyüme
problemlerinin yaşandığı 1998-2000 yılları
arasında olduğu gibi, bu tür krizlerden çıkış amaçlı çözüm yöntemleri olarak, yeni
ürün ve teknoloji geliştirme, sektördeki
firmaların yatay ve dikey birleşmeleri gibi
radikal çözümler uygulayabilen en başarılı
sektörlerden biri olan kimya sektörünün,
aynı tedbirlere bu kez de başvurması gerekebileceği üzerinde duruluyor. Ekonomik
durgunluğun en çok hissedildiği ve küresel
bazda en eski ünitelere sahip Avrupa bölgesinde yatay ve dikey birleşmelerin olabileceği vurgulanarak bu durumun, kimya
sektörünün gelişmiş seviyede olduğu Kuzey Amerika ve Uzak Doğu Asya’da da gerçekleşebileceğine dikkat çekiliyor.
Petrokimya alt sektöründe durumun biraz
daha farklı olduğu öne sürülüyor. Sektörün önemli yayın kurumlarından ICIS’ın
konu ile ilgili bir raporuna göre, petrokimya sektörünün içinde bulunduğu aşağı
yönlü konjonktür döneminin 2015 sonu
veya 2016 yılı başlarında yerini yükselişe
bırakacağı beklentisi dile getiriliyor. Buna
gerekçe olarak ise, küresel talep açısından
belirtilen kısa dönem içinde ciddi bir düzelmenin hala öngörülememesiyle birlikte, sektörün marj koşullarındaki düzelme
öne çıkarılıyor.
Küresel büyümedeki olumsuzlukların fiyatlar üzerindeki talep yönlü baskısı devam edecek. Bununla birlikte kimya sektöründe uzun zamandır uygulanmakta olan
düşük kapasite kullanım ve kısıtlı hazır
stok politikalarının fiyatlara sağladığı arz

Naftaya alternatif
olarak ortaya çıkan
LPG’nin kullanımı
giderek artıyor

yönlü desteğin büyük ölçüde devam etmesi bekleniyor. Ancak, daha da önemlisi
petrol ve doğal gazın türevi olan ve yüksek
maliyetli temel hammadde naftaya alternatif olarak ortaya çıkan LPG’nin kullanımı
giderek artıyor. Bilindiği üzere, devasa doğal gaz rezervleri sayesinde giderek artan
ölçüde doğal gaz türevi LPG’lere yönelen
Kuzey Amerika ve Orta Doğulu üreticilerin
yanı sıra son yıllarda geliştirilen lojistik imkanları sayesinde diğer küresel büyük üretici bölgeleri Batı Avrupa ve Uzak Doğu Asya’daki üreticiler her geçen yıl artan oranla
LPG tüketimine yönelerek maliyet avantajı
elde edebiliyor.
Sonuç olarak, yeni hammadde tercihi sektörde iki yönlü olumlu gelişmeye neden
olacak. İlk olarak, hammadde olarak nafta
yerine LPG’ye yönelim, başta bütadien ve
aromatik gibi bazı ürün ve türevlerinin arzını doğal olarak azaltacağından bu grup
ürünlerde arz destekli fiyat artışları sağlanacak. Ayrıca diğer ürün grupları açısından
sağlanan hammadde maliyet avantajı, talep yönlü fiyat düşüş oranından daha yüksek düzeyde kalacağından, sektörün kâr
marjında artışlar sağlanacak.
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PETROKİMYA OLMADAN
SAĞLIK ZOR!
Enjektörden tomograﬁ cihazına kadar hemen hemen
aç gerecin içinde petrokimyanın
bulunduğunu biliyor muydunuz?

Kalp ameliya
ullanılan kateterler,
yapay kornealar, implantlar-işitme cihazları, plas
hap kapsülleri, şurup şişeleri, protezler-ortopedik
ürünler, röntgen ﬁlmleri, şırıngalar,
ameliyat eldivenleri ve kan torbaları
varlıklarıyla bizi hayata bağlıyor
ve birçok engelli insanın yaşamını
or. İşte bütün
kolaylaş
bunların hammaddesinde
petrokimya
kullanılıyor.

2014

mercek

emelerin
Medikal ve sağlık sektöründe plas
or. Plas
olaylıkla
kullanımı her g
ﬁﬂiği,
sterilize edilebilmesi, esneklikleri, düşük maliye
dayanıklılığı, diğer malzemelerle uyumu, şeﬀaﬂığı en
önemli tercih nedenlerinden. Türkiye'de ilaç dışı medikal

ve sağlık sektöründe 540

Türk ﬁrma faaliyet gösterirken
bu ﬁrmaların 122'si medikal plas
üre

apıyor.

2012 yılında 200 milyar dolara ulaşan dünya ilaç dışı
medikal ve sağlık sektörü pazarının 2016 yılında yaklaşık
420 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
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Yeni ürünler
yeni teknolojiler
Petrokimya sektöründe her geçen gün yeni teknolojik gelişmeler yaşanıyor.
Petrokimyasal ürünlerden beslenen plastik sektöründeki en son teknolojiler
hem maliyeti düşürmeyi hem de farklı ürün gamları geliştirmeyi sağlıyor.
Özellikle plastikten üretilen yapay kemik sağlık alanında yeni bir çığır
açacağa benziyor.
Otomobil tamponları için
“OnColorTM and SmartbatchTM”
Küresel polimer malzeme, katkı ve servis sağlayıcısı
PolyOne Corporation firması Citroën’in yeni crossover
modeli C4 Cactus’ün dış alan koruyucu paneli Airbump®’ın ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Hava ile şişirilmiş Airbump tamponlar 20 mm’ye kadar sıkıştırılabiliyor ve daha sonra hızlı bir şekilde eski halini alıyor.
Citroën tasarım ekibi ile PolyOne’ın yakın işbirliği sayesinde sıra dışı UV korunumu ile görüntü ve sağlamlık
açısından üstün özellikler elde edilmesi “OnColorTM and
SmartbatchTM” katkılarını ortaya çıkarıyor.

YYPE için yeni çekirdekleştirici katkı üretildi
Milliken & Co., Spartanburg S. C. tarafından geliştirilen
ve sınıfının ilk türü olan Hyperform HPN 210 M YYPE, enjeksiyon kalıpları ve özellikle ambalaj üreticileri için daha fazla seçenek sunacak. Parça sertliği ve ısıl dayanımda meydana gelen
iyileştirmelerle döngü zamanlarında ciddi bir gelişme ve çatlamalarda da azalma sağlanıyor. Standart YYPE’ye göre elde
edilen bu sertlik sayesinde ağırlığın azalmasına katkı sağlayan
daha ince duvar (cidar) dizaynı kullanılabiliyor. HPN 210 M’in
sağladığı 10-40°C arasındaki daha iyi ısıl dağılım sıcaklıkları
(ASTM D-648-07), PP’nin yaygın olarak kullanıldığı çöp kutuları, sepet ve alışveriş çantalarında avantaj oluşturuyor.

Yeni bir YYPE levha hattı geliştirildi
İtalyan makine üreticisi Amut Grup, YYPE çukurlu
levha (dimpled sheet) üretimi için ekstruder geliştirdi. Hat,
bir Rus firması tarafından özellikle yer altındaki duvarlarda
drenaj ve koruma sağlayıcı ürünlerin üretiminde 13 fit genişliğinde levha üretimi için kullanılacak. 1700 kg/saat kapasiteye sahip hattın ürünleri 13 fitlik tek rulo, 6,5 fitlik iki
rulo ve 3,25’lik dört rulo olarak elde edilebiliyor. Hat, yüzde
100 oranında YYPE şişe parçaları da dahil çeşitli malzeme
türlerinde 45:1 L/D oranına sahip 180 mm’lik bir tek vidalı
ekstruder sayesinde çalışabiliyor.
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İlk üç boyutlu baskılı araç satışa sunulacak
Dünyanın en büyük endüstriyel ticaret fuarlarından
biri olan Şikago Uluslararası İmalat Teknoloji Fuarı’nda dünyadaki ilk 3D (üç boyutlu) araç ‘Strati’ 44 saat baskı ve 2 gün
montajdan sonra ortaya çıktı. Bu araç, dünyada ilk defa küçük araçları üreten ve özellikle devrimsel araçların satışı ile
tasarımına yönelik çalışan Amerikan Local Motors firması
tarafından geliştirildi. Strati, Local Motors tarafından başlatılan ve 200 farklı fikrin gönderildiği yarışmada dört ay içerisinde tasarlandı. Geleneksel otomobiller 20 bin parçadan
oluşurken Strati, 40 parçadan oluşuyor. Yıl sonunda küçük
versiyonlarının üretime alınması beklenen aracın fiyatı 14
bin Euro’dan başlayacak.

Parx Plastics’ten anti mikrobik solüsyon
Parx Plastics, Avrupa’da ve ABD’de imalatçılar tarafından kullanılan ve kendi kendini temizleyen anti bakteriyel ürün tasarladı. Parx Plastics’in geliştirdiği teknoloji ile
üretilen dünyanın ilk anti mikrobik solüsyonu, herhangi bir
toksin veya kimyasal madde içermezken triklosan, ağır metaller, nano-parçacıklar ve biyosidler gibi zararlı maddeler de
barındırmıyor. Bu solüsyonun anti mikrobik özellikleri insan
vücudunda ve yiyeceklerde bulunan eser elementlerden türetildi. Bologna’da bulunan İtalyan tesisinde toptan üretilen
ilk ürünler, Eastman’ın Tritan kopolimerinden üretilen Saniconcentrate ve Sani-ABS oldu. Taşıyıcı olarak kullanılan bu
karışımın anti mikrobik özellikleri yüzde 99 düzeyinde.

Biyo-uyumlu anti bakteriyel plastik
Parx Plastics, biyo-uyumlu anti bakteriyel plastik ile
teknoloji ödülü kazandı. Geliştirilen malzeme tamamen
biyo-uyumlu olmasının yanı sıra çevre dostu, zehirsiz ve
salınımsız özelliklere sahip. Gıda alanında sınırsız kullanılabilen ve raf ömrünü artırması beklenen ürünün, yapay
organlarda enfeksiyonları azaltacak şekilde kullanımının
sağlanması hedefleniyor.

Biyosidler / Anti mikrobiyal ajanlar
Plastifiyanların, yağlayıcıların ve nişasta dolgularının
ilavesi, plastikleri mikrobiyal büyüme için saldırıya
açık hale getiriyor. Bakterilerin, yosunların ve mantarların
gelişmesi, plastiklerin estetik, hijyen, mekanik, elektrik izolasyon özelliklerini bozuyor ve ömrünü kısaltıyor. Biyosid/
anti mikrobiyal madde ilavesi plastiklerde biyobozunmaya
karşı direnç oluşturuyor. Polisülfitler ve polyester bazlı poliüretanlar mikrobik atağa karşı en düşük dirençli malzemeler
olarak biliniyor. Ayrıca biyosid ve anti mikrobiyal maddelerin
başlıca grupları mantar, bakteri, yosun ilaçları ile kabuklaşmayı önleyici ajanlar olarak öne çıkıyor.
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Kırık kemikler için süngerimsi polimerler

Araştırmacılar tarafından, Texas A&M Üniversitesi’nde kırık kemikleri rejenere edebilecek süngerimsi polimer üretildi. Bal peteğine
benzeyen yapısından dolayı kemik içerisindeki kayıp kısımları doldurabilecek olan ürün, tıbbı dolgularda kullanılan elastik ve biyobozunur şekil
hafızalı bir polimerden üretiliyor. Bu malzeme yaklaşık 60°C’ye getirildiğinde yumuşayıp süngerleşiyor ve kemiğin eksik olan kısmının şeklini alıyor.
Yerleştirildiği anda da hemen soğuyup sertleşiyor. Gözenekli yapısı kemik
hücrelerin doğal büyümesini sağlarken vücut tarafından emilen suni dokunun yerini alıyor. Hastaların vücutlarından kemik üretme ve bunları kırık
kemikleri tedavi etmek için aşılama, bugün en çok kullanılan metot. Bu
teknikte, nakledilen doku hastanın kendi vücudundan geldiğinden dolayı
herhangi bir şekilde ret sorunu yaşanmamasını sağlıyor. Sadece laboratuvar ortamlarında denenen bu yeni polimerin gelecekte canlı bir organizmanın içine nakledilmesi üzerine araştırmalar devam ediyor.

YYPE şişeleri yüzde 15 daha hafifledi

Köpük YYPE sabun şişeleri Avrupa’yı aşarak hızla yayılmaya devam ediyor. Kişisel bakım ürünleri üreticisi Unilever,
küresel şişirme kalıp firması Alpha Packaging ve teknoloji firması
MuCell Extrusion LLC, YYPE türevi olan ve köpüklendirilerek yüzde
15 daha az malzeme kullanılmasını sağlayan ürünlerini geçen yıl
tanıttı. MuCell teknolojisi temel olarak azot ve süper kritik karbondioksitin direkt enjeksiyonuna dayanıyor. 2015 yılında, 33 milyon
Dove vücut losyonu şişesinin bu teknoloji ile üretilerek toplamda
275.000 ton/yıl YYPE tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Unilever
çok ciddi oranda malzeme kazancı sağlayan bu teknolojiyi diğer
ürünlerinde de uygulamayı hedefliyor.

7000 ton kelepçe kuvvetine sahip kalıplama
presi

Negri Bossi, 7000 tonluk kelepçe kuvvetine sahip kalıplama
presi üretti. Sadece 1000 ton ile başlayan bu iki platin pres, kendi kategorisinde en büyük kuvvete sahip olma özelliğini taşıyor.
Ayrıca özel bir ikiz varil kalıp ve yardımcı kalıbın özelliklerini birleştiriyor. 150 kilogramlık maksimum vurgu büyüklüğüne sahip
olan devasa pres, makine kalıp değişimlerini kolaylaştıran otomatik bir ünite ile beraber sunuluyor. Bunun dışında, kontrol
ünitesine yeni bir Powerlink-internet sistemi eklenmesi kayda
değer gelişmelerden biri.

Fiber ve tekstil sektörü için UV katkı
Çinli bir küresel polimer katkıları üreticisi olan PolyOne, tekstil
ve fiber sektörü için geliştirdiği yeni ürünü OnCapTM’ı piyasaya tanıttı.
Tekstil üreticileri güneş ışığı ile temas ettiğinde parçalanmayan kumaş
ve fiberlere ihtiyaç duyuyor. UV ışınlarına dayanıklı giyim ve çadır eşyası
üreten firmalar, aynı zamanda ürünlerin marka kimliğini ön plana çıkaran ve marka amblemini korumak için canlılığını zaman içerisinde kaybetmeyen renklere de ihtiyaç duyuyor. Bu özellikleri sağlayan OnCap
UV renklendiricisi PA, PET ve PP gibi geniş bir ürün grubu ile uyumlu
olarak kullanılabiliyor. Düşük konsantrasyonlarda sağladığı renk özelliklerinin yanı sıra, alevlenmeyi önleyici özelliği ile de güvenlik düzenlenmelerine uyumluluk gösteriyor.
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Yeni Citroën C4 için Daplen PP ve TPO
türleri
Avusturyalı bir firma, PP ve TPO türlerini yeni Citroën
C4’lerde 33’ten fazla uygulama ile genişletti. Estetik ve
performans aranılan alanlarda Daplen türleri uygun özellikler taşıyor. Yeni modelde, yüzey estetiği ile ilgili en dikkat çeken özellik kaplan çizgilerine benzeyen yüzey işaretleri. Bu yeni tür malzemeler, önceki malzemelere göre
daha fazla dizayn özgürlüğü ve daha yüksek kalite sunuyor.
Örneğin, Daplen EH227AE TPO türü dış dizaynda kullanılırken, PP ve TPO türleri ön konsol ve gövde gibi iç dizayn
uygulamalarında tercih ediliyor.

Elastomer hattında şeffaf termoplastik yenilik
İşleyiciler ve ürün tasarımcıları, yüksek tokluk ve şeffaflığa
sahip termoplastik elastomerleri tercih ediyor. Bu özel malzeme
talebi, Elastocon TPE Technologies firması tarafından yağ içermeyen CLR Serisi altında piyasaya sunuldu. Bu dayanıklı malzemeler
aynı zamanda tıbbi aletlerin tuşlarında da kullanılıyor. Kokusuz
ve enjeksiyonla kalıplanır veya ekstrude edilir vaziyette olan bu
ürün, yüksek yırtılma direncine ve işlem sırasında yüksek akışkanlığa sahip. Süper şeffaf olan malzemeleri de FDA uyumlu ve
kolaylıkla renklendirilebiliyor.

Dış cephe korumasında PC laminat
teknolojisi

Ticari inşaat merkezleri olan metropoliten bölgelerde mimarlar yenilenme ya da yeni binaların inşası söz konusu olduğunda
mevcut olanların korunmasına öncelik veriyor. Bayer MaterialScience tarafından sunulan son jenerasyon yüksek performanslı plastikler, binaların modern dış cephelerinde tasarım
esnekliği ve enerji verimliliği sağlıyor. Ayrıca bu ürünler inşaatçılar tarafından bina güvenliği ve koruması için kullanılıyor.
Bayer’in bu amaçla geliştirilen Hygard polikarbonat laminasyon teknolojisi bütün bunları sağlıyor. Hygard® EX panelleri
ve Hygard® Sentinel sistemi Amerikan Savunma Bakanlığı’nın
patlama tehlikesini azaltma standartlarını karşılıyor.

Tişört matbaa makinasıyla elektronik
devre basılabilecek

Nanyang Teknoloji Üniversitesi’ndeki araştırmacılar
sıradan bir tişört matbaa makinası kullanarak karışık elektronik devreleri basmayı başardılar. NTU Araştırma Grup Yöneticisi ve Yrd. Doç. Dr. Joseph Chang’e göre, bu yeni teknikle elektroniklerin maliyeti ciddi anlamda azaltılabilecek.
Bu atılım, yara tedavi bantlarının ne zaman değiştirilmesi
gerektiğinin haber verilmesi veya ucuz yamaların yaşamsal
belirtilerinin gözlenmesi gibi tıbbi ve benzeri uygulamalarda
birçok yeni imkan sağlayacak. Araştırmacılar devreleri alüminyum folyo, kağıt, PET, polikarbonat ve poliamid gibi plastikleri kapsayan birçok alt tabakaya basmayı başardılar. Bu
plastik tabakaları kullanmak maliyetleri oldukça düşürüyor.
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Yüksek dayanım ve iletkenlik gösteren
nano-malzeme geliştirildi

Çin’in Dalian Teknoloji Üniversitesi ve Drexel Üniversitesi arasındaki ortak çalışmayla gerçekleştirilen araştırma
sonucunda dayanıklı ve aynı zamanda da katlanabilecek
kadar esnek olan ileri teknolojili polimer nano-malzeme
geliştirildi. Bu malzeme hava-saha öğelerini, esnek zırhları, su filtrelerini ve elektrik enerjisinin depolanmasını
iyileştirmek için yeni yaklaşımlar sağlayacak.

Grafen ile polimerin ısı iletkenliği artıyor

Grafen kaplamalarını kullanan araştırmacılar, Polietilen
Tereftalat’ın (PET) ısı iletkenliğini 600 kat artırdı. Bu yeni
buluş, PET ve diğer plastiklerin, ısı iletkenliğinin oldukça önemli
olduğu katı-hal aydınlatma ve elektronik çip teknolojilerinde kullanılmalarını sağlayacak. PET, gazoz veya ambalajlı su satın alanların yakından tanıdığı bir plastik ürün. Maliyeti düşük, sağlam,
dayanıklı ve geri dönüştürülebilir olan PET her türlü şekle sokulabiliyor. Bu plastiğin elyafları kullanılarak hırka gibi dokumalar bile
imal edilebiliyor. PET’in düşük ısı iletkenliği ısı tutan kumaşlar için
uygun olsa bile, yüksek miktarlarda ısı taşıyamadığı için elektronik ve ısı kaybının önemli olduğu diğer uygulamalı cihazların kullanımında sınırlı kalıyor. Bir atom kalınlığında yatay bir katman
olan Grafen, oda sıcaklığında 2.000–5.000 W/mK’lik ısı iletkenliği
sağlıyor. PET’in ısı iletkenliği ise sadece 0,2 W/mK. Ayrı bir tabaka üzerine yerleştirildiğinde, ısı taşıyan latis titreşimleri Grafen’in
ve tabakanın etkileşimi ile beraber dağıtıldığından Grafen’in ısı
iletkenliği düşüyor. Ancak, Grafen tabakasının ısı iletkenliği buna
rağmen yüksek kalıyor.

Düşük maliyetli plastik solar filmler
yaygınlaşıyor

Cambridge Üniversitesi’ne bağlı İngiliz start-up
firması Eight19, kırsal yerlerde kullanmak amacıyla basılabilir, plastik ince filmden yapılan güneş hücreleri üretti.
Esnek devrelerin foto-aktif kademeleri iki organik yarı
iletken malzemenin karışımından oluşuyor. Bu kademe
metal elektrotlar arasına yerleştiriliyor ve bunların hepsi
plastik tabaka arasına sıkıştırılıyor. Kullanılan koruyucu
dış tabaka PET’ten üretiliyor.

Poliamid bazlı kompleks yağ filtre modülleri
geliştirildi

İleri poliamid solüsyonları üreticisi Solvay Engineering Plastics, otomotiv sistemleri üreticisi Mahle ile Technyl poliamid reçinelerini
kullanarak yağ filtre modüleri geliştirdi. Yollarda kullanılan yaklaşık
15 farklı yağ filtre modüllerine Technyl bileşimleri ilave edildi. Bu
modüllerin her biri çeşitli sıkı denetimlerden geçirildi ve müşteri ile
uyum sağlayacak bir şekilde onaylandı. Bu denetimlerin biri OEM
spesifikasyonlarına göre uzun vadedeki glikol akış direncini inceliyor.
Lyon’da bulunan Solvay’in Technyl Innovation Centre’daki mevcut glikol akış denetim tezgahları 135°C’lik sıcaklıklarda ve sabit basınçlarda altı parçaya kadar analiz edebiliyor.
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Antimikrobiyal PVC filmi geliştirildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir araştırmaya göre
her yıl Avrupa’da 50.000, ABD’de de 100.000 kişi enfeksiyonlara bağlı
hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Bu durum, şirketleri hijyen alanında yeni araştırmalar yapmaya itiyor. Fransız şirketi Hexis de, E. coli ve Staphylococcus aureus gibi mikropların enfeksiyonlarına karşı antimikrobiyal
madde ile modifiye edilmiş süper ince yapıştırıcı PVC filmi geliştirdi. Bu film
mikropların yayılmasını kontrol ve koruma fonksiyonu ile önlerken özel temizlik gerektirmiyor. Film; kapı, duvar, mobilya, elektrikli ev aletleri, kapı kolları, tuvaletler ve ekranlar gibi geniş bir yelpazede kolaylıkla uygulanabilirken
özellikle hijyenin çok önemli olduğu hastane ve kliniklerde, huzur evlerinde
ve okullarda kullanım için tavsiye ediliyor.

Köpek balığı engelleyici PVC bariyeri

Güney Afrika’da araştırmacılar, köpek balıklarına zarar vermeden
deniz sularını onlardan koruyabilecek PVC borulardan yapılmış bir
bariyer geliştirdi. Bu koruma çalışmalarında ağlar kullanıldığında kaçma ve
yakalanma esnasında köpek balıklarına zarar veriliyordu. Güney Afrika’da bulunan Stellenbosch Üniversitesi Zooloji ve Botanik Bölümü Profesörü Conrad
Matthee, köpekbalıklarının bazı türlerinde popülasyonun son 20 yılda yüzde
90 oranında düştüğünü tahmin ediyor. Aynı zamanda yunuslar ve kaplumbağalar da bu ağların diğer kurbanları. Araştırmalar sonucunda köpek balıklarının su yosunlarının içinde avlanmaktan hoşlanmadığı gözlendi. Bu gözlem
sonrasında, araştırmacılar yeni bir yöntem geliştirerek köpek balıklarını deniz
sularından uzak tutmak için yosun yapısını taklit eden ve manyetik cihazlar
ile donatılmış PVC yapılar geliştirdi. Gansbaai (Güney Afrika) şehir plajlarında
uygulanan bu sistem sayesinde bugüne kadar hiçbir köpekbalığının bariyerleri geçmediği gözlemlendi.

Poliolefinler için şeffaf pigmentler

Cambridge Üniversitesi’ne bağlı İngiliz start-up Global katkı
üreticisi Clariant üç yeni ürününden biri olan PV Fast Orange
HGR’yi PlastIndia 2015’te tanıttı. Ürünün ana özelliği poliolefinlerde karşılaşılan şekil bozukluğunu (warpage) göstermeyip çok düşük
konsantrasyonlarda bile ısıl kararlılığa sahip olabilmesi. Poliolefinlerin renklendirilmesi için pigmentler kullanıldığı zaman ürünlerde
istenmeyen bozunma ve şekil bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Bu kırmızımsı turuncu pigmentler kolayca dağılabiliyor ve poliolefinlerin
üretim/işlenme süreçlerini de oldukça kolaylaştırıyor.

ECOTEMP ile kalıp soğuma zamanının azaltılması

Cambridge Üniversitesi’ne bağlı İngiliz start-up Global katkı Plastik ve birçok endüstride maliyet unsurlarından birisi
olan enerji verimliliği oldukça önem kazandı. Daha az karışık ve
daha ucuz olan ECOTEMP teknoloji ile kalıp döngü zamanlarının
azaltıldığı ortaya çıktı. Dinamik (Variotherm) teknolojisinde ilk olarak eriyik (melt), enjeksiyon sırasında boşluk duvarlarını polimerin
camsı geçiş sıcaklığının üzerine ısıtılıyor ve bunu boşluk dolduktan
sonra parçanın katılaşması için soğuması takip ediyor. Bu tarz sıcak/
soğuk kalıplama döngüsü daha kaliteli yüzey stabilitesi sağlarken
azaltılmış stres ile şekilsel kararlılık ve azaltılmış döngü zamanları
ortaya çıkıyor.
Hazırlayanlar: Proses Geliştirme Uzmanı Dr. Gürbüz Çomak
Proses Geliştirme Kimyageri Dr. Yaşar Serkan Kabak
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“Kapasite artırımına
devam edeceğiz”
Sepaş Plastik’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sacit Acımış, bir aile
şirketi olarak 30 yıldır başarıyla faaliyet gösterdiklerini belirtiyor ve dünya
pazarındaki paylarını artırmayı planladıklarını söylüyor.
Tarım grubu, endüstriyel grup

ve ambalaj grubu olmak üzere üç
farklı alanda faaliyet gösteren Sepaş Plastik, plastik ve ambalaj sektöründeki gelişmelere bağlı olarak değişen müşteri
talep ve beklentilerine cevap verebilmek
için, kendini sürekli geliştirmeyi, yenilemeyi, bu doğrultuda yeni yatırımlar yapmayı
ve istihdam yaratmayı hedef olarak belirlemiş. Özellikle sera plastik ürünlerinde
sektörün öncü kuruluşlarından olan Sepaş
Plastik’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürü Sacit Acımış, sektörleri için en
önemli tehlikenin bazı kararsız yatırımcıların sadece kulak dolgunluğu ile yeni işlere
heveslenmesi olduğunu belirtiyor.

“Petkim bizim
olmazsa olmaz iş
ortağımızdır”

Sepaş Plastik’in bir aile şirketi olduğunun
üstünde özellikle duran Sacit Acımış, 2014
yılında firmanın 30. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söylüyor.
Kendisini ‘Hakiki Adanalı’ olarak tarif eden
Acımış ayrıca bir davette bulunuyor: “Güzel Adana’mızı yaşamak ve anlamak için;
1-5 Nisan tarihlerinde Adana’daki Portakal
Çiçeği Karnavalı’na tüm meslektaşlarımı ve
dostlarımızı Petkimvizyon dergisi aracılığı
ile davet ediyorum.” Petkim’i çok önemli
bir iş ortağı olarak gördüklerini söyleyen
Acımış, Petkim’in rafineri yatırımının kendilerine pozitif olarak yansıyacağına da
dikkat çekiyor.
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Sepaş Plastik’in sürekli yatırım yapan bir
firma olduğunu biliyoruz. Buna ilave olarak Sepaş Plastik’i siz nasıl tarif ediyorsunuz?
Sepaş Plastik A.Ş. 1984 yılında kuruldu
ve bugün Türkiye’nin lider Polietilen (PE)
film üreticilerinden biri oldu. Endüstriyel,
tarımsal ve ambalaj filmleri üreten firmamızın yıllık üretim kapasitesi 80000 metrik
ton. Ayrıca üretimimizin yüzde 20’sini yurt
dışına ihraç ediyoruz. Firmamızın öncelikli hedefleri arasında inovatif yatırımlarla
sektöre değer katarken, dünya pazarındaki
payımızı arttırmak yer alıyor.
ISO’nun ikinci 500 listesinde 277. sıradasınız. Bu başarınızı neye dayandırıyorsunuz?
Bu başarımızı Sepaş Plastik ailesinin her
bir ferdine, değerli müşterilerimize ve tedarikçilerimize borçluyuz. Sektörde farkındalık yaratacak yeni ürünler geliştirmeye,
bu doğrultuda yatırımlar yapmaya devam
ediyoruz. Tüm ekibimizin ortak hedefi yükselişimizi arttırarak şehrimize ve ülkemize
sosyal ve ekonomik açıdan değer katmak.
Bunun için daha çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz.
Peki 2014 yılı sizin için nasıl geçti? Değerlendirebilir misiniz?
2014 yılı kapasite kullanımı açısından
güzel bir yıl oldu bizim için. 2014 yılı için

“Zorlu piyasa
koşullarına rağmen
kapasite artışına
devam edeceğiz”

röportaj

kurguladığımız tüm hedeflerin büyük bir
bölümüne ulaşmış bulunuyoruz. Ayrıca
sektör için değerlendirecek olursak oldukça yüksek girdi maliyetleri sebebiyle
artan işletme sermayesi ihtiyacı konusunda tüm üreticiler sıkıntılar yaşadı. Bunun
doğal yansıması olarak firmalar kapasite
artırımında ve makine yatırımında iki kere
düşünmek durumunda kaldı. Bunun ötesinde hammaddede yurt dışı tedarikçilere
bağlı olmamız ihracat açısından elbette rekabet gücümüzü azaltıyor.
Hammadde deyince PE tedarikinizi nasıl
sağlıyorsunuz? Küresel PE piyasası ne durumda?
Önceliği Petkim’e vermek üzere, ihtiyaçlarımız doğrultusunda sürekli ve düzenli
PE tedarik edebileceğimiz anlaşmalı firmaları tercih ediyoruz. Küresel piyasada
Türkiye’deki taleplerin fiyatlandırma açısından belirleyici olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde düşünmemin sebebi başta
Çin olmak üzere diğer ülkelerin talepleri
doğrultusunda PE piyasası fiyatlarının belirleniyor olması. Ayrıca petrol fiyatlarının
dünyadaki politik gelişmelerden doğrudan
ve çabuk etkilenmesi, bizim ileriye dönük
fiyat maliyetlendirme öngörümüzü netleştirmemizi zorlaştırıyor. Bu sebeple ihracat
aşamasında sesimiz gerektiği gibi gür çıkmıyor.
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Önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığınız ürünleriniz ya da kapasite artırım planlarınız var mı? Ürünlerinizi farklı
kılan nedir?
Her ne kadar piyasa koşulları zorlu olsa da
kendimizi iyi ve topluma faydalı hissetmek
için mevcut ürün gamımız ve kalite anla
anlayışımız doğrultusunda kapasite artırımına devam edeceğiz.
Yıllardır ‘plastik’ ürünlerin doğaya verdiği zararlar tartışılır. Bu sektörde faaliyet
gösteren bir firma olarak konuya yaklaşımınız nedir?
Günümüzde plastik ürünlerin doğaya verdiği zararlar denildiğinde, ilk olarak doğal çevremizin bir parçası olan denizler,
nehirler ya da ormanlarımızdaki plastik
atıkların hoş olmayan resimleri gözümüzde canlanıyor. Dolayısıyla plastik ürünlerin doğayı kirlettiği kanısı oluşuyor. Fakat
plastiklerin neden olduğu iddia edilen bu
atık sorunu ve çevresel kirliliği yaratan asıl
etkenin insan faktörü olduğu göz ardı ediliyor. Biz Sepaş Plastik olarak bu çevresel
kirliliğin plastikler ya da plastik malzemelerden kaynaklanmadığını, bu malzemeleri
doğru kullanmayan, kullanım sonrası atık
yönetimi ve geri dönüşümleri gerçekleştiremeyen insanoğlunun bu sonuca sebep
olduğunu düşünmekte ve her platformda
ifade etmekteyiz. Ayrıca plastiklerin üretimi ve geri dönüşümü için diğer malzemelere nazaran daha az enerjiye ihtiyaç olması ve hafif olmaları sebebiyle kullanıldıkları
birçok sektörel alanda gereksinim duyulan
enerji miktarını azaltmak gibi çevresel anlamda birçok olumlu etkilerinin olduğu
çok açık. Bu bağlamda plastiklerin çevreci
malzemeler olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Petkim ile olan ticari bağınızdan bahsedebilir misiniz?
Petkim bizim olmazsa olmaz iş ortağımızdır. Bu düşünce doğrultusunda alışverişimiz, kapasitemizle birlikte artarak devam
etmektedir. Ayrıca Petkim’in rafineri yatırımı sürecinde ürün çeşitliliğini artırmasıyla
birlikte iş ortaklığımızı genişletmeyi umuyoruz.

“Petkim’in rafineri
yatırımı sürecinde
ürün çeşitliliğini
artırmasıyla birlikte
iş ortaklığımızı
genişletmeyi
umuyoruz.”

SEPAŞ PLASTIK ÜÇ ANA GRUBA
ÜRETIM YAPIYOR:
Tarım Grubu

• Solarizasyon Film
• Malç Film
• Sera Örtüleri
• Silaj Stretch Film
• Meyve ve Sebze Torbaları
• Silaj Film

Endüstriyel Grup

• Stretch Film
• Shrink Film
• Balonlu Rulo Torbalar
• Palet Örtüsü

Ambalaj Grubu

• Atlet Poşetler
• Ağır Hizmet Torbaları
• Baskılı Ürünler

30 yıl

Sepaş’ın faaliyet
gösterdiği süre

277

ISO’nun ikinci 500
listesindeki sırası

80.000

metrik ton
Yıllık üretim kapasitesi

%20

Dış ticaret hacmi

2015

PETKIM’DE AÇILAN FOTOĞRAF KURSU ILK DÖNEMINI
TAMAMLADI. KURSIYERLER, FOTOĞRAF SANATÇISI
ÖMER CAMCI ILE BIRLIKTE İZMIR’DE ÖDEMIŞ VE TARIHI
BIRGI KASABASINDA UYGULAMALI OLARAK ILK KURUN
SON DERSINI GERÇEKLEŞTIRDI.

röportaj
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Efes’te
bir
nefes

Yeni ürünler
yeni teknolojiler

Petrokimya sektöründe her geçen gün yeni teknolojik gelişmeler yaşanıyor.
Petrokimyasal ürünlerden beslenen plastik sektöründeki en son teknolojiler
hem maliyeti düşürmeyi hem de farklı ürün gamları geliştirmeyi sağlıyor.
Özellikle plastikten üretilen yapay kemik sağlık alanında yeni bir çığır
açacağa benziyor.

İşte karşımızda bütün haşmeti ile Okeanos;
akarsuların babası. Yüzü yaşlı olarak tasvir
edilse de kasları tam tersine güçlü kuvvetli bir
delikanlınınkine benziyor. Kim bilir belki de
sanatçısı bedeniyle gücünü, yüzüyle bilgeliğini bize
göstermek istemiştir. Kolunun altındaki testiyle
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde öylece ziyaretçilerini
bekliyor. Sanki sakinliği ile bizi ait olduğu
topraklara, Efes’e götürüyor.
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Efes, insanlık tarihinin en eski
yerleşim yerlerinden biri, Okeanos’un bir zamanlardaki evi. Şimdilerde Okeanos, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin misafiri. Ait olduğu topraklardan ise
zenginlikler fışkırıyor. Efes aynı zamanda
bir efsaneler cenneti. Kuruluşu da yine bir
efsaneye dayanıyor. Atina kralının cesur
oğlu, bir keşfin peşine düşer ve aklı Ege’nin
karşı kıyısına kayar. Öyle hemen denizin
öte tarafına geçmez tabii. Doğruca kahinlerin yaşadığı bir tapınağın yolunu tutar.
Kahinler ona, balık ve domuzun işaret ettiği bir yerde kent kuracağını söylerler ve bu
kehanet, kralın oğlunun Ege’nin sularında
yol almasını sağlar. Küçük Menderes ağzındaki bir körfeze inen kralın oğlu acıkır ve
tuttuğu balığı pişirmek için bir ateş yakar.
O sırada çalıların arasından çıkan bir yaban
domuzu balığı kaparak kaçar. Kahinler haklı çıkar; kralın oğlu orada bir kent kurmaya
karar verir ve böylece Efes kurulur.
Efsane bu ya, Efes başka başka hikayeleriyle şimdilerde her gelenin kulağına “Buraya bir gün batımında yeniden gelmelisin”
diye fısıldıyor. Dünyanın yedi harikasından
biri olan Artemis Tapınağı da bu topraklara ait. Artemis Tapınağı’ndan geriye kalan
iki mermer duvar Efes’in kavurucu güneşinin altında hala ziyaretçilerini karşılıyor,
uğurluyor. Dile kolay, bu tapınak tam 120
yıllık bir projenin eseri. Bizim Karun olarak
bildiğimiz Lidya Kralı Kroisos karar vermiş
Artemis Tapınağı’nı yaptırmaya. Antik ve
Ortadoğu halkları arasında “Karun kadar
zengin” deyimiyle bilinen bu kralın adı
zenginlikle anılır her daim. Çünkü antik
çağın en bilinen kralı olan Karun, mitolojiye göre her tuttuğunun altın olması için
tanrılara yalvarır ve bu şekilde mutluluğa
ulaşacağına inanır. Bu dileği kabul olan Karun, zengin olduğu halde mutlu olamaz ve
acı içinde kıvranarak ölür. Bize ise en büyük zenginliği bırakır: Muhteşem Artemis
Tapınağı ve ona analık yapan Efes.

Bütün yollar Efes’e çıkıyor

Efes bir ana gibi açıyor kucağını ziyaretçilerine. Özellikle yazın İzmir’in güzelim rüzgârı sizi Efes’in yollarına atmışsa bir zamanlar
dünyanın en büyük öneme sahip olan yolu
üzerindesiniz demektir. Antik çağda bölgedeki önemli yolların başlangıç noktası olan
Efes insanın hayrete düştüğü noktalardan

Artemis
Tapınağı’ndan
geriye kalan iki
mermer duvar
Efes’in kavurucu
güneşinin altında
hala ziyaretçilerini
karşılıyor

biri. Mısır’daki piramitleri görenlerin şaşkınlığı Efes’e adım atanların şaşkınlığıyla
bire bir örtüşüyor. Roma dönemi yapılarının en güzellerinden biri ola Celsius Kütüphanesi bütün görkemi ile sizi kendisine
hayran bırakıyor. Bir dizi fotoğraf çekme
yarışı orada başlayıveriyor. Bu kütüphane
bir oğlun babasına gösterdiği vefanın, son
vazifenin bir eseri niteliğinde. Oğul Aquila, Efes valisi Celsius hayatını kaybedince
bu kütüphaneyi yaptırmaya karar verir ve
altı lahit üstü heykellerle bezeli bu şaheser ortaya çıkar. Belki de taşıdığı ruh daha
da devleştiriyordur bu kütüphaneyi, kim
bilir? El yazmalarını bağrında muhafaza
eden bu kütüphane 3. yüzyılda bir depremin kurbanı olur ve bize sadece bu şaheserin bir duvarı kalır. Bu duvarın üzerinde
oğulun bu kütüphaneyi sadece kendi servetiyle yaptırdığı yazılıdır. Oğul Aquila kütüphaneyi yaptırabilmek için 25 bin altın
para bağışlar. Kütüphane Efes’in meşhur
mermer yolunun hemen başına kurulur
ve bu mermer yolun devamı büyük tiyatroya çıkar. İşte Efes sanatla bu kadar iç içe
yaşar. Efes, kendi halkına da öğütler verir
tıpkı kütüphanenin duvarlarında yer alan
dört heykelin verdiği mesajlar gibi. Bu dört
heykel akıl, fazilet, bilgi ve anlayışı temsil
eder ve maalesef Efes bu heykellere hasret duyar. Kütüphaneye yaklaşın ve kulak
kabartın Efes’in hasretine. Bu hasret Viyana Müzesi’ne kadar uzanır. Adımınızı atar
atmaz bütün güzelliklerini tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren Efes, Celsius Kütüphanesi’nde orijinal heykellerle karşılamaz
sizi. Biraz mahcubiyet çöker bu nedenle
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Efes’in üstüne. O kavurucu yaz sıcağında
daha da kavrulmanız, daha da terlemeniz
Efes’in mahcubiyetten ısındıkça ısınmasına
bağlıdır belki de. Yunan Uygarlığı ve Roma
Uygarlığı’nın bağlantı noktasında kalan
Efes’in değerine değer katan bu kütüphane yine de tek kalan duvar ile dimdik karşılar sizi ve Efes’in büyüsünün içine çeker.

Uzun ince bir yol: Efes

Celsius Kütüphanesi ile tiyatro arasında
kalan mermer yol anlatılanlara göre kutsal
olarak kabul edilmiş tarih boyunca. Aynı
zamanda Efes’in ana caddesi olan bu yolun
mermer olması Efes’in tarih boyunca yaşadığı zenginliği ve refahı gösteriyor. Adım
adım ilerledikçe mermer yol ziyaretçilerine bağrını daha çok açıyor, bölgenin tüm
hazinesini göstereceğine dair yeminler
ediyor. Güneş tepeye doğru ilerlerken bu
uzun ince mermer yolun nereye vardığının
heyecanı ile adımlar sıklaşıyor. Ama kenarlara dizilmiş sütunları bu heyecana kurban
etmemek gerekiyor. Isıyı tutan mermerin
kavuruculuğuna rağmen bu yoldan kimler
geldi kimler geçti diye meraka düşmeden
de duramıyor insan. 8 metre eninde olan
bu yolda eskiden sütun aralarına yerleşmiş dükkânlar varmış. Her sütunun önünde ise birer heykel bulunurmuş. Şimdi
bu heykeller kayıp ve yerlerinde sadece
kaideleri var. Anlaşılan Efes, kaderindeki
başka bir kaybı da bu yol üzerinde vermiş.
Yolun sonuna eskiden nerede gelinirmiş
bilinmez ama şimdi bu yolun sonu sizi tiyatroya ulaştırıyor. 24 bin kişilik kapasitesi
ile dünyanın en büyük tiyatrosu olan Efes

24 bin kişilik
kapasitesi ile
dünyanın en büyük
tiyatrosu Efes’te
bulunuyor

bakış

Antik Tiyatrosu yakın bir zamana kadar da
konser alanı olarak kullanılmış. Her bir katı
22 basamaktan oluşan bu 3 katlı tiyatroda soyunma odaları hala çok belirgin bir
şekilde gözüküyor. Efes’e gelmişken şairin
dediği gibi “Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden” ve İzmir’den Aydın’a esen tatlı
rüzgarı alnında hissetmek için en iyi yerin
burası olduğunu da işte tam o sırada anlayacaksın. Bir efsane de bu tiyatroda ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Efsaneye göre
misyonerlerin en ünlüsü ve hatta en etkilisi olarak kabul edilen St. Paul, Hristiyanlığı
yaymak için Efes’e gelir. Aziz, burada çeşitli
vaazlar verir ve hatta Efes halkının ilk kez
vaftiz olmasını sağlar. Ancak Efes’in tanrısı Artemis Tapınağı’nın yok edilmesinden
endişe duyanlar halkı kışkırtır ve St. Paul’e
destek verenleri tiyatroya sürükler. Bu kargaşanın üzerine ise aziz, Efes’i terk eder.
Anlatmakla bitmeyen koskoca bir kent
Efes bir gerdan, Artemis Tapınağı, Celsius
Kütüphanesi, mermer caddesi, tiyatrosu,
odeonu, St. Jean Bazilikası ve daha birçok
tarihi zenginlik de bu güzel gerdanda sıralanmış eşi bulunmaz inciler. Koskoca bir
kent elbette sadece bunlardan ibaret olamaz. Magnesia kapısından girip Herakles
kapısından çıktığında sanma ki Efes bitti.
İşte tanrılar şehri olarak bilinen Efes, işte
nehirler tanrısı Okeanos. Roma’daki benzerlerinden farklı olarak her an Efes’e geri
dönecekmiş gibi duruyor şimdiki yerinde
bu koskoca nehir tanrısı. Zaten Efes de tüm
misafirperverliğiyle Okeanos’u ve ziyaretçilerini bekliyor. Çünkü bir kere suyundan
içip, güneşinde yanan her nefese, bir daha
gitmek farz olur Efes’e.

Paris Louvre Müzesi’ndeki testi üzerinde Karun
görseli
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This is the
story of
petrochemistry
In 1965, Turkey meets petrochemistry for
the first time… The petrochemical sector
is still regarded as a young industrial
branch today, which has offered the
greatest opportunity to Turkish industry
by realizing the Petkim project that will
produce petrochemical raw material
for the industry. This is how Turkey’s
petrochemistry story begins.
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Establishing a petrochemical

facility was the most important
decision of the First Five-Year
Development Plan which was put
into practice in 1962 at the outset of
industrialization in the country. This
decision was taken in a period when
petrochemical facilities started to rise all
over the world. Turkey stepped into the
petrochemical sector concurrently with
many developed countries. There is not a
certain date for Turkey’s encounter with
petrochemistry, but it can be said that
history of the petrochemical industry goes
back to early 1950s, the period after the
World War II. Actually this date is quite
recent. Although petrochemical products
such as PVC and PS were found in the
19th century, they were not widely used
until the World War II, which delayed this
industrialization period. On the other
hand, the “petrochemistry” term was
first used in 1942 by some manufacturers
who produced petrochemical products
from natural gas and oil. In this period,
consumption culture started to become
popular and petrochemical facilities
appeared. Petrochemical products that
were used to make plastics, synthetic
fiber, gum, rubber, detergent, paint

Petkim has always
been the most
reliable source for
its suppliers

and chemical solvents turned into an
indispensable part of daily life. Within
this short period of time, petrochemicals
grew into a key material in many sectors
from health to textiles, from automotive
to construction. This fast-growing sector
became a significant production dynamic
in the world economy thanks to its added
value.
Petrochemistry started to emerge nearly
in the same period with developed
countries. The petrochemical sector
leaped forward in the USA in 1950s; it
appeared and developed in West Europe in
late 1950s, Japan in 1960s, less developed
and developing countries in 1970s. In
1951, the number of petrochemical
facilities in the USA was over 90. It means
that USA assumed 25 percent of world
petrochemical production at that time.
Exactly fifty years later in 2001, this number
reached to 50 percent. Petrochemical
industry grew 20-30 percent in developed
countries between 1950 and 1960. While
the petrochemical sector went through
this development pattern in the world,
Turkey rapidly became a part of the
petrochemical industry and today it owns
the second largest petrochemical facility
of Europe.
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It all began in Yarımca

Founding of Petrokimya Anonim Şirketi
(Petkim) in İzmit-Yarımca was the first
move in Turkey’s petrochemistry quest.
In 1963, French Oil Institute (L’institut
Français du Pétrole) prepared the
preliminary project of Petkim which was
officially founded on April 3, 1964. The
execution process started in 1964 and
Petkim’s partners were determined.
Petkim was established by the partnership
of Turkish Petroleum Corporation (TPAO)
and the Pension Fund (Emekli Sandığı)
with an initial capital of 250 million TL,
and production started in 1970 when
ethylene, polyethylene, chlorine alkali,
VCM and PVC plants became operational.
Therefore, the facility made a historic
start as the source of the highest input
for Turkey’s industrialization process.
In this period, consecutive investments
were made and the ethylene plant’s
capacity was increased by 100 percent to
60 thousand tons. Petkim’s 100 percent
affiliate Petkim Rubber Corporation was
founded for synthetic rubber production.
Within this scope, Petkim’s capital was
raised to 700 million TL.
In line with the development of Petkim
which produces raw materials and
intermediate goods for the industry, a large
subsidiary industry started to develop.

Various plastic
firms from small
to medium and
large scale enjoyed
the cheap and
easy supply of raw
materials thanks to
Petkim
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However, Petkim was a fresh blood in the
sector and it had many things to do. In
that period, macroeconomic conditions
in Turkey were not favorable for Petkim,
but it strived despite all negative aspects.
Petkim brought Çanakkale Plastics
Processing Plant into production and
raised its capital to 1.5 billion TL. At the
same time, it pioneered the establishment
of Petlas Tire Works Corporation in 1976 in
parallel to the rapid growth of the Turkish
automotive industry. Establishment of its
second facility in Aliağa was a milestone
for Petkim.

Petkim flourishes in Aliağa

For its second complex, Petkim preferred
Aliağa which has an ideal location for
logistics. The complex in Aliağa was set
into operation in 1985. In that period the
complex was established with the cuttingedge technology and optimum capacity,
and capacity-building investments were
made occasionally. While some plants
were expanded in the Yarımca Complex,
huge investments were made in this
site which offered an ideal location and
transportation opportunities for a
petrochemical facility. Petkim’s capital
was raised to 8, 40, and then 100 billion
TL respectively, and new facilities began
operations one after another in Aliağa.
Moreover, the Aliağa and Yarımca
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complexes were converted into subsidiary
companies named Alpet Corporation and
Yarpet Corporation. In this way, Turkish
petrochemical sector’s only leader Petkim
launched a period where it would grow
prodigiously in Aliağa.

First steps are taken for
Petkim’s privatization

Petkim turned a new page in May 1986
with the privatization decision while it
was growing into a supersite in Aliağa.
At that time, it was a holding company
consisting of three corporations: Alpet,
Yarpet and Petlas. In this regard, Petkim
and its subsidiaries were brought under
the control of the Housing Development
and Public Participation Administration.
Naturally the privatization process of
Petkim, a strategically important company
in Turkish industry, would not be finalized
in a short period of time. That’s how
Petkim’s privatization adventure started.
Samuel Montegu, which previously
provided consultancy services in the
privatization process of British Iron and
Steel Industry, and a consortium consisting

Petkim has been
Turkey’s shining star
since day one

of the Economy Bank of Turkey (TEB),
Price Waterhouse, John Braun and Ankon
companies formed the consultancy group
for Petkim’s privatization.
Some problems occurred in the process
for sure. Since day one, Petkim has been
the driving force of industrialization and
development in Turkey. Petkim was first
struck by its high foreign debt, but it
managed to maintain the quality of its
products in that period. The consulting
firms attached particular importance
to foreign debt in Petkim’s privatization
process. Restructuring the debt was
thoroughly discussed. Petkim rapidly paid
off its debt by a swift increase in exports
in 1987 and later on with improving
global conjuncture. After many years
Dündar Aytar, who took office in TEB in
the privatization period, tells in his book
“the Story of Privatization” that Petkim’s
foreign debt was not a significant factor in
the privatization project. Such a difficult
case could only be overcome by such a
giant company because many corporations
were brought into life thanks to Petkim,
and Petkim had to stand up all the time.
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Petkim did not cause any trouble for its
suppliers in the privatization process, and
it will be the same in the future. Petkim
has always been the most reliable source
for its suppliers.

Aliağa will be Petkim’s
supersite

Petkim continued to raise its capital
in 1990s. Along with the privatization
process, the company’s capital was
increased to 2 trillion TL in 1990 and 3
trillion TL in 1991. Moreover, its affiliate
companies Alpet ve Yarpet Corporations
were absorbed by Petkim. Another
important step was taken when Petkim’s
headquarters and the Aliağa Complex
organizations were merged. With its
extraordinary geographical characteristics,
Aliağa became Petkim’s new supersite.
The Yarımca Complex was converted
into Yarımca Complex Management.
Expansion works continued in these
two complexes without any pause, and
Petkim’s production capacity escalated in
late 1995.
Various plastic firms from small to medium
and large scale enjoyed the cheap and easy
supply of raw materials thanks to Petkim.
At this point, Petkim’s Aliağa choice comes
to the forefront because Aliağa offers
multi-alternative opportunities such as
railway, land and sea routes which will
link Petkim to trade centers and domestic
markets. As an important cost item in
trade, logistics became an advantage
for Petkim and its customers. Petkim’s
location has turned into a key factor
that increases the competitive power of
Turkish petrochemical industry.

Farewell to Yarımca

Petkim guarantees customer satisfaction by
eliminating all problems from production
to service phases and receiving TS-ENISO 9002 quality assurance certificate.
In order to take decisions faster, Petkim
was converted from the “Paid-up Capital
System” which required the approval of
the General Assembly to the “Authorized
Capital System” which will not necessitate
the approval of the General Assembly
within certain legislative framework.
In parallel, the company increased its

Petkim was ranked
one of Turkey’s “Five
Most Transparent
Organizations”

capital to TL 117 trillion by a TL 114 trillion
increase. Several investments followed
this increase. Investments to increase
the chlorine production capacity of the
Chlorine Alkali Plant up 100,000 tons/year
were completed, and a second electricity
generation unit went into operation. The
capital was increased from TL 117,000
billion to TL 204,750 billion. On the basis
of the Privatization High Council’s decree,
the Yarımca Complex, including its 5
operational plants, was sold to TÜPRAŞ for
USD 60 million with its 1000 employees.
The remaining 500 people were employed
in Aliağa facilities. In this way, Aliağa
further flourished at the heart of Petkim.
Çanakkale Plastics Processing Plant was
shut down and the equipment from
the plant was transferred to the Aliağa
Complex. On the other hand, the addition
of the 17th reactor to the PVC plant was
completed, increasing the production
capacity by 10,000 tons/year.
Between 2005 and 2007, the capacities
of the plants were increased from
400,000 tons/year to 520,000 tons/year
for ethylene, from 190,000 tons/year to
310,000 tons/year for LDPE, and from
80,000 tons/year to 144,000 tons/year
for PP. This was the largest investment
program undertaken in the past 18
years. Meanwhile, in a transparency and
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Throughout this integration process,
Petkim adopts environmental-friendly
approaches in its routine operations. For
instance, the company started to use
natural gas rather than fuel-oil in steam
boilers. At the same time, Petkim followed
the same approach in the integration
process in Aliağa and preferred renewable
energy and established a wind power
plant for meeting the energy need. Petkim
is planning to generate electricity in the
first phase of its 55-millon Euro wind
power plant investment in 2015. Total
installed capacity of the plant will be 51
MW, and Petkim will increase its electricity
generation capacity to 12 percent in the
first phase. This investment will not only
contribute to the region’s clean energy
demand but also meet the energy need of
the facility.

Golden age for Petkim
disclosure survey
conducted in 2006 by
Standard & Poor’s and Sabancı University,
Petkim was ranked one of Turkey’s “Five
Most Transparent Organizations”.

Petkim allies with SOCAR

Since its establishment, Petkim has been
Turkey’s shining star with a continuous
growth trend even in the privatization
process. A tender was announced for
51 percentof Petkim’s shares in 2007,
and 8 local and international companies
participated in the tender. The shares
were sold to SOCAR&Turcas Joint Venture
for USD 2.04 billion in 2008. In this way,
Petkim’s long privatization story ended
and Petkim found a new way to grow even
further. As the most important pillar of
the USD 10 billion investment based on
the integration of Refinery-PetrochemicalEnergy-Logistics and Distribution started
with SOCAR Turkey Aegean Refinery
(STAR).
A huge container port is being
constructed in the Aliağa Complex where
Refinery-Petrochemical-Energy-Logistics
integration is being completed and related
works continue at full speed. In this port
investment, first phase is scheduled to be
finalized this year, and the second phase
by 2016, and then Aliağa will be the largest
integrated logistics center of Turkey.

A huge container
port is being
constructed in the
Aliağa Complex

Petkim was already a giant company
when it first came to life. After the
privatization, Petkim’s investments rapidly
developed and its partnership structure
changed. When Turcas withdrew from
the partnership, 51 percent of Petkim’s
stakes was transferred to SOCAR Turkey
Energy Corporation. Then, investments
accelerated. With the 13 percent capacity
increase in 2014, Petkim’s annual gross
production capacity was raised from 3.2
million tons to 3.6 million tons. Listed
among the most popular companies in
Turkey, Petkim is today an insatiable raw
material producer for the Turkish industry
with its wide product range including
more than 50 petrochemical products.
Petkim´s petrochemical products are the
most important inputs of construction,
agriculture,
automotive,
electricity,
packaging and textile sectors. It means
that Petkim helps survive other industrial
enterprises as well.
Although petrochemicals came into our
lives in the near past, today thousands of
goods are being produced from oil and
natural gas. Life would be quite hard for
the human kind without petrochemicals.
Petkim stepped into Turkish industry
50 years ago, and it seems that Turkish
industry would face difficult times without
Petkim.
Long live Petkim…
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Petkim in Photos
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