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Gurur ve başarı

2015 bizim için çok özel bir yıl… 1965 yılında kurulan ve
bugün Türkiye’nin sanayi devi olan Petkim’in 50’nci yılının
gururunu yaşıyoruz. Nisan ayı başında bu coşkumuzu önce
çalışanlarımızla, ardından medya mensupları ve iş dünyasıyla,
son olarak da bize 30 yıldır ev sahipliği yapan İzmirlilerle
birlikte kutladık. Petkim ve petrokimyanın 50 yılını bir prestij
kitabı ve belgeselle kısa bir süre sonra taçlandıracağız.
Birçok şirketin kısa süre içinde tarihe karıştığı Türkiye’de,
bu büyüklükte bir sanayi kuruluşu için gurur ve başarıyla
taçlanan bir yarım asır var geride.
50 yıldır plastikten ambalaja, boyadan tekstile, inşaattan
otomotive, kozmetikten ilaca Türk imalat sanayii için önemi
büyük birçok sektöre hammadde sağlayan şirketimiz, geçen
zaman içinde bu sektörlerin gelişmesine de öncülük etti.
Önce İzmit Yarımca, ardından İzmir Aliağa’da kurulan bu dev
sanayi kompleksi bugün Türkiye sanayii için olmazsa olmaz
şirketlerden biri. Bunu özellikle dalgalı dönemlerde, şartların
değişkenliğinin arttığı ortamlarda sanayicilerimiz çok iyi biliyor
ve takdir ediyorlar. Dileğimiz yeni Petkimlerin kurulması.
Uzun yıllar özelleştirme kapsamında ‘yatırımsız’ yoluna devam
eden Petkim, 2008 yılında SOCAR bünyesine girmekle yeni bir
sürece de yelken açmış oldu. Petkim’in temelini oluşturduğu
ve 3-4 yıl içinde tamamlanacak yatırımlarla Petkim
Yarımadası, Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden
biri haline geliyor. Petkim, yeni yatırımlarla daha fazla ‘değer
üreten’ bir dev sanayi kuruluşu oluyor. Bu da ayrı bir gurur
vesilesi.
İSO tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu 2014 araştırma sonuçlarına göre Petkim, Ege’nin
lideri olmaya devam ediyor. Türkiye listesine 16’ncı sıradan
giren Petkim, geçen yıl yaşanan 110 günlük kapasite artışına
bağlı üretim duruşuna rağmen 3 milyar 671 milyon liralık net
satış geliri elde etti, 45 ülkeye 563,5 milyon dolarlık yurt dışı
satış gerçekleştirdi.
Türkiye’nin sanayi olmadan sürdürülebilir istihdam sağlaması
kolay değil. Her yıl şirketimize on binleri aşan iş başvurusu
geliyor. Sadece Petkim’de 2 bin 500’e yakın çalışanımız
bulunurken, devam eden diğer projelerle birlikte Petkim
Yarımadası’nda 10 binin üzerinde insan çalışıyor.
2014 itibarı ile ülkemizin PTA ithalatı yılda 500 bin tona
yaklaştı. Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak 50’nci
yılımızda yeni bir yatırımı daha devreye aldık. Tekstil ve PET
ambalaj üretimine hammadde sağlayan PTA fabrikamız,
50 milyon dolarlık yatırımla kapasitesini yüzde 50 arttırdı.
Fabrika İzmir Aliağa’da düzenlenen, Ekonomi Bakanımız Nihat
Zeybekci’nin de katıldığı törenle devreye alındı.
Ege Denizi’nin en büyük limanı olacak Petlim Konteyner
Terminali için geri sayım devam ediyor. Rıhtım, stoklama alanı
tamamlanmak üzere olan terminali sonbaharda işletmeci
şirket APM Terminals’e teslim edeceğiz. Ege’nin doğal
limanlarından olan Nemrut Körfezi, Petkim’in 50. yılında
bir gurur ve başarıya daha tanık olacak. Petkim’de üretme,
ekonomiye ve hayata değer kazandırma heyecanı artarak
devam ediyor.
İyi okumalar dileğiyle.

Memduh Taşlıcalı
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PTA, yüzde 50 kapasite artışı ile
üretimini sürdürecek
Petkim’in kuruluşunun 50. yılında PTA Fabrikası’nda yaptığı 50 milyon dolarlık
kapasite artışı projesinin açılış töreni Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin
katılımıyla gerçekleşti.

İzmir Aliağa’daki Petkim tesislerinde gerçekleşen törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı.

Yeni yatırımla PTA Fabrikası’nın

yıllık üretim kapasitesi yüzde 50
oranında artarak 70 bin tondan
105 bin tona yükseldi. Törende yaptığı
konuşmada yatırım hakkında bilgi veren
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
PTA Fabrikası ile PET şişe başta olmak üzere polyester elyaf, film, elektriksel yalıtım
malzemeleri ve kimyasal yapıştırıcılar gibi
birçok ürün grubunda vazgeçilmez bir
hammadde üreticisi olduklarını söyledi. Bu
yatırımla birlikte PTA ürününde Petkim’in
yurt içindeki pazar payının yükseleceğine
dikkat çeken Korkut, şirketin SOCAR yönetimine girdiği son 7 yılda 600 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini
kaydetti. Tekstilin uluslararası rekabette
Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri
olduğunu ancak hammadde açısından

Tekstil ve PET
ambalaj üretimine
hammadde sağlayan
PTA Fabrikası’nın
kapasitesi 70 bin
tondan 105 bin tona
çıktı

dışarı bağımlı hale geldiğini vurgulayan
Sadettin Korkut, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2014 yılı itibariyle ülkemizin PTA ithalatı
yılda 500 bin tona yaklaştı. Türkiye’nin,
Petkim PTA Fabrikası gibi en az 5 fabrikaya daha ihtiyacı var. PTA ürünü en çok cari
açık verdiğimiz ürünlerden biri. PTA kapasitelerini artık daha fazla konuşmamız ve
gerçekleştirmemiz gerekiyor.” Petkim’in
yarım yüzyıllık birikimi, SOCAR Türkiye’nin
liderliğinde ortaya çıkan “Value-Site 2023”
vizyonunun Petkim’le birlikte yeni değer
zincirlerinin oluşmasını sağlayacağını kaydeden Korkut şu açıklamaları yaptı: “Ülkemizde yatırım ortamı iyileştikçe, kalıcı
yatırımların gelmesi kaçınılmaz. Petkim Yarımadası, kümelenme konsepti içerisinde,
rafineri, petrokimya entegrasyonu ile yaratılacak sinerji, kurulacak yeni ürün fabri-
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kaları ve enerji-lojistik, dağıtım yatırımları
sayesinde ülkemizin en istisna bölgelerinden biri olacak. Yapılacak yeni yatırımlarla
bölgenin, AR-GE’si, tecrübeli ve kaliteli iş
gücü, limanı ve yatırımcılara sunduğu ek
fırsatlarla Avrupa’nın en önemli üretim
merkezlerinden biri olacağına tüm kalbimizle inanıyor ve bunu destekliyoruz.”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, Türkiye tam bağımsız bir ekonomi olacaksa;
sanayide, ara malında bu tür yatırımların
devam etmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’nin hammaddede ve enerjide geleceğini garanti altına almak zorunda olduğunu
vurgulayan Bakan Zeybekci, “Petkim’in
yaptığı buna en güzel örnektir. Türkiye gibi
geleceğin parlayan yıldızı olacak bir ülkeye
20 milyar dolarlık yatırımın gelmesini çok
önemsiyorum. 1 yılda 3 seçim yaşamamıza
rağmen yabancı sermaye girişi artarak devam ediyor. Çünkü bu coğrafyanın tercihi
Türkiye’dir. Türkiye’nin bahtı da, kaderi de,
ufku da açıktır. Bu yatırımı gerçekleştiren
SOCAR’a, Petkim ailesine, hayalleri gerçeğe dönüştürdükleri için teşekkür ediyorum. Bunun gibi tesislerden Türkiye’ye
3-4 tane daha gerek” dedi. Konuşmaların
ardından SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
Kenan Yavuz, Bakan Zeybekci’ye günün
anısına bir plaket ile SOCAR Türkiye’nin
sponsoru olduğu Hazar’dan Çanakkale’ye
adlı kitabı takdim etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye Hazar’dan Çanakkale’ye kitabı hediye edildi.

haberler
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22. COG Fuarı petrol ve doğal
gaz sektörünü bir araya getirdi
SOCAR’ın ana sponsoru olduğu dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz
fuarları arasında yer alan Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı sektörün önde
gelenlerini buluşturdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ve SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev SOCAR Türkiye standını ziyaret etti.

22. kez ziyaretçilerine kapılarını Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de

açan Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
tarafından açıldı. Fuarda petrol ve doğal
gaz sektöründeki en yeni yatırımlar ve projeler görücüye çıktı. Fuarın açılışından sonra SOCAR’ın standını ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, SOCAR
Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim Yönetim
Kurulu Üyesi Kenan Yavuz’dan yatırım projeleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.
Bakü Expo Merkezi’nde düzenlenen fuara
bu sene 27 ülkeden 315 şirket katılırken
fuarda Hazar Havzası’ndaki enerji kaynaklarının üretimi, işletmesi ve nakliyesi ile
ilgili hizmetlerde gelişmiş teknolojilerin

Fuarda petrol ve
doğal gaz endüstrisi
konusunda
dünyadaki yeni
gelişmelerle ilgili
konferanslar
düzenlendi

tanıtımı yapıldı. Petrol şirketleri tarafından iş bağlantılarının da kurulduğu fuarda,
uzmanlar tarafından petrol ve doğal gaz
endüstrisi konusunda dünyadaki yeni gelişmelerle ilgili konferanslar yapıldı. Konferanslar çerçevesinde özellikle dünya enerji
piyasasında mevcut yenilikler, Avrupa’nın
enerji güvenliği teminatında Azerbaycan’ın rolü, Hazar’ın petrol ve gaz rezervlerinin dünya piyasalarına nakli, Azerbaycan’ın ihraç yollarının çeşitlendirilmesi gibi
konular ele alındı. Konferansların birinde
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev yaptığı
konuşmasında SOCAR’ın yatırımıyla Petkim’in Türkiye’de giderek büyüdüğünü ve
pazar payının arttığını söyledi. Abdullayev,
Petkim Yarımadası’nda petrokimya, lojistik, enerji ve önemli miktarlarda üretim
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artışları sağlamak için yeni proje üzerinde
çalıştıklarını söyledi. “SOCAR yalnız Türkiye’nin değil, aynı zamanda bölgenin de en
büyük şirketlerinden biri olacaktır” diyen
Abdullayev, Petkim’e hammadde temin
eden STAR Rafinerisi’nin yıllık 10 milyon
ton petrol işlediğine vurgu yaptı.

‘Value-Site 2023’ Projesi’nin özel
maketi fuarda yerini aldı

Toplam yatırım miktarı 10 milyar doları
bulan Petkim ‘Value-Site 2023’ Projesi için
hazırlanan ve SOCAR Türkiye’nin standında bulunan özel bir maket önünde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve
eşi Mehriban Aliyeva’ya SOCAR Başkanı
Rövnag Abdullayev ve SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz tarafından ayrıntılı
bir şekilde bilgi verildi. Rafineri, petrokimya, enerji, lojistik ve dağıtım entegrasyonunu sağlayacak ‘Value-Site 2023’ Projesi
kapsamında yatırımların hız kesmeden
devam ettiğini belirten Kenan Yavuz, “Bu
bizim için önemli bir seneydi. Güney Gaz
Koridoru’nun en önemli ayağı olan TANAP
projesinin 17 Mart’ta Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarımızın katılımıyla temelini attık. TANAP projesini, rafineri projesini Petkim doğurdu. Petkim’in varlığı ve

‘Value-Site 2023’
Projesi; rafineri,
petrokimya, enerji,
lojistik ve dağıtım
entegrasyonunu
sağlayacak

haberler

özelleştirilmesi, hem Türkiye-Azerbaycan
ilişkilerinin hem bu projelerin tetikleyicisi
ve hızlandırıcısı oldu. Türkiye’nin sanayileşme tarihi Petkim’in tarihiyle bire bir
örtüşüyor” dedi. Nisan ayında Petkim’in
50’nci yılını kutlayarak kamuoyu karşısına
gururla ve onurla çıktıklarını da söyleyen
Yavuz, “Biz şirketimizi Türkiye’nin en büyük yatırımlarının merkezine taşımayı başardık. Bununla gurur duyuyoruz. 2018’de
Petkim Yarımadası Avrupa’nın entegrasyona dayalı en büyük üretim merkezlerinden
biri olacak. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz
tüm projelerimiz hakkındaki gelişmeleri
Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’e
arz ettik ve talimatlarını aldık” dedi.

Yavuz: “Yatırımlar devam ediyor”

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan
Yavuz, ‘Value-Site 2023’ Projesi’nin önemli
parçası olan ve inşaatı devam eden Petlim
Konteyner Limanı için 400 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiklerini ve 20 milyar dolarlık yatırım portföyü olduğunu söyledi.
Yavuz ayrıca, “28 yıllığına limanın işletmesini dünyanın en büyük konteyner elleçleme firması olan APM üstelenecek. Limanın
en büyük özelliği Pire Limanı’nın alternatifi olacak. Dünyanın en büyük konteyner
gemilerini limanımıza kabul edebileceğiz.
Entegre tesisiz. Burası her ihtiyacı görecek.
Goldman Sachs, limanın yüzde 30’una 300
milyon dolar üzerinden ortak oldu” dedi.
Yavuz, “Ülkemizin enerji stratejisinin en
başında gelen yenilenebilir enerjiye destek konusunda SOCAR Türkiye olarak
üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Yaklaşık 55 milyon euro yatırım
bedeliyle ilk fazı 27 MW ve ikinci fazı da 24
MW olacak Petkim RES, Petkim Yarımadası’ndaki enerji ihtiyacımıza yapacağı katkıdan öte hem bölgenin temiz enerjiye olan
ihtiyacına hem de Türkiye’nin yenilenebilir
enerji kapasitesine katkıda bulunacak. 51
MW enerji üretecek rüzgar santralimizi
2016 ortasında devreye sokacağız. Petkim
Yarımadası’nda ithal kömür teknolojisine
dayalı bir enerji santrali kuracağız. 2018
yılında hem TANAP hem rafineri hem de
kömür santralini birlikte faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin en büyük yatırımcısı olmaktan büyük gurur duyuyoruz”
diyerek yatırımların devam ettiğini vurguladı.
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“En Büyük 1000 İhracatçı” içinde
24. sıradayız

Petkim, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2014 yılının en
fazla ihracat yapan ilk 1000 firması sıralamasında 24. sırada yer aldı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından düzenlenen basın
toplantısında yapılan açıklamaya
göre, kimyevi maddeler sektöründeki ihracat sıralamasında ise 3’üncü sırada yer
alan Petkim, 2014 yılında toplam 509, 5
milyon dolar ihracat gerçekleştirdi, yurtdışı satışları toplam 563,5 milyon dolar oldu.
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve Petkim
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Petkim’in ihracat ödülünü Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi’nin elinden aldı. Türkiye’nin
2014 yılında ulaştığı 157,6 milyar dolarlık
ihracat performansını değerlendiren Yavuz, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde
4 oranında arttığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
“2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat
hedefliyorsak, bugün elde ettiğimiz rakamları asla yeterli göremeyiz. Ülkemizin
yaptığı ihracatın kalitesini artırmak, daha

Petkim, 2014 yılında
toplam 509,5
milyon dolar ihracat
gerçekleştirdi

yüksek teknolojili ürünleri ihraç etmek
zorundayız. İhracatımızın kilogram değerini bugünkü 1,5 dolar seviyesinden en az
3 dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor.
Türkiye’nin bugün orta gelir tuzağı olarak
adlandırılan milli gelir seviyesine saplanmasının sebebi, ihracatımızın düşük teknolojili ürünlerden oluşmasıdır. Kalkınmanın itici gücü olan petrokimya sektörüne
bu noktada hayati bir görev düşüyor. Ülke
olarak ithal ittiğimiz temel kimyasalları ülkemizde üretebiliriz. Yeter ki rakiplerimizle
eşit rekabet şartlarına sahip olalım. Çok
daha fazla çalışmak ve yorulmak zorundayız. Ülkemizin ve grubumuzun geleceğine
sarsılmaz bir güven duyuyoruz. Hükümetimizin Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023
için belirlediği “500 Milyar Dolar İhracat”
hedefini çok önemsiyoruz. Bizim hedefimiz ise 2023 yılında bu dev ihracat potansiyelinin yüzde 1’ine, yani 5 milyar dolara
imza atmak.”
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Ege’de birinciliği yine Petkim
göğüsledi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu
açıkladı.
İSO’nun “Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu” 2014 yılı araş-

tırması sonuçlarına göre, ilk sırayı
geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Türkiye
Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) aldı. TÜPRAŞ, 2014’te 37 milyar 501 milyon 812
bin 917 liralık net üretimden satışla birinci
olurken, TÜPRAŞ’ı 10 milyar 539 milyon
302 bin 862 liralık net üretimden satışla
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. izledi. Ford Otomotiv’i 8 milyar 777 milyon 455 bin 748
lira ile Oyak-Renault takip etti. Dördüncü
sırayı ise 8 milyar 520 milyon 701 bin 667
lira ile Arçelik A.Ş. aldı.
Ege bölgesinde ise ilk 3 varlığını korudu. En
büyük şirketlerin ağırlıklı olarak petrokimya, otomotiv ve demir-çelik sektörlerinden
olduğu listeye Ege’den 62 sanayi kuruluşu
girerken, Petkim bölgedeki liderliğini sürdürdü. Türkiye listesine 16’ncı sıradan giren Petkim, 3 milyar 671 milyon 224 bin

Petkim, Türkiye
listesine 16’ncı
sıradan girdi

523 liralık net satış ile Ege Bölgesi’nde
ilk sırada yer aldı. 4 sıra birden yükselen
Er-Bakır Elektronik Bakır Mamülleri 2 milyar 403 milyon 830 bin 933 lira ile 2’nci sıraya yerleşti. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
ise 3 basamak gerileyerek 1 milyar 629
milyon 299 bin 849 lira ile Ege’de 3’üncü
sırada yer aldı.
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Dragon İzmir Festivali coşturdu

Türkiye’nin en büyük kurumlar arası etkinliği Dragon Festivali’nin İzmir etabı
Bostanlı sahilinde gerçekleşti.

Bostanlı sahilinde düzenlenen yarışmada liderlik koltuğuna Arkas Takımı oturdu.

Dünyanın en kalabalık su sporları organizasyonu ve kurumlar
arası bir etkinlik olan Dragon Festivali’nde İzmir’in önde gelen firmaları, çalışanlarından oluşturduğu takımlarla yarıştı.
Dünyanın 76 ülkesinde gerçekleştirilen
festival heyecan dolu anlara sahne oldu.
Bu iddialı ve bir o kadar da eğlenceli yarış,
16-17 Mayıs tarihlerinde İzmir’de Bostanlı
sahilinde gerçekleşti. Festival, kürek yarışlarının yanı sıra aktiviteler ve hediyelerle
katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Son 2
sezonun şampiyonu Petkim Kürek Takımı
yüksek bir motivasyonla yarışlarda performans sergiledi. 2 takım olarak yarışan Petkim Kürek Takımı’nda ilk takım ilk günün
açık ara birincisi oldu.

İkinci takım ise 1 dakika 19 saniye ile grup
birincisi olarak ilk gün yarışlarını tamamladı. İzmir’in iş dünyasına yön veren şirketlerinden 1000’in üzerinde yarışmacı, festival
boyunca kürek çekerek hem bu heyecanlı
yarışa dahil oldu hem de kurumlarını festivalde temsil etti. Önceki iki yılın şampiyonu olan Petkim Bot Takımı bu yıl başarı
yakalayamadı. İki gün süren yarışlarda Arkas Takımı şampiyonluğu kazanırken, CMS
ikinci, Graniser üçüncü oldu. Dragon Festivali’nde bölgesel, ulusal ve uluslararası birçok firma, farklı sayılarda katılan takımlarıyla en iyisi olabilmek için yarıştı, eğlendi
ve eğlendirdi. Her geçen yıl artan katılımcı
sayısı organizasyonun iş dünyasına sunduğu dinamizme ve insan kaynaklarının etkin
yönetimine en güzel örnek oldu.

2015
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Vagif Aliyev’den Petkim
Yarımadası’na Ziyaret

Petkim Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Petkim Yarımadası’nda devam
eden yatırımların ilerleme değerlendirmelerini yapmak üzere Aliağa’daydı.
SOCAR Türkiye Başkanı
(CEO) Kenan Yavuz ve
SOCAR Türkiye Başkan Birinci Yardımcısı Samir Kerimli ile birlikte
STAR Rafineri ve Petlim Konteyner Limanı sahalarını gezen Aliyev,
teknik süreçler hakkında bilgi aldı.
Sonbaharda tamamlanarak APM
Terminals şirketine 28 yıllığına işletme için teslim edilecek limanın
dalgakıran ve rıhtım alanı ile konteyner elleçleme alanlarında son
durum, rafineride devam eden zemin sağlama ve altyapı işleri Aliyev
tarafından inceleme yapılan yerler
arasındaydı. 2008 yılında Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini tarihe
altın harflerle kazıyacak yatırımlar
başlattıklarını ve bunun çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu
belirten Vagif Aliyev, “Türkiye’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. Bu yatırımlar ‘Bir
Millet İki Devlet’ ülküsünün hayat
bulmuş halidir” dedi.
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Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, İKMİB heyetine saha çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kimya ihracatçıları Petkim’de
toplandı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin, (İKMİB)
5. Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı Petkim’de gerçekleştirildi.
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz’ün başkanlığın-

da Aliağa’ya gelen 42 kişilik İKMİB
heyetine aynı zamanda Yönetim Kurulu
Üyesi olan Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut ev sahipliği yaptı. Yönetim Kurulu
toplantısı öncesi İKMİB heyetine Petkim’i
anlatan Korkut, devam eden yatırımlar
hakkında bilgi verdi. Petkim’in bu yılın
başında tamamlanan Etilen Fabrikası yatırımıyla üretim hacmi açısından yüzde 13
büyüdüğünü söyleyen Korkut, “Türk sanayii için vazgeçilmez bir hammadde üreticisi
olan Petkim, 2008 yılında özelleştirilmesinden bugüne dek her yıl ortalama 100
milyon dolar yatırımla dünya rekabetinde
gücünü korumaya devam ediyor. Ana hissedarımız Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), son 6 yılda sadece Petkim
için 600 milyon doların üzerinde yatırım
gerçekleştirdi. 2015 yılı tamamında planladığımız yatırım tutarımız da 125 milyon
dolar olacak. Türk sanayi kuruluşları için
vazgeçilmez bir hammadde üreticisi olmaya devam edeceğiz” dedi.
Petkim Yarımadası için SOCAR Türkiye tarafından belirlenen rafineri, petrokimya,
enerji, lojistik ve dağıtım entegrasyonunun
lojistik kısmını oluşturan ve Türkiye’nin 3.
en büyük konteyner limanı olan Petlim’in
tamamlanmak üzere olduğunu belirten
Korkut, Petkim’e hammadde güvenliği

İKMİB heyeti Petkim
temasları sırasında
sahayı inceledi

sağlayacak STAR Rafinerisi’nde de inşaat
sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti. İKMİB Başkanı Murat Akyüz
birçoğu Petkim’in müşterisi de olan birlik
üyeleri ile Türkiye’nin en önemli yatırımlarının yer aldığı Petkim Yarımadası’nda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Akyüz, sektörü ilgilendiren
birçok konunun gün boyunca burada ele
alınacağını ifade etti.
İKMİB heyeti, Yönetim Kurulu toplantısı
öncesi Petkim Yarımadası’nda yapımı devam eden toplamda 5.7 milyar dolara mal
olacak STAR Rafineri sahasını ziyaret etti.
Burada alınan bilgilerin ardından Petkim
tesislerini gezen heyet, tamamlanmak
üzere olan Petlim Konteyner Limanı’nı ziyaret etti. Petkim Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen İKMİB Yönetim
Kurulu toplantısı bitiminde Murat Akyüz,
Sadettin Korkut’a günün anısına bir tablo
hediye ederken, Korkut da Akyüz’e cam işi
özel bir tabak takdim etti. İKMİB heyetinin
İzmir’deki programı Foça’da düzenlenen
yemekle sona erdi.
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Petlim’de ilk gemi ufukta göründü
İnşaat çalışmaları iki yıldır devam eden Petkim Konteyner Limanı (Petlim)
yatırımının ilk fazı için geri sayım başladı.
Eylül

ayında

tamamlanması

hedeflenen ilk faz yatırımını takiben, gerekli izinlerin alınmasıyla
birlikte APM Teminals Petlim’de hizmet
vermeye başlayacak. Türkiye’nin üçüncü,
Ege Bölgesi’nin ise en büyük limanı olacak Petlim’in yıllık kapasitesi başlangıçta
1,5 milyon TEU konteyner elleçlemesine
imkan sağlayacak. Petlim, Ege Denizi’nde
Pire Limanı’na alternatif olacak. Dünyanın
en büyük konteyner gemilerini kabul edebilecek. 1,5 milyon TEU başlangıç kapasitesi, 4 milyon TEU potansiyeli, 700 metrelik tek parça rıhtımıyla tüm bölgeye hizmet
verecek. Konteyner depolanması için 48
hektarlık lojistik saha inşa ediliyor. Bu büyüklük 75 futbol sahasına karşılık geliyor.
Sadece bölgenin değil, Türkiye’nin de dış
ticaretine çok önemli katkılar sağlayacak
Petlim’in işletmesini, dünyanın önde gelen
terminal işletmecilerinden, Maersk Grubu’nun limanlarını işleten APM Terminals
28 yıl süre ile üstlenecek.

*Limanın inşaat aşamasında halen yaklaşık 1100
kişiye istihdam sağlanırken APM Terminals tarafından gerçekleştirilecek işletme döneminde bu
sayı 260 olacak.

*Konteyner depolanması için liman sahasında 42
hektar, geri hizmet alanında ise 6 hektar olmak
üzere toplam 48 hektar lojistik saha inşa ediliyor.
Bu büyüklük 75 futbol sahasına karşılık geliyor.

*Aynı anda otoyol, demiryolu ve karayolu bağlantısına sahip bu dev liman Türkiye’nin en stratejik
sanayi bölgelerinden biri olan Aliağa’yı diğer limanlarıyla birlikte ülkemizin en büyük lojistik entegre
merkezi olma noktasına taşıyacak.

*Petkim Konteyner Limanı Avrupa standartlarının
üstünde standartlarla inşa edilirken, yapım aşamasında Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinin danışmanlığında gerçekleştiriliyor.
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Bakü’de 1. Avrupa Oyunları coşkusu
Azerbaycan, gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonların arasına 1. Avrupa
Oyunları’nı da ekledi.

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Avrupa
Oyunları ilk önce hazırlık aşaması ile ses
getirdi. 18 bin gönüllü çalışanın hazırlık
sırasında destek verdiği organizasyonda
dünyanın en deneyimli isimleri görev aldı.
Azerbaycan’ın, tarihinin en büyük spor
organizasyonu olan Avrupa Oyunları’nı
ilk kez düzenlemesi ise başka bir büyük
başarı. Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığını da yürüten Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in uluslararası camiada yürüttüğü politika ilk Avrupa
Oyunları’nı Bakü’ye getirirken Cumhurbaşkanı’nın eşi ve Bakü Avrupa Oyunları
Organizasyon Komitesi Başkanı Mehriban
Aliyeva’nın gösterdiği yüksek gayret Azerbaycan’ın 1. Avrupa Oyunları’nı alnının akı
ile tamamlamasını sağladı.

Işıklar şehrinde görkemli bir açılış
İlk Avrupa Oyunları 12 Mayıs’ta görkemli
bir açılış töreni ile başladı. 68 bin kişilik
Bakü Olimpiyat Stadyumu bu oyunlar için
inşa edildi ve açılışa ev sahipliği yaptı. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ol-

Azerbaycan’ın
zengin ve köklü
geçmişinden
gelen öğeler
açılış töreninde
gerçekleştirilen
gösterilerde can
buldu

mak üzere birçok cumhurbaşkanı ve devlet adamı Azerbaycan’ın bu gururlu gününü paylaşmak için oradaydı.
Açılış töreninde gerçekleştirilen gösteriler
Azerbaycan’ın zengin ve köklü geçmişinden öğeler taşıyordu. Azerbaycan’ın bağımsız olarak var olduğu yılları simgeleyen 24 rakamı açılışa damgasını vurdu. 1.
Avrupa Oyunları’nın açılışı 24’ten geriye
sayarak başladı. Yerel sanatçılar ve yüzlerce gönüllüden oluşan dans grubunun
gösterisi ile devam eden törende ise Avrupa Oyunları meşalesi paralimpik sporcu
İlham Zekiyev tarafından stada getirildi.
Meşale, Bakü’deki tarihi Ateşgah Anıtı’nda
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 26
Nisan’da yakılmıştı ve açılışa kadar 5 bin
500 kilometrelik bir ülke turu atarak geldi.
Ardından Azerbaycan’ın büyük şairi Nizami
Gencevi’nin Leyla ile Mecnun eserinden
yola çıkılarak hazırlanan görsel şölen izleyicileri büyüledi. Açılışın sürpriz ismi ise
ünlü pop şarkıcısı Lady Gaga oldu. Sözleri
John Lennon’a ait “Imagine” şarkısını piyano eşliğinde seslendiren Lady Gaga büyük
ilgi gördü.
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Türkiye kafilesi geçit töreninde
büyük destek gördü
Olimpiyatları ilk kez düzenleyen ülke olması nedeniyle sporcuların resmigeçidi Yunanistan ile başladı. Kafilelerin resmigeçidinde ise 190 sporcu ile katılan Türkiye’ye ilgi
büyük oldu. Tüm stadın ayakta alkışladığı
Türkiye kafilesinde Azerbaycan bayraklarının da yer aldığı dikkat çekti. Aynı şekilde
stadyuma en son çıkan Azerbaycan kafilesinde de bazı sporcuların elinde Türkiye
bayrakları yer aldı. Azerbaycan’ın kurucusu merhum Cumhurbaşkanı Heydar Aliyev’in “Bir millet, iki devlet” ülküsü açılış
töreninde de gücünü hissettirdi. Avrupa
Olimpiyat Komitesi (EOC) bayrağını taşıyan 8 sporcudan birisi de tekvandoda dünya ve olimpiyat şampiyonu Servet Tazegül
oldu. Bakü 2015’in sporcu elçisi ise Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha
Akgül’dü. Avrupa Oyunları’nı ön plana çıkarmak için tüm kıtada ve sosyal medyada pazarlama kampanyaları yürüten Taha
Akgül için Uluslararası Olimpiyat Komitesi
(IOC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof.
Dr. Uğur Erdener, Akgül için, “Taha çok
başarılı bir sporcu. Onun Bakü’de, Avrupa
Oyunları’nı ve güreş sporunu öne çıkaracak başarılı bir temsilci olacağına inanıyorum” diyerek oyunlar öncesi başarı dileklerini iletmişti.

haberler

Kapanış seremonisi muhteşem
Lady Gaga
oldu
1. Avrupa
Ülke tarihinin en büyük spor organizasyoOyunları’nın
nu olan 1. Avrupa Oyunları’nda 50 ülkeaçılışında “Imagine” den yaklaşık 6 bin sporcunun 30 branşta
yarıştığı bu organizasyonun kapanışı da
şarkısını piyano
eşliğinde seslendirdi açılışı gibi herkesten tam not aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi
Avrupa Oyunları Organizasyon Komitesi (BEGOC) Başkanı Mehriban Aliyeva ve
Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) Başkanı
Patrick Hickey’nin izleyicileri selamlamasıyla başlayan kapanış törende Azerbaycanlı 12 şarkıcı ülkenin milli marşını yeni
bir aranjman ve havai fişekler eşliğinde
okudu. “Transformasyon” ismi verilen bir
bölüm ile devam edilirken 500’den fazla
dansçı, geleneksel ve çağdaş Azerbaycan
kültürünü gözler önüne sermeyi başardı.
Gösteride, stadyum ortasına kurulan Bakü’nün tarihi simgelerinden Kız Kalesi’nin
duvarlarından kentin yeni simgelerinden
“Flame Towers” (Ateş Kuleleri) çıkarak eski
ve yeninin Azerbaycan’da nasıl bir arada
olabildiği yansıtılmış oldu. Törenin “Gençliğin Enerjisi” isimli bölümünde ise yerli ve
yabancı “hip-hop” sanatçıları, akrobatlar,
dansçılar ve oyuncular diyot lambalarla
müzik ve koreografi gösterisi sunarak hem
stadyumdakilere hem televizyon başındakilere muhteşem anlar yaşattılar.
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Geleneksel müzik türü “muğam” eşliğinde
doğu mitolojisi ve efsanelerinde yer alan
“Simurg Kuşu”nun sahneye çıkışı ise olağanüstüydü. Tarihi Ateşgah Anıtı maketinin
üzerinde “kum ressamı” tarafından çizilen
ve oyunlara katılan 50 ülkeyi temsil eden
50 kuş “canlanarak” büyük Simurg Kuşu’na
dönüştü. Simurg’un ritmik müzik ve danslar eşliğinde alevlenerek havalanması ve
stadyumu ateş cümbüşüne dönüştürmesi
izleyicilerden büyük alkış aldı.

Ev sahibi ülke
Azerbaycan, 21’i
altın olmak üzere
toplam 56 madalya
ile yarışları 2. sırada
tamamladı

Ev sahibi ülke madalyaları topladı

50

50 ülkeden yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığı, açılışı da kapanışı gibi göz dolduran
organizasyonda kıyasıya yarışa sahne oldu.
Ev sahibi ülke Azerbaycan büyük bir başarı elde etti. Sporcular, senkronize yüzme,
yüzme, atlama, artistik cimnastik, atıcılık, bisiklet, 3’e 3 basketbol, plaj futbolu,
plaj voleybolu, triatlon, sutopu, okçuluk,
badminton, masa tenisi, voleybol, boks,
eskrim, karate, tekvando, judo, güreş,
sambo, kano ve atletizm gibi branşlarda
madalya mücadelesi verirken bu müsabakalar Rio’da yapılacak olimpiyatlar için de
bir ön hazırlık oldu. Rusya, oyunları 79 altın, 40 gümüş ve 45 bronz olmak üzere 164
madalyayla tamamlayarak genel sıralamada zirvenin sahibi oldu. Rusya’yı, 21 altın,
15 gümüş, 20 bronz ile toplam 56 madalyaya sahip Azerbaycan takip etti. İngiltere
18 altın, 10 gümüş, 19 bronz, toplamda 47
madalyayla 3. sırada yer aldı. Türkiye ise 6
altın, 4 gümüş ve 19 bronz ile 29 madalya
toplayarak oyunları 14. sırada tamamladı.
Öte yandan Bakü’de 5’i yeni, 7’si yenilenen, 6’sı da geçici olarak inşa edilen 18 tesiste yapılan oyunları 800’ü yabancı, 700’ü
yerli yaklaşık bin 500 gazeteci izledi. Azerbaycanlı ve Türkiye’den gelen sporcuların
yaşattığı fair play ruh ise herkesi etkiledi.
Sporun, sanatın, dostluğun, barışın hakim
olduğu 1. Avrupa Oyunları kazanılan madalyalar ve gerçekleştirilen gösterilerle
dünya tarihine Azerbaycan’ın başarısını
yazdırdı. Azerbaycan gösterdiği bu üstün
performansla birlikte hem oyunların çıtasını yükseltti hem de kendi hedeflerini.
Şimdi sıra Avrupa Grand Prix 2016 ve İslami Dayanışma Oyunları’nda.

ülke

6 bin
sporcu

30

branş
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Petkim’de her fabrikaya ayrı tasarım
Yaklaşık 6 bin 400 dönümlük alan üzerine kurulan Petkim fabrikaları, Türk
sanayii için değer üretmeye devam ediyor.

Petrokimyanın doğası gereği

birbiri ile entegre birçok fabrikadan oluşan Petkim’de tesislerin tamamına yakını 1985 yılından beri faaliyet
gösteriyor. Geçen zaman içinde birçoğunun kapasite artış yatırımları gerçekleştirildi. Bugün PVC’den ACN’ye kadar her
biri bağımsız bir işletmenin üretim hacmi
ve ekonomik büyüklüğüne sahip Petkim
fabrikalarında geçen yıl planlı bakımlar tamamlandı. Panel odaları ve fabrika dış sahaları gibi alanlarda da yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 15 temel fabrika
ve 6 yardımcı ünitenin fiziki sınırlarını oluşturan ve şık tasarım anlayışını yansıtan pilonlar uygulandı.
Fabrikaların kuruluş (üretime başlama)
tarihlerinin de yer aldığı pilonların tasarımında nihai ürün grupları dikkate alındı.
Çünkü birçoğu birbiriyle entegre olarak faaliyet gösteren fabrikalar nihai ürünler açısından ele alındığında farklı müşteri ve sanayi gruplarına hitap ediyor. Petkim ürün
kataloglarında da dikkat çeken bu tasarım,
Petkim’in logosundaki mavi, yeşil ve kırmızı renkleri kullanılarak yapıldı. Bilindiği gibi

15 fabrika ve 6
yardımcı ünitenin
‘pilonları’ üretim
gurubuna göre bir
renkle tasarlandı

bu renkler aynı zamanda Azerbaycan bayrağını da simgeliyor.
Buna göre pilon tasarımında en üstte bulunan ve gece aydınlatılan dairesel alan
fabrika kısaltmalarından oluştu, rengi de
üretimini yaptığı ürün grubuna göre kırmızı, yeşil ve mavi olarak ele alındı. Ana gövdede fabrikanın tam ismi Türkçe ve İngilizce olacak şekilde büyük siyah harflerle yer
alırken Petkim logosu sağ alta uygulandı.
Tüm pilonların araç içerisinden de rahat
görülebilmesi için mermer kaideler üzerine oturtuldu.
Pilon tasarımının temelini oluşturan renklendirmede termoplastik ürün grubunda
üretim yapan AYPE, AYPE-T, YYPE, PP ve
PVC fabrikaları kırmızı renkli amblemlere
sahip. Elyaf grubu üretim yapan ACN, MEG
ve PTA fabrikalarına ait pilonlarda yeşil
renkli amblem; diğer ürün grupları olarak
ele aldığımız etilen, aromatikler, DEG, PA,
KA gibi fabrikalarda ise mavi renkli amblem kullanıldı. Yardımcı ünitelerde ise siyah renkli amblem tercih edildi.
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Petkimliler yaza konserle
‘merhaba’ dedi

Balkan ezgileri ile başlayan konser, Rumeli ve Ege kültürünü yansıtan şarkı ve
türkülerle devam etti.
Şirketin 50. yıl etkinlikleri kapsamında Genel Müdürlük bahçesinde
düzenlenen konserde, İzmir Devlet Türk
Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Petkim
çalışanlarına adeta müzik ziyafeti verdi.
Balkan ezgileri ile başlayan konser, Rumeli
ve Ege kültürünü yansıtan şarkı ve türkülerle devam etti. Petkim çalışanları aileleriyle birlikte topluluğun söylediği eserlere
eşlik etti. 2001 yılında kurulan, 2008 yılından beri İzmir’de düzenli olarak konser
veren topluluğun Genel Sanat Yönetmenliğini Mehmet Ali Gevrek yürütüyor. Türkçe
konuşulan tüm bölgelerin müziklerini ve
danslarını tanıtmayı hedefleyen topluluğun verdiği konser sonrasında Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut sanatçılara teşekkür etti. Petkim çalışanları için kışın da
Petkim Kültür Merkezi’nde konser veren

2015

İzmir Devlet Türk
Dünyası Dans ve
Müzik Topluluğu,
burada
can,

AzerbayKazakistan,

Türkmenistan

ve

Balkan yörelerinin
yanı sıra Ege, Trakya, Doğu Anadolu
ve İç Anadolu yörelerinden

ezgi-

lere de yer verdi.
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 Tanju Okan
anıldı.

haberler
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Petkim’de fotoğraf ustaları yetişiyor
Giriş ve ustalıktan oluşan 12 haftalık kursu tamamlayan 50 Petkim çalışanı
sertifika aldı.
Fotoğrafçılık, bu yüzyılın belki
de en evrensel sanatlarından biri
haline geldi. Bu kapsamda Ocak 2015’te
açılan Petkim Fotoğraf Atölyesi’nde çok
sayıda eğitimler ve geziler düzenlendi.
Gezgin Dergisi Yayın Yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı Halit Ömer Camcı tarafından
verilen eğitimler 6 hafta giriş seviyesi ve 6
hafta ustalık seviyesi dersleri şeklinde icra
edildi. Giriş seviyesi derslerinde fotoğrafçılığın temel ilkeleri ve kısa tarihi, fotoğraf
makineleri, objektifler, eşdeğerlilik yasası,
altın oran, beyaz ayarı, ışık ölçümleri gibi
teknik bilgiler işlendi ve fotoğraf okumaları yapıldı. Ustalık seviyesi derslerinde,
doğa fotoğrafçılığı, foto muhabirlik, portre ve stüdyo fotoğrafçılığı, yıldız pozlama,
portfolyo hazırlama gibi başlıklar işlendi.
Seviye sonlarında Birgi ve Bergama gezileri
ile derslerde anlatılan bilgilerin pratiği gerçekleştirildi. Eğitimlerin tamamlanmasının
ardından Petkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut’un katılımı ile düzenlenen sertifika
töreninde 50 Petkim çalışanı sertifika aldı.

2015

haberler

Pilot
subaylardan
Petkim’e
ziyaret
Hava Harp Akademisi
öğrenci subayları
Aliağa’daki saha gezisi
kapsamında Petkim’i
görme fırsatı buldu.

Öğrenci subaylara petrokimyanın stratejik yönleri hakkında brifing verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın
gelecekteki komuta heyetini teşkil
edecek olan Hava Harp Akademisi
öğrenci subayları, Türkiye Cumhuriyeti’nin
hava savunma stratejilerini önemli oranda
etkileyen stratejik ve ekonomik kuruluşları
yerinde görmek, bilgi ve görgü seviyelerini arttırmak amacıyla Hava Pilot Kurmay
Albay Orhan Tolluoğlu başkanlığında Petkim’i ziyaret etti. Harp Akademileri’nde
kardeş ülke subaylarının yanında ileride
müşterek faaliyetler icra edildiğinde ortak
bilgi, görgü ve mantık anlayışı sağlamak
maksadıyla eğitilen diğer ülke subaylarının
da katıldığı kurmay kültür gezisine, yüzbaşı
ve üsteğmen ağırlıklı olmak üzere toplam
60 Harp Akademisi öğrenci subayı katıldı.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut’un
ev sahipliğindeki gezide Petkim hakkında
brifing verildi ve saha gezisi gerçekleştirildi.

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut ve Hava Pilot Kurmay Albay Orhan Tolluoğlu
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‘Fair play’ ödülü Murat Yalçın’a gitti

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) düzenlediği 2014 Türkiye Fair
Play Ödülleri sahiplerini buldu.

Geçen yıl Soma’da maden faciasından kurtulduktan sonra STAR

Rafineri’de İş Sağlığı ve Güvenliği
Teknisyeni olarak işe başlayan Murat Yalçın, TMOK Toplumsal Fair Play Ödülü’nün
sahibi oldu. İstanbul Ataköy Olimpiyatevi’nde gerçekleştirilen törende Yalçın’a
ödülü TMOK Başkanı Uğur Erdener verdi. Yalçın, davetliler tarafından uzun süre
ayakta alkışlandı. Daha çok sporda gündeme gelen ‘fair play’ kavramı ile ilgili Erdener, “Amacımız Türkiye’de sporu adil, her
türlü hileden uzak, onurlu bir şekilde yapmak ve gençlerimiz ile çocuklarımıza da bu
fikri aşılamak” şeklinde konuştu. TMOK,
birkaç yılda bir spor dışında toplumsal bir

Soma’da maden
faciasından
kurtulduktan sonra
Star Rafineri’de işe
başlayan Murat
Yalçın ‘Toplumsal
Fair Play’ dalında
büyük ödülle
onurlandırıldı

konuda fair play ödülü veriyor. Murat Yalçın, madenden sağ kurtarıldığında ambulansa bindirilirken görevli hemşireye söylediği, “Çizmelerimi çıkarayım mı? Sedye
kirlenmesin” sözleriyle gündem olmuştu.
Gecede ödülleri takdim eden isimler arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Eski
Devlet Bakanı Fikret Ünlü, TMOK Başkan
Yardımcısı Nihat Usta, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, FIBA Avrupa Başkanı
Turgay Demirel, eski İstanbul Valisi Necdet
Ayaz, TMOK Birinci Başkan Vekili Türker
Arslan, TMOK Başkan Yardımcısı Hasan
Arat ile TMOK Fair Play Komisyonu’ndan
sorumlu yönetim kurulu üyesi Perviz Aran
da yer aldı.

2015
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Ambalajın oscarları sahiplerini buldu
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından gelenekselleşen ‘Ambalaj
Oscarları’ sahiplerini buldu. Yarışmaya katılan 169 ambalajdan 88’i ödüle
layık görülürken, 1 ödül de bu yıl ilk kez yurt dışına gitti.

Bu

yıl

6’ncısı

düzenlenen

‘Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’
sonuçlandı. Ambalaj üreticileri,
marka sahipleri ve tasarımcıların piyasadaki ambalajlarıyla katıldıkları ve bu yıl ilk
kez yurt dışından başvuruların da kabul
edildiği yarışma büyük ilgi gördü. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na bu yıl en fazla
başvuru gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinden geldi. 21–22 Mayıs 2015
tarihinde ASD’de bir araya gelen Seçici Kurul Üyeleri, bütün ambalajları inceledikten
sonra 11 kriter doğrultusunda başvuruları
değerlendirdi. Üretim kalitesinden çevreye duyarlılığına, tasarımdan özgünlüğüne
kadar pek çok farklı kriter ışığında yarışmaya başvuru yapan 169 ambalaj arasından
88’i ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk kez yurt
dışı başvuruların kabul edildiği yarışmada
bir ödül de İsviçre’ye gitti.
Küresel rekabetin hızla arttığı bir ortamda
ürünlerin giysisi olan ambalajın ürünlere
standart getirdiğine ve değer kattığına dikkat çeken ASD Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut, “ASD olarak sektörümüzün

Yarışmaya bu yıl
en fazla başvuru
gıda, grafik
tasarım ve içecek
kategorilerinde
yapıldı

uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir
konuma gelebilmesi ana hedeflerimizden
biri. Ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve
ambalaj tasarımcılarının piyasaya sürdükleri birbirinden farklı ve yenilikçi ambalajlarıyla katılabildiği yarışmamızın bu yıl
6’ncısını düzenledik. Ulusal bir marka haline gelen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nı
bu yıl yurt dışından ürünlerin katılımına da
açtık. Uluslararası bir yapıya kavuşan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması ile Türkiye, artık Dünya Ambalaj Ay Yıldızları’nı seçecek.
Önümüzdeki yıllarda yarışmamıza yurt
dışından katılımların artmasıyla Türkiye’yi
ambalajda sadece bölgesel değil küresel
bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi. Ambalaj Ay Yıldızları 2015
Yarışması’nda tüm kazananların ödülleri
11 Eylül 2015’te Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek törenle verilecek.
Şampiyon finalistler WorldStar’ın yanı sıra
Asya Ambalaj Federasyonu (APF) yarışması AsiaStar’a da katılabilecek. AsiaStar
2015 organizasyonu Kasım ayında ASD tarafından İstanbul’da düzenlenecek.
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Petkim çalışanları, iftarın bereketini
birlikte tattı
Petkim’in Ramazan ayında çalışanları ile geleneksel hâle getirdiği iftar daveti,
İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
Kenan Yavuz, SOCAR Türkiye Başkan Birinci Yardımcısı Samir Kerimli,
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut’un
da katıldığı iftar yemeğine, Türk musikisinin ezgileri eşlik etti.
İftar davetine katılan çalışanlara seslenen
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz
da, Türkiye’nin en büyük doğrudan yatırımcı şirketi olarak, bu yatırımları hayata
geçirirken en büyük güvencelerinin Petkim’in ve çalışanlarının varlığı ve birikimleri olduğunu söyledi. Petkim’in 2000’li yılların başında gözden çıkarılmış, kaderine
terk edilmiş bir şirket görüntüsü verdiğini
anımsatan Yavuz, “Sizlerin olağanüstü performansı ile çok zor dönemlerden, çok zor

“Üretmenin keyfi,
huzuru ve gururu
hiçbir şeyde yoktur”

zamanlardan sıyrılarak geldik. Ve bugün
Petkim’i Türkiye’nin yıldızı haline getirdik.
Deyim yerindeyse hurda yığını olarak görülen, satsak da kurtulsak denen Petkim,
bugün ülkemizdeki hayati yatırımların adresi oluyor. Üretmenin keyfi, huzuru ve
gururu hiçbir şeyde yoktur. Ülkemizin karşılaştığı en önemli sorun üretimsizlik sorunudur. Ülke olarak yaşadığımız sorunların
tamamı üretim eksikliğinden kaynaklanıyor. Biz ülkemize üreterek hizmet etmenin
gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de üretimin
zorunluluğu artık daha çok hissediliyor.
Bu hissiyat arttıkça şirketimize verilecek
değer de giderek artacaktır” diye konuştu.
SOCAR Türkiye’nin 2018 yılında konsolide
cirosu itibarıyla Türkiye’nin ikinci büyük
grubu olacağını vurgulayan ve “Her ortamda gururla söylüyorum ki Türkiye’de
bizden daha babayiğit bir şirket yok. Dostları sevindirecek, düşmanları üzecek işler
yapıyoruz” iddiasını dile getiren Yavuz, devam eden yatırımlar tamamlandığında çok
daha büyük gururları çalışanlar ile birlikte
yaşayacaklarını belirtti.
Kenan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda
Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliği, stratejik ortaklığı, siyasi iradelerin birbiri ile
olağanüstü uyumu ve desteği, SOCAR’ın
finansal gücü, Petkim’in tarihi ve kurumsal birikimi ve hepsinden önemlisi sizlerin
teknik yetenekleri, bilgi ve donanımları
en önemli güvencemiz oldu. Bizi mahcup
etmediğiniz, başımızı yere eğdirmediğiniz
için hepinize şükranlarımı sunuyorum.
Önümüzdeki dönem çok daha gururlanacağımız işleri birlikte göreceğiz. Bu yatırımları tamamlayıp bitirdiğimizde çok daha
güzel günleri birlikte yaşayacağız. Bağımsız
Türkiye ve muasır medeniyeti aşma ülkü-

2015

haberler

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz ve SOCAR Türkiye Başkan
Birinci Yardımcısı Samir Kerimli

sünün en önemli köşe taşlarını döşüyoruz.
Kapımızı her gün pek çok iç ve dış yatırımcı
aşındırıyor. Bizimle birlikte hareket etmek
isteyenlerin sayısını bile hatırlamıyoruz.
Bu seneki performansımız devam ettikçe
yeni yatırımları konuşacağız.”

Korkut’tan Petkim çalışanlarına
teşekkür

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
piyasalarda yaşanan sıkıntılara rağmen,
şirketin bu yılın ilk yarısında başarılı bir
performans sergilediğine dikkat çekerek,
bu başarıda tüm çalışanların payı olduğunu söyledi.
Sanayileşmenin Türkiye için öneminin her
geçen gün daha iyi anlaşıldığını kaydeden
Korkut, şu değerlendirmeyi yaptı: “2014
yılında kapasite artışı çalışmalarımızı planladığımız gibi başarıyla tamamladık. Bütçe

“2014 yılında
kapasite artışı
çalışmalarımızı
planladığımız
gibi başarıyla
tamamladık”

hedeflerimizi, önemli ölçüde yüksek kapasite kullanım oranı hedefleyerek belirlemiştik. Ne mutlu ki şirketimiz tüm fabrikalarında yüksek bir kapasite kullanım
oranı ve başarılı bir performans sergiliyor.
Bu performansımızın mali tablolarımıza da
yansımasını diliyoruz. Petkim olarak Türkiye’de üretimin can suyunu veren ve ülkemizin kalkınmasına hizmet eden bir şirketiz. Ülkemizde üretimin artması gerektiği
bir gerçek. Biliyorsunuz ticaretle kişiler, sanayi ile ülkeler kalkınır. Biz de bir sanayi
şirketi olarak ülkemizin kalkınma hedefine
katkı koyan bir şirketiz ve bu şirketin mensubu olmaktan dolayı da gurur duyuyoruz.
Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden
biri olarak bu bilinçle yatırımlarımıza ara
vermeden devam ediyoruz. Yılın geri kalan aylarında da hedeflerin üzerinde bir
performans göstereceğimize inanıyorum
” dedi.

Petkim çalışanları geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.
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STAR Rafineri deniz canlıları izleme
faaliyetlerini başlattı
İskele inşaat çalışmalarını sürdüren STAR Rafineri A.Ş. çevre duyarlılığı gereği
deniz canlılarını izlemeyi programına aldı.

STAR Rafineri A.Ş. iskele inşaatı
çalışmalarına paralel olarak, Deniz
Biyoçeşitliliği Yönetim Planı çerçevesinde, deniz kaplumbağaları ve deniz
memelilerini kapsayan büyük deniz canlılarını izleme programı başlatıldı. Süreç
sırasında bu canlıların zarar görmemesi
amacıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz
Bilimleri Enstitüsü akademik personeli tarafından STAR çalışanlarına bölgede gözlemlenen deniz memelileri ile ilgili özel bir
eğitim verildi. STAR Rafineri A.Ş. ile Yüklenici ve Alt Yüklenicilerinin Sağlık, Emniyet
ve Çevre (SEÇ) ekibi üyelerinin de yer aldığı eğitimde Nemrut Körfezi deniz biyoçeşitliliği ve deniz izleme yöntem ve araçları
ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Bu program kapsamında ise iskele inşaat çalışmaları sırasında kazık çakma faaliyetleri başlamadan
önce her sabah 30 dakika süreyle özellikle

STAR Rafineri iskele
inşaatı süresince
deniz canlılarının
zarar görmesi
engellenecek

yunusların alandaki olası varlığı izlenecek,
alanda yunuslar bulunduğu tespit edildiğinde ise onlar alanı terk edinceye kadar
inşaat faaliyetleri durdurulacak.
Petkim Yarımadası’nda inşaatı devam
eden STAR Rafineri, 2018 yılında tamamlandığında Türkiye’nin 1975 yılından sonra
inşa edilen ilk rafinerisi özelliğini taşıyacak.
Yılda 10 milyon ton petrol işleme kapasitesi bulunan STAR Rafineri, toplamda 5,6
milyar dolar yatırım tutarıyla yine Türkiye’nin en büyük projeleri arasında yer
alacak. Proje için 23 ulusal ve uluslararası
banka ve finans kurumuyla yapılan 3,3 milyar dolarlık 18 yıl vadeli kredi anlaşması da
Türkiye’nin en uzun dönemli kredilerinden
biri olarak dikkat çekiyor. Petkim Yarımadası; Nemrut Körfezi ile Aliağa Körfezi arasında yer alıyor.
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Geleneksel iftar yemeği SOCAR
ailesini bir araya getirdi

SOCAR Türkiye geleneksel iftar yemeği kurum çalışanları ve ailelerinin
katılımıyla The Grand Tarabya Hotel’de düzenlendi.
SOCAR Türkiye’nin, geleneksel
iftar yemeğinde çalışanlar ve ai-

leleri 10 Temmuz Cuma günü bir
araya geldi. İftar yemeğinde SOCAR
Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz, SOCAR
Türkiye Başkan Birinci Yardımcısı Samir Kerimli, Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut ve TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol
gibi üst düzey yöneticiler de hazır bulundu.

Gecede Enderundan Nağmeler müzik grubu konuklara müzik ziyafeti verdi. Geceye
ev sahipliği yapan Kenan Yavuz tüm çalışma arkadaşları ve onların ailelerine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Giderek
büyüyen SOCAR ailesine vurgu yaptığı konuşmasında, “Çok hızlı büyümemiz nedeniyle tüm grup şirketlerimizdeki arkadaşlarımızla tek bir çatı altında iftar yapmamız
artık pek mümkün olmuyor. Belki gelecek
sene Aliağa’da tüm grup şirketlerimizi bir
açık hava iftarında bir araya getirebiliriz”
dedi. Konuşmasında SOCAR Türkiye’nin
gelecek hedeflerinden de bahseden Yavuz,
“Biz işimizi aşkla, şevkle sarılarak yapıyoruz. Projelerimiz tamamlandığında ülkemize bu muhteşem eserleri hediye etmenin
haklı gururunu yaşayacağız. Önümüzdeki
yıllarda daha büyümüş ve hedeflerimize

Yavuz: Projelerimiz
tamamlandığında
ülkemize bu
muhteşem eserleri
hediye etmenin
haklı gururunu
yaşayacağız

SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz
kurum çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.

daha yaklaşmış olarak bir araya gelmeyi
umuyorum” dedi.
Kenan Yavuz’un konuşması sonrasında
iftar programı ortaoyunu gösterisi ile devam etti. İftar boyunca geleneksel kıyafetler giymiş şıracılar konuklara Osmanlı
şerbetleri ikram ederken gecenin bir hatırasını saklamak isteyenler nostaljik tasarımlı fotoğraf makinası önünde fotoğraf
çektirerek iftar yemeğini sonlandırdı.
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unsurlarından biri haline geldi.

Türkiye’de ambalaj sektörü 2011
yılından bu yana yılda yüzde 15’lik
bir ortalama ile büyüyor.

30
kazanım oranı yüzde 30.

2015

Ambalaj
sektörünün son
5 yılda
büyüme oranı

analiz

Ambalaj
endüstrisinin
yıllık büyüme
oranı
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Ambalaj

Dünyada ambalaj endüstrisi yılda ortalama yüzde
3 oranında büyüyor. Sektörün 2016'da 820 milyar
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kazandırır?
5774 kW elektrik enerjisi, 2603 lt petrol türevi
ve düzenli depolama alanlarındaki

mümkündür.
uyku tulumu yapılabilir.

Küresel Ambalaj Sektöründe 2016 Oranları
ambalajlar toplamının %44 ile ilk sırayı alması bekleniyor. Bu

Geri Kazanım
Oranları (%)
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Ambalaj Cinsi

analiz
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Ambalaj
Miktarı (ton)
1.186.213

Geri Kazanılması
Gereken Miktar (ton)
37.223

Piyasaya Sürülen
Ambalaj Miktarı
(ton)
812.532

Kazanım Oranı (%)
30

%44
%31
Metal ambalaj sektörü
%15
Cam ambalaj sektörü
%7

Geri Kazanılan
Miktar (ton)
242.039
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İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde 10
altın kural

2015 yılını tüm şirketlerinde “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yılı” olarak ilan eden
SOCAR Türkiye, bu amaçla belirlenen ve tüm personelin anlayacağı şekilde
sadeleştirilen “10 Altın Kural”ı kitapçık haline getirdi. 10 başlıktan oluşan ve
her başlığın detaylandırıldığı SOCAR Türkiye Sağlık Emniyet Çevre (SEÇ) Altın
Kuralları, daha güvenli bir çalışma ortamı için titizlikle hazırlandı.
Sor / Öğren / Katıl: Personelin yaptığı işle ilgili
kuşkuya düştüğünde ya
da bilgisini teyit etmeye
ihtiyacı olduğunda mutlaka soru sorması gerekiyor.

Risk Değerlendirmesi: Personelin yaptığı işe başlamadan önce,
o işin gerektirdiği riskleri bilmesi
ve analiz etmesi gerekiyor. Ayrıca
bu risklerin, kurum içi raporlama
sistemlerine aktarılarak bilginin ve önlemlerin paylaşımının
sağlanması, farklı durumlara ilişkin tatbikatların
yapılmış olması gerekiyor.

Kişisel Koruyucu Donanım: Tüm
çalışanların, yaptığı işe uygun
kişisel koruyucu malzeme ve donanım kullanması, bu malzeme ve
donanımları kullanacak her türlü
eğitimi almış olması gerekiyor.

Çalışma İzni: Personelin işi ile
ilgili geçerli bir çalışma izninin ya
da yetkisinin olması gerekiyor.
Özellikle kapalı alanlarda ya da
içinde tehlikeli madde bulunabilecek yerlerde yapılacak çalışmalar mutlaka teknik emniyetin
gözetimi ve denetimi altında
yapılabiliyor. Bu alanlarda çalışacak personelin
mutlaka yeterli koruyucu donanıma sahip ve
eğitimli olmasına dikkat ediliyor.

Yüksekte Çalışmak: Yüksekten
düşme tehlikesi olan yerlerde
çalışan personel, düşmeye karşı mutlaka koruyucu malzeme
kullanıyor. Yüksekte çalışma
zorunluluğunun önlenmesi için
tüm seçeneklerin değerlendirilmesi sonrasında; düşmeyi
engelleyen önleyici sistemlerin kurulmuş olması
ve tatbikatının yapılması gerekiyor.
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özel haber

Yük Kaldırma Operasyonları:
Vinç gibi kaldırma ekipmanları
kullanılarak yapılan operasyonların, risk değerlendirmesi sonrasında, eğitim almış uzmanlar
tarafından yapılması gerekiyor.
Operasyonu yapan personeller arasında açık bir iletişimin olması, tehlikeli
alanların işaretlenmesi ve bu alanlarda hiçbir
personelin bulunmaması gerekiyor.

3- Risk
Değerlendirmesi:
PerKazı
Çalışmaları:
Kazı yapılacak
sonelin önceden
yaptığı işekontrol
başlamadan
alanlar
ediliyor
önce,
işin gerektirdiği
riskleri
ve
kazıoyapacak
personele,
olası
bilmesi ve önleyici
analiz etmesi
gerekitehlikeleri
bilgilendirme
yor. Ayrıca bu
risklerin,
sağlanıyor.
Kazı
yapılankurum
alaniçi raporlama
sistemlerine
ların,
olası yeraltı
tesisatları ve
aktarılarak bilginin
ve önlemlerin
engellerden
arındırılmış
olması
paylaşımının
farklı durumlara ilişkin
büyük önemsağlanması,
taşıyor.
tatbikatların yapılmış olması gerekiyor.

Çalışmayı Durdurmak: Olası
güvensiz koşulları ve davranışları çözümlemek için çalışmayı
durdurmak yasal bir hak ve yöntem olarak çalışanlar tarafından
biliniyor. Kendisinin ve çalışma
arkadaşlarının tehlikede olduğuna inanan tüm personel ya da yükleniciler
çalışmayı durdurma hakkına sahip bulunuyor.

Düzen ve Temizlik: Etkili düzen
ve temizlik, işyerindeki tehlikeleri ortadan kaldırırken, çalışmanın emniyetli ve kurallara
uygun yapılmasını sağlıyor. Tüm
çalışma alanlarının gereksiz
malzemelerden ve tehlikelerden arındırılmış, temiz olmasının yanı sıra tüm
yanıcı ve parlayıcı malzemelerin, onaylı bölgelerde ve emniyetli alanlarda depolanmış olması
büyük önem taşıyor.

Yol Güvenliği: Araçların
emniyetli kullanılması ve
yol güvenliğine uyumu,
çalışma alanında hayati önem taşıyor. Sürüş
sırasında emniyet kemeri
kullanımı, cep telefonu
ile konuşmama, yük ve yolcunun ayrı bölümlerde
taşınması, parlayıcı alanlara araç girişlerinde özel kısıtlamalar olması, “Yol Güvenliği” başlığının içerikleri
arasında bulunuyor.
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Sektörde
kalıcılık için
teknolojiyi
yenilemek şart
Türkiye’nin en büyük 500
sanayi şirketi arasında bulunan
Aksa Akrilik, Türk sanayinin
gelişimi ve geleceğe yönelik yol
haritasının çizilmesi için önemli
köşe taşlarından sayılıyor.
Dünya tekstil sektörünün kilit
oyuncularından biri haline gelen
şirketin Genel Müdürü Cengiz Taş
ile sektörün güncel durumunu,
rekabet koşullarını ve gelecek
projelerini konuştuk.

Aksa’nın ve sektörün Türkiye’deki mevcut durumu ve geleceği
hakkındaki projeksiyonlarınız neler? Türkiye’deki tek akrilik elyaf üreticisi
olmanızın yanı sıra, dünyanın en büyük
akrilik elyaf tesisine sahipsiniz. Aksa Akrilik dünya ölçeğinde kendisini nerede konumlandırıyor?
Sektörümüz, sürekli üretmeyi, yenilenmeyi ve teknolojiye hızlı adaptasyonu
gerektiren bir sektör. Dünyada rekabetçi,
piyasada kalıcı olabilmek için de teknolojinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor. Sektörde kalıcı olmak isteyen firmaların teknoloji
yatırımlarına önem vermeleri gerektiğini
düşünüyoruz. Piyasanın da gelişimi için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akrilik elyafta daha az maliyetle daha yüksek kaliteyi hedefleyen bir şirket olarak, bu hedefi
gerçekleştirmeye yönelik verimlilik projelerine ve yatırımlara odaklanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda iş
süreçlerimizi de gözden geçiriyoruz, süreç

“Aksa Akrilik olarak
uzun yıllardır
Petkim’le karşılıklı
güven ve işbirliği
içinde çalışıyoruz”

etkinliğini ve verimliliği artıracak çalışmalar yapıyoruz. Yüzde 17’lik global pazar
payı ile dünyanın en büyük, yüzde 72’lik
yurt içi pazar payı ile Türkiye’nin en büyük
ve tek akrilik elyaf üreticisiyiz.
Üretim kalemleriniz arasında neler bulunuyor ve bunlar hangi tekstil ürünlerinde
kullanılıyor?
Akrilik elyaf, yapay elyaflar arasında yüne
en çok benzeyen elyaf türüdür. Akrilik elyaf, kolayca yıkanabilme ve şeklini koruma
özelliğinin yanı sıra, güveye, yağa ve kimyasallara karşı da dayanıklı. Mükemmel
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haslıkta parlak renklere boyanabilme özelliği bulunan akrilik elyaf, güneş ışığına karşı
dayanıklı, dokunum olarak yüne benzeyen
doğallığa ve sıcaklığa sahip. Günümüzde
akrilik elyaf, giyimden ev tekstiline, dış
mekân kullanımından endüstriyel kullanıma kadar birçok alanda çözüm sunuyor.
Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? İhracat yaptığınız ülkelerin pazar durumları
ne?
Yaklaşık bir milyar dolarlık ciromuzla, 5
kıtada 50’den fazla ülkede 300’ün üzerinde müşterimize ürünlerimizi ulaştırıyoruz.
Buna ek olarak, satışlarımızın yüzde 67’sini
iç piyasaya, yüzde 33’ünü ise dış piyasaya
gerçekleştiriyoruz. Ortadoğu piyasasında
elde ettiğimiz başarılı pazar payında süreklilik ve istikrar sağlamak hedeflerimiz
arasında yer alıyor. Bu süreçte bizim için
önem taşıyan ihracat pazarlarında pazar
payımızı artıracak yeni stratejiler üretmeye ve projeler üzerine yoğunlaşmaya
devam ediyoruz. Şirketimizin ihracat rakamlarına baktığımızda 2014 yılında 320
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimizi
görüyoruz.
Akrilik elyaf kalitesini iyileştirme ve enerji verimliliği projeleri gibi modernizasyon
çalışmaları kapsamında hangi faaliyetler
yürütüldü?
Geçtiğimiz yıl Ar-Ge faaliyetleri açısından
önemli bir yıldı. Pazar payımızı artırmak ve
müşterilerimize yeni ürünler sunmak amacıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. Yapılan
araştırmalar önümüzdeki süreçte akrilik
filament iplik pazar hacminin daha da artacağını gösterdiği için Ar-Ge çalışmalarımız sonucu elde ettiğimiz özgün teknoloji
bilgisiyle 2014 yılı içerisinde pigment boyalı akrilik filament iplik üretimi gerçekleştirdik. Bu kapsamda, artan pazar talebini
de göz önünde bulundurarak, akrilik filament Ar-Ge çalışmaları ve üretimi için 5,5
milyon dolar yatırım yaptık. Bu ürün sayesinde kumaşta mükemmel renk parlaklığı,
kendi kendini temizleme, yüksek kalite görünümü ve yüksek seviyede su geçirmezlik
özellikleri sağlanıyor. Bu noktada Aksa’nın
kendi teknolojisi ile geliştirdiği bu ürünün
tek üreticisi konumunda olduğunu da belirtmek istiyorum. Bununla birlikte, High

“En çok harcama
atık yönetimi,
iyileştirme ve
verimlilik çalışmaları
için yapılıyor”
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Pile (RC) ve modakrilik konusunda çalışmalar da devam ediyor. High Pile elyaflar,
peluş kumaş, suni kürk, oyuncak ve banyo
paspaslarında kullanılmak üzere geliştirildi. Modakrilik elyaf ise yanmazlık özelliğinin gerekli olduğu ürünlerde kullanılıyor.
Ayrıca akrilik elyaf kalitesini doğrudan
etkileyen solvent ve suyu daha saf olarak
elde etmek için yeni teknolojilere uygun
bir solvent saflaştırma ünitesinin kurulması ihtiyacı doğmuştu. Bu ihtiyacı da göz
önünde bulundurarak, 33 milyon dolarlık
yatırım yaptık ve 505 Solvent Geri Kazanım
Ünitesi’ni 2014 yılında tamamladık. 2014
yılı aynı zamanda önemli enerji verimliliği
projeleri ile şirket performansını artırmaya devam ettiğimiz bir yıl oldu. Ürettiğimiz
elektrik enerjisi ve proses buharı ile hem
kendi enerji ihtiyacını karşılayan, hem de
üretilen enerjinin fazlasını satan Aksa’nın
geliştirilen yeni projelerle enerji santralinin iç ihtiyacı düşürüldü ve enerji santralleri en verimli şekilde işletilmiş oldu.
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl
gerçekleştirilen Türkiye’nin En Büyük 500
Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. 38’inci
sıradan 35’inci sıraya yükseldiniz. 1 yıl
içinde ne değişti, bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?
2014 yılında gerçekleştirdiğimiz 2 milyar
66 milyon 6 bin 94 TL tutarındaki üretimden net satış ımız ile listenin 35. sırasında
yer aldık. Gerçekten sonuç bizi de çok mutlu etti. Aslında bu beklediğimiz bir başarıydı. Çünkü mali piyasalardaki belirsizlik ve
değişkenliğe rağmen, 2014 yılı bizim için
başarılı bir sene oldu. Özellikle 2014 yılında üretimde yüzde 99 kapasiteye ulaşan
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Aksa’nın, şirket tarihinde bir rekora imza
attığını söylemekten gurur duyuyorum.
2013 yılı kârının yüzde 79’unu dağıtarak
İstanbul Borsası’nda da temettü verimliliği
sıralamasında üst basamaklarda yer alan
Aksa Akrilik, tüm bu çalışmaların neticesinde global pazar payını yüzde 17’ye yükseltti ve özellikle “teknik elyaflar” alanında
yenilikçi yaklaşımıyla pazar hakimi olmayı
sürdürdü. Şirketimiz, 2014 yılında net kârını yüzde 16 artırarak hedeflerine başarıyla
ulaştı. Bunun yanı sıra, 2014 yılı ciro artışımız yüzde 20 olarak kaydedildi ve 2 milyar
104 milyon TL’ye ulaştı. Dolayısıyla tüm bu
gelişmeler de başarıyı beraberinde getirmiş oldu. Herkesin bildiği gibi, tekstil üretimi 1990’ların sonundan itibaren Uzak Doğu’ya kaydı. Sektöre baktığımızda, büyük
üreticilerin tamamının Uzak Doğu’da olduğunu ve bu üretimin tamamının da yine
Uzak Doğu’ya satıldığını görüyoruz. Ancak,
Aksa’dan sonra en büyük kapasiteye sahip
Alman firması, 180.000 ton/yıl kapasiteyle
ikinci en büyük üreticidir. İlk 5’te yer alan
diğer 3 firma da Uzak Doğu firmasıdır.
Akrilik elyaf sektöründe rekabet kabiliyetini belirleyen en önemli etkenler neler?
Aksa Akrilik, dünyada pazar payı yüzde 17
olan bir Türk şirketi. Bu önemli bir başarı,
bu yüzden Aksa Akrilik hem Akkök Holding,
hem de Türkiye için bir gurur kaynağı. Kurulduğundan bu yana sürekli teknolojiye
yatırım yapan Aksa, akrilik elyaf üretiminde kendi üretim teknolojisini yarattı. Ürünlerini ihtiyaçlara uygunluk anlamında sürekli geliştirdi ve inovasyondaki başarıları
Aksa’yı dünyanın en büyük elyaf üreticisi
haline getirdi. Bizi rakiplerimizden ayıran
temel özellikler ise, akrilik elyafın kullanıldığı tüm sektörlerin ihtiyacını sağlayan
ürün çeşitliliği, büyük ve küçük istenilen
her miktarda renkli üretim yapabilmesi,
elyafı isteğe göre her formda (tov, tops ve
kesik elyaf) üretiyor olması ve akrilik elyafın yoğun olarak kullanıldığı Türkiye’de
üretim yapması olarak sayabiliriz. Bununla
birlikte, 2014 yılı sonunda ciromuzu yüzde 20 artırarak 2 milyar 104 milyon TL’ye
ulaştık. Dolayısıyla Türkiye’de zaten rakibimiz yok ancak dünyadaki rakiplerimizden
farklılaşmak için de yatırımlarımıza ve iyileştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.

“Çevre ile Uyumlu
Çalışan Üretici
Olma” prensibi ile
yola çıkan Aksa
Akrilik, çevre
konusunda birçok
alanda sektör için
öncü oldu”

Ekonomi Bakanlığı’nın yürüttüğü Turquality Projesi’ne katıldınız. Bu projeden
beklentileriniz nedir?
Aksa Akrilik, uluslararası rekabet ortamında varlığını sürdürmek, gelişiminin
sürekliliğini sağlamak ve yurt dışındaki
olumlu “Türk Malı” imajına katkıda bulunmak amacıyla başvurduğu Turquality
Programı kapsamına alındı. Program kapsamında, stratejik planlama ve kurumsal
performans yönetimi, marka yönetimi,
yeni ürün geliştirme, kurumsal yönetim,
bilgi sistemleri, insan kaynakları, pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi ile tedarik
zinciri yönetimi, finansal performans ve
insan kaynakları yönetimi gibi 10 kriterde
değerlendirilen şirketimiz, danışmanlık firması tarafından hazırlanan ve Ekonomi Bakanlığı’na sunulan rapor neticesinde Temmuz 2013 tarihinde Turquality Programı
kapsamına alındı. Bu sayede de, yurt dışı
bilinirliğimizi artırmak ve Türk malı imajını
yükseltmek için çalışmalarımıza hız katarak devam ediyoruz.
Çevrenin korunmasına yönelik nasıl bir
sorumluluk üstleniyorsunuz?
Şirketimiz, kurulduğu günden bu yana ana
stratejileri arasında yer alan “sürdürülebilirlik” kavramı konusunda sektör için bir
rol model oldu. “Çevre ile Uyumlu Çalışan
Üretici Olma” prensibi ile yola çıkan Aksa
Akrilik, çevre konusunda birçok alanda
sektör için öncü oldu ve yasal zorunluluğu olmayan, gönüllülük esasına bağlı
olarak hayata geçirilen sayısız uygulama
ve denetim gerçekleştiriyor. Şirketimiz,
sürdürülebilirlik anlayışı ve operasyonel
mükemmeliyet stratejisine paralel olarak
yürüttüğü çalışmaları ile bir yandan verimliliğini artırıyor, diğer yandan duyarlı üre-

2015

tim anlayışı ile çevreye ve tüm paydaşlarına olan sorumluluğunu da yerine getiriyor.
2006 yılında “Küresel İlkeler Sözleşmesi”ne (Global Compact) imza atan ilk kimya
fabrikası olduk. Bunun yanı sıra, 2009 yılında yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu
ile GRI’dan “C Seviye” onay alan ilk Türk
kimya şirketiyiz. 2010 yılında ise inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı stratejisi ile
Palladium tarafından verilen ve dünyanın
en saygın ödülleri arasında yer alan “Hall
of Fame-Strateji Yönetimi Ödülü”nün de
sahibiyiz. Şirketimiz ayrıca 2011 yılında
“Global Compact Year Book 2011”e giren
dünyadaki 44 şirketten biri, Türkiye’de ise
ilk ve tek şirkettir. 2004 yılından beri “sürdürülebilirlik” alanındaki çalışmalarımızı
uluslararası geçerliliği olan GRI (Global
Reporting Initiative) rapor formatına göre
hazırlayarak hem kurumsal web sitemizde,
hem de Global Compact’ın web sitesinde
paylaşıyoruz. “2013 Aksa Sürdürülebilirlik
Raporu”muzu da bir üst seviye raporlama
olan ve daha fazla performans verisinin
paylaşılmasını gerektiren ve şirketimize
daha fazla şeffaflık platformu sağlayan
GRI-B seviye olarak hazırladığımızı da eklemek isterim. 1993 yılında Türkiye’de
“Üçlü Sorumluluk” taahhüdünde bulunan
ilk firmalar arasında yer alan Aksa Akrilik,
1997 yılından bu yana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulayıcısı ve ülkemizde bu
konuda belgelendirilen onuncu kuruluştur.
Türkiye’de henüz yasal bir yükümlülük bulunmamasına rağmen 2010 yılında Karbon
Ayak İzi çalışmalarına başlayan şirketimiz,
BSI denetimlerinin sonucunda, Türkiye’de
ISO 14064-1’e göre “Reasonable Assurance” derecesinde sertifika sahibi olan ilk
Türk kuruluşu olarak yine öncü konumdadır.
2015 projeleriniz neler?
2015 yılında konsolide 750-800 milyon dolar civarında ciro elde etmeyi bekliyoruz.
2015 yılı için bütçelenen yatırım harcamalarımızın tutarı ise 70-80 milyon dolar civarında. Son yıllarda yatırım harcamalarındaki önceliğimiz verimlilik ve kalite artırmaya
yönelik bakım, tutum ve idame projeleri
oldu. Tesislerimizi sürekli yeni teknolojileri takip ederek modernize ediyoruz. Diğer
taraftan da grup şirketlerimizle teknoloji
transferi ve güç birliği yapıyoruz. Türkiye’nin gündeminde de yer alan, suyun
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verimli kullanımı ve kuraklığın önüne geçmek amacıyla çalışmalarda bulunarak önlem planları ve projeleri oluşturmaya da
devam ediyoruz. Bununla birlikte, şirket
olarak sürdürülebilirlik ve çevre konulu danışmanlık, eğitim, iyileştirme gibi konulardaki çalışmalarımız için yılda yaklaşık 2,8
milyon dolar harcama yapıyoruz. Bu bütçe
içerisinde en çok harcamayı atık yönetimi,
iyileştirme ve verimlilik çalışmalarımız için
yaptığımızın altını çizmek isterim.

Akrilik Elyaf:

%17

global pazar payı

%72

yurt içi pazar payı
Satış:

%67

iç piyasa

%33

dış piyasa
2015 İhracat
Rakamı:

320

milyon dolar

Petkim’i Türk sanayi açısından nereye konumlandırıyorsunuz? Ne gibi beklentileriniz var?
Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından olan Petkim, 50 yılı geride bırakmış,
Türkiye ekonomisinin can damarı olan bir
kuruluştur. Yerli üretimin ülkemizde yarattığı katma değer ve Petkim’in hem sektörümüz, hem de ülkemiz için önemi de
ortadadır. Biz de Aksa Akrilik olarak, uzun
yıllardır Petkim’le karşılıklı güven ve işbirliği içinde çalışıyoruz. Petkim’in hammadde ihtiyacımızın yüzde 25’ini karşıladığını
söyleyebiliriz. Petkim ACN tesisi kurulduğu günden beri birlikte çalışıyoruz ve her
zaman üretimin tümüne talip olduğumuzu bildiriyoruz. Karşılıklı yakın çalışmanın
iki tarafın da verimliliğine çok katkısı var.
Geçtiğimiz yıllarda ACN tesisinin nerdeyse
kapasitesinin üzerinde rekor üretim yaptığına şahit olduk, tabii bu da bizim için
önemli bir gelişmeydi. Bununla birlikte,
Petkim’le sürekli olarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Yatırım, atıkların
değerlendirilmesi, emniyet ve çevre konularında birçok ortak çalışma yaptığımızı ve
bu çalışmalardan da iki sanayi tesisi olarak
karşılıklı önemli faydalar sağladığımızı söyleyebilirim.
Hammadde tedariki konusunda üretim
süreçleriniz açısından Petkim’in ne gibi
avantajları oluyor?
Petkim yerel tedarikçi olması ve lojistik
konumu itibariyle önemli bir kaynak. Her
şeyden önce 1-2 günlük mesafede yurtiçi
üretimden bahsediyoruz. İthal alımların
minimum 20 günde geldiğini düşünürsek
lojistik açıdan Petkim bizler için kıymetli
bir yerde. Özellikle stoğun düşük olduğu
zamanlarda Petkim yüklemeleri ile üretimin devamlılığı sağlanabiliyor.
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Onurla, gururla,
üretim aşkıyla
dolu 50 yıl…
Türk sanayisinin yapı taşı ve vazgeçilmez üretim gücü olan şirketimiz,
kuruluşunun 50. yılını kutluyor. Yarım yüzyıllık bu üretim sevdasına eşlik eden
tüm çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Petkim, yeni yatırımlarla
daha da büyüyerek, Türk insanına iş sağlamaya devam edecek.

(Soldan sağa) SOCAR Türkiye Başkan Birinci Yardımcısı Samir Kerimli, SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Gasimov, Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev,
Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şahin Mustafayev, İzmir Valisi Mustafa Toprak, SOFAZ Başkanı Şahmar Movsumov, Petkim Yönetim
Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, Aliağa Kaymakanı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) ve
Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, Petkim’in “50 Yıla 50 Kare” başlıklı sergisine katıldı.
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geldiğini kaydeden Korkut, Petkim’in Türk
imalat sanayiinin temel sektörlerinden
plastik, ambalaj, kimya, boru, boya, tekstil
gibi sektörlerin gelişiminde 50 yıldır kaldıraç işlevi gördüğünü vurguladı.

10 yılda 10 milyar dolar yatırım

Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut

3 Nisan 1965 tarihinde kurulan Petkim, 50’nci yaşını çalışanlarının katıldığı muhteşem bir etkinlikle
kutladı. Petkim Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Azerbaycan Ekonomi
ve Sanayi Bakanı Şahin Mustafayev, Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, SOFAZ
Başkanı Şahmar Movsumov, İzmir Valisi
Mustafa Toprak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan, SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev, SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz ile SOCAR
ve Petkim’in üst düzey yöneticileri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut, yarım
yüzyıldır hiç bitmeyen bir üretim sevdası
ve her geçen gün artan bir kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, “Sanayileşmek, iğneden ipliğe her ürünü ithal eden ülke konumundan kurtulmak ve yerli üretim gücünü
artırmak için sanayi tesisleri kurmak ve
geliştirmek zorunda olan ülkemizde Petkim ve benzer birkaç ağır sanayi kuruluşu
sayesinde birçok sanayi kolu gelişti” dedi.
Petkim’de üretimde görülecek 1 gram artışın, ithalatın 1 gram azalması anlamına

Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şahin Mustafayev de Azerbaycan için
Petkim’e ve Petkim’in içinde bulunduğu
yarımadaya yapılan yatırımların hayati
önem taşıdığını belirterek, “SOCAR’ın Türkiye’deki ilk yatırımı olan Petkim, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin başarılı gelişiminin
bir simgesidir. Bu yarımadaya yapılacak
yatırımlar 2008-2018 arasındaki 10 yılda
10 milyar doları bulacak” dedi. Türkiye’de
bin 600 Azerbaycan şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin çok önemli işlere
imza attığını belirten Mustafayev, Türkiye
ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerini, bu yatırımlarla desteklemek zorunda
olduklarına dikkat çekti. Bakan Mustafayev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önderlerimiz Heydar Aliyev ve Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri ‘Bir millet, iki devlet’ ülküsü
ile bizlere rehberlik ediyor. Bu işbirliği çok
derin köklere dayanıyor. SOCAR’ın 2023
yılında Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi
olması hedefine tam destek veriyoruz.”

“Stratejik iktisadi işbirliğinin
bayramını kutluyoruz”
Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev ise
sadece Petkim’in 50’nci yaşını değil, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik iktisadi işbirliğinin bayramını da kutladıklarını
söyledi. Bu işbirliğinin Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra
1994 yılında başladığını anımsatan Aliyev,
“O yıl ölümsüz önderimiz Heydar Aliyev,
Hazar Denizi’ndeki Azeri-Çırak-Güneşli yataklarından TPAO’ya pay vererek, çok büyük bir siyasi vizyonun fitilini ateşledi. Geçen 21 yılda, sürekli artan bir ivme ile çok
önemli projelere imza attık. ‘Asrın projesi’
olarak adlandırılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal
Gaz Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu
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SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev Fikrimce yarışmasını kazanan Emrah Yörük ve kızı Buğlem’e ödülünü takdim etti.

Projesi, Petkim Yarımadası’na yapılan yatırım projeleri ve son olarak 17 Mart 2015
tarihinde temelini attığımız Trans Anadolu
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi bu vizyonun
önemli adımları olarak tarih sahnesinde
yerini alıyor” dedi.
Petkim’in 50’nci kuruluş yıldönümü töreninde hoş bir sürpriz de yaşandı. SOCAR
Başkanı Rövnag Abdullayev, “Petkim’in
kurulduğu gün tam olarak benim doğum
günüme denk geliyor” dedi. Abdullayev,
törene katılanların yoğun alkışını alan bu
sözleri sonrasında, ‘Fikrimce’ öneri sistemine 5000’inci öneriyi veren Petkim çalışanı Emrah Yörük’e sürpriz yaparak son
model Renault Clio marka bir otomobil
hediye etti.

Petkim Limanı’nın açılışını
cumhurbaşkanları Yapacak
Petkim’in 50’nci yıl kutlamaları kapsamında İstanbul’dan gelen basın mensupları,
Aliağa Kompleksi’ni gezerek, devam eden
yatırımlar hakkında bilgi aldı. SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz ve Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut’un ağırladı-

SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO)
Kenan Yavuz basın
mensuplarıyla
Petkim ve STAR
Rafineri Konteyner
Limanı’nı gezdi

ğı gazeteciler, STAR Rafinerisi ve Konteyner
Limanı inşaat sahaları ile Petkim’in üretim
tesislerinde incelemelerde bulundu.
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz, Petkim’i gazetecilere şu cümlelerle
anlattı: “50 yılı kısa sürede anlatmak zor.
Türkiye’nin sanayileşme tarihi Petkim’in
tarihiyle bire bir örtüşüyor. Bugün Petkim’i
sıfırdan kurmanın maliyeti 5 milyar dolardan aşağı olmaz ama bu sadece parayla
yapılacak bir iş değil. Türkiye’de böyle bir
arazi yok. Petkim özelleştirildiğinde 26 çarpanla satıldı. Türkiye’nin en pahalı özelleştirmesidir. 50’nci yılda kamuoyu karşısına
gururla ve onurla çıktık. Biz şirketimizi Türkiye’nin en büyük yatırımlarının merkezine
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taşımayı başardık. Bununla gurur duyuyoruz. 2020’de burası Avrupa’nın entegrasyona dayalı en büyük üretim merkezlerinden biri olacak.”
İnşaatı süren Petkim Konteyner Limanı sahasında basın mensuplarına bilgi veren Kenan Yavuz, sonbahar aylarında ilk geminin
yanaşacağı öngörülen limanın açılışı için
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i
beklediklerini söyledi. Limanın toplam yatırım bedelinin 400 milyon dolar olduğu
bilgisini veren Kenan Yavuz, bu tutarın 300
milyon dolarını Petkim’in gerçekleştireceğini, limanı 28 yıl işletecek APM Terminals
firmasının ise ekipman yatırımı yapacağını
kaydetti. Türkiye’nin üçüncü büyük limanı
olacak Petkim Konteyner Limanı’nın, 11
bin TEU’ya kadar konteyner taşıyan gemilerin yanaşabileceği tek liman olacağını

Petkim Kültür
Merkezi’nde
Petkim çalışanları
ile başlayan
kutlamalarda,
Azerbaycan ve İzmir
protokolü onur
konuğuydu
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vurguladı. Yavuz, liman yatırımının ayrıntıları hakkında şunları söyledi:
“Ege’de büyük gemilerin gireceği bir liman
yok. Büyük gemiler önce Pire, İskenderiye,
Malta gibi limanlara gidiyor. Yükleri daha
küçük gemilere bölündükten sonra bölgeye gelebiliyor. Dünyanın en büyük konteyner gemilerini limanımıza kabul edebileceğiz. Entegre tesisiz. Burası her ihtiyacı
görecek, Alsancak Limanı da kruvaziyer ve
yat limanı olsun diyoruz. Petlim için hedefimiz, sonbaharda cumhurbaşkanlarımızın
teşrifleriyle açılışı gerçekleştirmek.”

Gala yemeğinde duygu seli
Petkim’in 50. yıl kutlamaları kapsamında
İstanbul ve İzmir’den iş ve medya dünyası,
Swissotel Büyük Efes’te düzenlenen yemekte buluştu. İzmir protokolünün de katıldığı yemekte konuklar Türk ve Azerbay-
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can müziğinin seçkin örnekleriyle keyifli
bir gece geçirdi. Petkim’in kurulmasından
bu yana emeği geçen herkese teşekkür
ederek konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu,
“Türkiye’nin en önemli konusu üretimdir.
Bunu sağladığımızda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe
daha da yaklaşacağız ve böylece Türkiye’yi,

muasır medeniyetler düzeyinin üzerine çıkaracağız” dedi. İzmir Devlet Türk Dünyası
Dans ve Müzik Topluluğu ve Alihan Samedov’un sahne aldığı gecenin finalinde SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz,
Azerbaycanlı sanatçı Tunzale Ağayeva ile
düet yaptı. Birlikte ‘Çırpınırdı Karadeniz’
türküsünü söyleyen Yavuz ve Ağayeva’ya
tüm davetliler de eşlik etti.
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Petkim’in 50’nci yılına konserli
kutlama
Petkim’in 50’nci yaş kutlamaları, ünlü pop
müzik sanatçısı Göksel’in 4 Nisan akşamı
İzmir’in Gündoğdu Meydanı’ndaki konseriyle doruğa çıktı. İzmirlilere unutulmaz bir
gece yaşatan Göksel’in konseri öncesinde
Petkim Çalışanları Korosu, Sinema Senfoni Orkestrası’yla birlikte Berkant’ın unutulmaz şarkısı Samanyolu’nu seslendirdi.
Koro ve orkestranın şefi SOCAR Türkiye
Başkanı (CEO) Kenan Yavuz, eşi Sibel Yavuz’a da hoş bir sürpriz yaptı. 4 Nisan tarihinin evlilik yıldönümleri olduğunu belirterek eşi Sibel Hanım’ı sahneye davet eden
Kenan Yavuz, Samanyolu şarkısı eşliğinde
eşi ile birlikte dans etti. Bu jest meydanda
toplanan binlerce İzmirlinin yoğun alkışlarıyla karşılandı.

Senfoni Orkestrası’yla ilk kez
Sinema Senfoni Orkestrası ile ilk defa sahne alan Göksel sevilen şarkılarını İzmir
halkı ve Petkim çalışanları için söylerken,
Kayahan’ın anısına sözü ve bestesi sanatçıya ait olan “Kar Taneleri”
parçasını da seslendirdi. Kayahan’ın
İzmir doğumlu olduğunu yolda gelirken öğrendiğini söyleyen Göksel,
Gündoğdu Meydanı’nı ışıklarıyla
aydınlatan binlerce İzmirliye “Çok
güzelsiniz hepiniz, kar taneleri gibi
görünüyorsunuz. Büyük sanatçı
Kayahan da ışıklar içinde yatsın”
dedi. Göksel, ‘Yalnız Kuş’, ‘Sen Orda
Yoktun’ ve ‘Uzaktan’ gibi en sevilen
şarkılarını seslendirdi. Konserde,
İzmir efelerinin Gündoğdu Heykeli’nin önünde oynadığı zeybek ve
İzmir semalarında renkli bir ışık
şöleni yaratan havai fişek gösterisi
izleyenlerin beğenisini topladı. Gecenin sonunda sanatçılarla sahneye
çıkan SOCAR Türkiye Başkanı (CEO)
Kenan Yavuz ve Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, İzmir Marşı’nı
meydandaki binlerce İzmirli ile birlikte seslendirdi.
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Hayatımızın her alanındaki
PVC’nin üretim yolculuğunda
ilk durak Petkim
Evimizin penceresinde, bahçemizi suladığımız hortumda, hastanede
kullandığımız serum ambalajında, ayakkabı tabanımızda ve daha yüzlerce
PVC üründe Petkim’in imzası var. 29 senedir durmadan üretim yapan PVC
fabrikamız, Türkiye’nin iç pazar talebinin yüzde 15’ini karşılıyor.
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Kısa adı PVC olan Polivinil Klorür, çoğu kez farkında olmasak da

günlük yaşamımızda çok önemli bir
yer tutuyor. Evimizdeki kapı ve pencere
doğramalarından yer karolarına; ambalaj
filmlerinden kablo kaplamalarına; ayakkabı tabanlarından tarım ve inşaat sektöründe kullanılan sulama ve pis su borularına
kadar; yaşamımızın görünen-görünmeyen
pek çok noktasında PVC var.
Beyaz renkli toz görünümünde bir polimer
olan PVC’nin ortalama tanecik boyutu,
türüne göre 110 ila 150 mikron arasında
değişiyor.

fabrika

Ciddi bir direnç gücüne sahip olması, asit
ve alkaliler gibi birçok kimyevi maddeden etkilenmemesi, genel olarak sanayi
sektörlerinde yaygın bir kullanım alanına
sahip olması sonucunu doğuruyor. Güneş
ışınlarına karşı direnci olan PVC’nin hava
şartlarına karşı dayanıklılığının arttırılması
ise yeterli miktarda katkının ilavesi ile sağlanıyor.
PVC’den üretilen maddeler ateşe karşı dayanıklı, hafif, düşük maliyetli ve sağlam olması nedeniyle özellikle inşaat sektöründe
çok önemli bir kullanım alanına sahip. Bunun yanı sıra tarım, otomotiv, haberleşme,
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ambalaj ve tıp sektörlerinde de yüzlerce
ürünün içeriğinde PVC bulunuyor.

Türkiye’deki ilk ve tek fabrika

Türkiye’de ve dünyada kullanım hızı her
geçen yıl artan PVC, pek çok kez geri dönüşümü mümkün olan ve doğayı koruyan
bir polimer ürün. Petkim bünyesindeki 15
fabrikadan biri olan ve 53’ü mavi yakalı
olmak üzere toplam 56 Petkim çalışanının
görev yaptığı PVC fabrikası, ülkemizde bu
ürünün üretimini yapan ilk ve tek fabrika
olarak dikkat çekiyor.
16 Mart 1986 tarihinde yıllık 105 bin ton
kapasite ile üretime başlayan PVC Fabrikası, 1995 ve 2001 yıllarında gerçekleştirilen
tevsi ve kapasite artışı yatırımları sonrasında yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine
ulaştı.
Birbirine paralel 4 ayrı üretim hattından
oluşan fabrikada toplam 17 adet reaktör
(otoklav) bulunuyor. Birbirinden bağımsız olarak çalışan bu hatlarda Vinil Klorür
Monomer’in sulu ortamda belirli basınç
ve sıcaklıkta katalizör eşliğinde polimerizasyonu ile aynı anda 4 farklı türde PVC
üretilebiliyor.

Yılda 150 bin tonluk üretim
kapasitesi

Dünyada her yıl yaklaşık 40 milyon ton
PVC tüketiliyor. Bu talebin yüzde 59 gibi
ciddi bir oranı gelişmekte olan Asya-Pasifik
ülkelerine ait. En başta da Çin’e... Bu ülke
tek başına yılda 15 milyon ton PVC tüketiyor. Bu dev tüketim büyüklüğü, dünya üretiminin yüzde 38’ine karşılık geliyor.
Türkiye ise yıllık 1 milyon ile dünyada üretilen PVC’nin yüzde 2,5’ini tüketiyor. 20002014 yılları arasında ortalama yüzde 7,1
büyüyen PVC tüketiminin 2015 sonunda
1 milyon 35 bin tona ulaşması bekleniyor.
Kişi başına PVC tüketiminin 12,5 kg olduğu
Türkiye’de, Petkim’in 150 bin tonluk üretim gücü ise iç pazarın yüzde 15’ini karşılıyor.
2003-2013 arasındaki 10 yılda hem dünyada hem de Türkiye’de PVC tüketimi çok büyük ivme kazandı. Türkiye’nin 2003 yılında

Türkiye dünyada
yıllık 1 milyon
üretilen PVC’nin
yüzde 2,5’ini
tüketiyor

yıllık 350 bin ton olan PVC ithalatı 2013 yılına gelindiğinde 940 bin tona ulaştı.
Türkiye, petrokimya sektöründe pek çok
üründe olduğu gibi PVC’de de ithalata
büyük oranda (yüzde 85) bağımlı. Türkiye’ye 2013 yılında ithal edilen 960 bin ton
PVC’nin yüzde 82’si ise 10 ülkeye ait. Bu ülkelerin başında da 238 bin ton ile Amerika
geliyor. Aslan payına sahip Amerika’yı 109
bin ton ile Fransa, 85 bin ton ile Meksika,
70 bin ton ile Almanya, 62 bin ton ile Norveç izliyor.

Sert ve esnek yapıdaki PVC
nerelerde kullanılıyor?

PVC’nin sert ve esnek olarak iki tür kullanım alanı bulunuyor. Sert PVC daha çok
boru, pencere profili, duvar kaplamaları
vb. alanlarda kullanılıyor. Bu ürünler hava
şartlarına dayanıklı, mukavemeti yüksek,
sert ve yanmazlık özelliğine sahip. Esnek
PVC türleri ise kablo sanayi, yer döşemeleri, oyuncak vb. ürünlerin imalatında kulla-
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nılıyor. PVC’nin yüksek dayanıklılığı, kolay
işlenebilmesi, metal yüzeye yapışabilme
ve iyi yalıtım özelliklerinin bulunması nedeni ile kablo imalatında da geniş bir kullanım alanı var.

Petkim’de üretilen PVC türleri ve
kullanım alanları
S23/59 :
Şeffaf ve sert film uygulamaları
Kırtasiye malzemeleri
S27/R63 :
Sert borulama
Atık su boruları
S65/R68 :
Sert borulama
Atık su boruları
Kapı ve pencere profilleri
Bina içi kaplama malzemeleri
S39/71 :
Kablo kılıfı
Conta, fitil, körük vb. uygulamalar
Terlik, ayakkabı tabanı, oyuncak vb.
Zemin kaplama

fabrika
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Petrokimya piyasasında neler oluyor?

Dünyadaki jeopolitik gelişmelerin petrol piyasaları üzerinde büyük etkisi
bulunuyor. Şirketler petrol üretimlerini artırarak nakit akışlarını dengelemeye
çalışıyor. Öte yandan Avrupa’da, spot olefin fiyatları bu yılın ilk çeyreğinde
başlayan yükselişini sürdürüyor. İşte petrokimya piyasalarını ilgilendiren son
gelişmeler…

Küresel rafinaj piyasası son üç yılın en
yüksek kâr marjına ulaştı
2015 yılının ilk iki çeyreğini
kapsayan dönemde özellikle entegre rafineriler için kârlılık oranı, bir önceki
yıl ortalamasının yüzde 95 üzerine çıkarak
2015 yılı üçüncü çeyrek dönemindeki kârlılık seviyesini yakaladı. 2015 yılının Şubat
ayından itibaren ham petrol fiyatlarındaki
göreli istikrara karşın başta benzin ve fuel
oil gibi akaryakıt ürün fiyatları olmak üzere, nafta ve gasoil (kırsal motorin) gibi petrokimyasal hammadde içerikli diğer ürün
fiyatlarındaki yüksek artış, rafinaj sektörüne beklenmedik bir kar marjı kazandırdı.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) verilerine göre 2014 yılında toplam satış kârının
%86’sı doğrudan ham petrol satışlarından,
kalan %14’ü türev ürün (benzin, dizel, fuel

Kârlılık dağılımında
ham petrolün payı
doğrudan %63’e
düştü

oil, nafta, gasoil vs.) gelirlerinden elde
edilmişti. 2015’in ilk çeyreğinde ise karların dağılımı ciddi bir değişim gösterdi. Kârlılık dağılımında ham petrolün payı doğrudan yüzde 63’e düşerken, türev ürünlerin
payı yüzde 37’ye çıkarak yüzde170’lik bir
artış kaydetti. 2015 yılı ikinci çeyreği değerlerine bakıldığında bu durumun artarak
devam ettiği görülüyor.

2015

piyasalar

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA)
SVHC Aday Listesi’ni yeniledi
Avrupa Birliği’ne madde, karışım ve eşya ihracatında tedarik
zinciri yükümlülüklerinin yerine getirilmesini gerekli kılan SVHC Aday Listesi, Avrupa
Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından 15
Haziran’da revize edildi. Böylece, iki yeni
madde ile birlikte toplam madde sayısı
163’e yükselmiş oldu.

Güçlü talep ve kısıtlı arz küresel olefin
kârlılığını zirveye taşıdı
Şubat 2015’te dip noktalara
gerileyen petrokimyasal hammadde (etilen, propilen, bütadien vs.) fiyatları, kâr marjlarını da tarihteki en düşük
seviyelere sürüklemişti. Ancak, küresel
birçok krakerin düşük kârlılık nedeniyle
bakım duruşuna alındığı özellikle Nisan
ayından itibaren, fiyatlarda meydana gelen arz yönlü destek ve yaklaşan mevsimsel yüksel polimer talebinin de etkisiyle
fiyatlarda sert artışlar meydana gelmişti.
Öte yandan, hammadde nafta maliyetlerindeki mutedil artış ve göreceli istikrarın
da olumlu etkisiyle, 2015 Mayıs ayına ge-

lindiğinde olefin ürünlerin kâr marjı zirve
noktalara ulaşmış oldu ve bu durumun
2015 Haziran ayında da devam ettiği görülüyor. Türev ürün polimerler açısından
bakıldığında ise, durumun tam tersi bir görünüm söz konusu. Örneğin, aynı dönemde polietilenlerde ürün türüne göre (AYPE,
YYPE, LAYPE) yüzde 40-45, polipropilende
ise yüzde 25’e varan düşüşler gerçekleşti.
Bu durum doğrudan olefin ürün satıcıları
için önemli bir avantaj sağlarken, polimer
ürün satıcıları açısından aksine önemli bir
fırsattan yararlanamama ve yüksek hammadde maliyetlerine paralel olarak kâr
marjlarında önemli oranlarda erime sonucunu doğurdu.
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Petrol fiyatlarında jeopolitik etkenler
ne ölçüde etkili?

Küresel piyasa uzmanlarına
göre, jeopolitik gelişmeler petrol

fiyatları üzerinde her zaman etkili oluyor. Ancak asıl etki yalın bir şekilde
mevcut arz ve talep dengesiyle ortaya çıkıyor. Oysa küresel petrol arzının önemli bir
kısmını sağlayan Ortadoğu bölgesinde devam eden siyasi karmaşanın ve Rusya-Ukrayna arasındaki siyasi gerginliğin petrol
fiyatlarını desteklediği görüşü piyasalarda
önemli bir kabul olarak öne çıkıyordu. Hatta Ukrayna krizi nedeniyle, ABD’nin petrol
fiyatlarının düşmesini sağlayarak Rusya’yı
cezalandırdığı görüşü de piyasalarda hakimdi.

2007 yılında küresel petrol talebi günlük
87,1 milyon varil seviyesindeyken OPEC’in
aldığı pay yüzde 37’ydi. 2015 yılında ise
toplam talep günlük 93,7 milyon varile
yükselirken, OPEC’in payı bu kez yüzde
31’e geriledi. OPEC’in ‘kartel’ için verdiği savaş petrol fiyat artışından çok pazar
payını korumaya yönelik olmakla birlikte,
son verilere bakıldığında Suudi Arabistan’ın Mart ayında günlük 7,9 milyon varil
ihracatı 2005’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Söz konusu ülkenin döviz rezervleri ortalamadan çok daha
hızlı bir şekilde eriyor ve ülkenin rezerv
büyüklüğü açısından bunun sorun olmadığı anlaşılıyor. Ancak daha düşük rezerve

OPEC, ABD için
Ruslarla savaşmıyor,
kendisi için hem
Ruslarla hem de
ABD ile savaşıyor

sahip ülkeler için fiyattan ziyade nakit akışı
önemli ve bu nedenle düşük fiyat kısıntı
değil, aksine daha yüksek üretim getiriyor.
Nitekim OPEC’in 11 ay üst üste hedefin
üzerinde petrol pompaladığını biliyoruz.
Kısaca OPEC, ABD için Ruslarla savaşmıyor, kendisi için hem Ruslarla hem de ABD
ile savaşıyor. Son toparlanmaya rağmen 5
Haziran toplantısında bir indirim gerçekleşmesi ihtimali hala çok düşük seviyede.
ABD’de de kuyu sayısındaki önemli düşüşe
rağmen üretimde buna paralel bir gerileme görülmüyor. Üstelik kapanan kuyular
en verimsiz kuyular ve verimli bölgelerde
de maliyetler giderek düşüyor. Dahası tıpkı
ülkeler gibi şirketler de yaptıkları yatırımlar, aldıkları krediler ve kullanım hakları
gibi uzun vadeli nakit hareketleri nedeniyle, petrol fiyatları başa baş maliyetlerinin
altına düştüğünde kapıyı kapatıp çıkmak
yerine daha fazla petrol üreterek nakit
akışlarını dengede tutmaya çalışıyor.
2015 yılı Ocak ve Mart ayları içerisinde,
45 dolar/varil seviyelerinin altına düşen
Brent tür fiyatlarının şu anki 60-65 dolar/
varil aralığında kısmi bir istikrar kazanmış
durumda olduğu görülüyor. Bununla beraber, fiyatları 75-80 dolar/varil seviyelerine
çıkarabilecek uzun vadeli bir dinamikten
söz edilmesi pek mümkün görünmüyor.
Zira mevcut arz fazlasının yanı sıra, küresel
ekonomideki durgunluk dikkate alındığında talep yönlü bir dinamik de olası değil.
Sonuç olarak, mevcut arz ve talep koşullarının jeopolitik etkenlerden çok daha etkin
olduğu ve petrol fiyatlarının mevcut banda yakın seviyelerde yatay veya biraz daha
aşağı yönlü bir seyir izlemesi bekleniyor.
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Avrupa’da spot olefin fiyatları
istikrarını koruyor
Petrol fiyatlarında son bir ayda
gerçekleşen sert düşüşlere rağmen, sağlıklı türev ürünler talebi, kısmen
kısıtlı hazır stok ve artan navlun maliyetlerinin etkisiyle Avrupa’da, spot olefin (Etilen ve Propilen) fiyatları diğer petrokimyasal ürünlere oranla en istikrarlı ürün grubu
olarak öne çıkıyor.
2015 Ağustos ayı kontrat fiyatlarında gerçekleşen €70-80/MT’luk düşüşlere göre
spot fiyatlardaki düşüş çok daha sınırlı düzeyde kaldı. Öyle ki, türev ürünler talebi
açısından daha zayıf performans gösteren
propilen spot fiyatları kontrat fiyatın sadece yüzde 1-2 altında işlem görürken etilen
spot fiyatları aksine yüzde 2-3 oranında
daha yüksek düzeyde işlem görüyor.
Diğer küresel piyasalardan farklı olarak
güçlü bir istikrar sergilemeye devam etmesi beklenen Avrupa piyasasındaki bu durumun temel birkaç nedeni söz konusu. Bölgedeki birçok ünitenin uzun süren bakım
duruşundan yeni çıkıyor olması sayesinde
etkisi devam eden kısıtlı hazır stokların fiyatlara desteğinin arz yönlü olarak seyretmesi ve yine arz yönlü olarak yaz dönemi
yüksek sıcaklıklarının proseslerde neden
olduğu daha düşük kapasite kullanım ve
üretim kayıpları.

2015 Ağustos ayı
kontrat fiyatlarında
gerçekleşen
€70-80/MT’luk
düşüşlere göre spot
fiyatlardaki düşüş
çok daha sınırlı
düzeyde kaldı

Türev ürünler talebi açısından, tatil dönemi rehaveti fiyatlara baskı yapan önemli
bir faktör olmakla birlikte, artan navlun
maliyetleri ve talebin ağırlıklı olarak kısa
teslim süreli kargolara yönelmesi, bölgeye
gelebilecek ithal ürün girişlerini de önemli
ölçüde kısıtlıyor ve bölge üreticilerinin rekabet gücünü ciddi oranda arttırıyor.
Sonuç olarak, tatil dönemi olması nedeniyle Temmuz ve Ağustos ayında petrokimyasal ürün talebi gevşediği için fiyatlar
düşüş gösterirken bu yıl piyasa daha istikrarlı seyrediyor.
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Petrokimya tekstili yaygın
ve ulaşılabilir hale getirdi
Bugün vitrinleri süsleyen birçok kıyafetin yapımında
petrokimya endüstrisinin payı olduğunu biliyor muydunuz?
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra petrokimya endüstrisi birçok
alanda olduğu gibi tekstilde de kendini göstermeye başladı.
Bugün giydiğimiz gömlekler, kazaklar, spor ayakkabılar,
hatta iç çamaşırlarının içinde bile hammadde olarak
petrokimya endüstrisinin ürettiği malzemeler kullanılıyor.
Gardırobumuzdaki bu kıyafetlerin çoğu polyester, elastan ve
likra gibi hammaddeler kullanılarak üretiliyor. Üstelik bu
malzemelerin kullanımı sadece gardırobumuzla da sınırlı değil.
Battaniyeler, çarşaflar ve perdeler gibi birçok ev tekstilinden
otomobil koltuklarındaki kumaşlara kadar birçok üründe
petrokimyaya ihtiyaç duyuluyor.
Ekonomik ve bakımı kolay olan bu sentetik hammaddeler
giderek tekstil sektörünün mucize formülü haline geldi. Ancak
bu malzemelerin tercih edilmesinde sadece ekonomik olmaları
etken değil. Su geçirmeme, aşınmaya karşı direnç, güve
tutmama gibi birçok özellikleri de onları tercih sebebi yapıyor.
Hal böyle olunca da bugün tekstil dünyasında kullanılan
hammaddenin yüzde 50’den fazlasını sentetik malzemeler
oluşturuyor.

Türkiye’nin 2014 yılında gerçekleşen tekstil ve
hammaddeleri ihracatı 8,8 milyar dolar. Sektörün
Türkiye ihracatındaki payı yüzde 5,6.
2023 hedefleri doğrultusunda beklenen yıllık tekstil ve
hammaddeleri ihracatı ise 20 milyar dolar.

Naylon:
Halıdan spor kıyafetlerine, mayolardan mensucatlara kadar
geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Naylon dayanıklı olması, kir
tutmaması, güve ve bakteriye karşı
dirençli olması gibi nedenlerle tercih ediliyor.

Polyester:
Tekstil sektöründe kullanılan en
önemli petrokimya ürünlerinden biri olan polyester her türlü
kıyafette kullanılabiliyor. Polyester
oldukça esnek bir malzeme. Üstelik
üretim maliyetleri de son derece
düşük. Sürtünmeye dayanıklı, suyu
emmediği için çabuk kuruyor.

2015

Polietilen:
Polietilen polis ve askerlerin kurşun
geçirmez ceketleri ve kasklarında
kullanılan bir petrokimya ürünü.
Ayrıca denizci kıyafetleri, kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler gibi
güvenli tekstil ürünlerinde de tercih
ediliyor. Polietilen, çelikten 10 kat
daha sağlam olması ile biliniyor.

mercek
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Yeni ürünler
yeni teknolojiler
Petrokimya endüstrisindeki yenilikler, teknolojik gelişmeler, petrokimya
sektöründeki yeni ürünlerin kullanım alanları ve uluslararası pazarlara arzı
uzmanların yakın markaja aldığı konulardan bazıları. Özellikle çevreye duyarlı
ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler tüketicilerin en çok dikkat ettiği
konuların başında geliyor.
3 boyutlu baskı kalp, ameliyat pratiği imkanı
sağlıyor
New York Hastanesi cerrahları Mathew’s Heart of Hope hayır kurumu ile bir araya gelip, 3-B baskı bebek kalbi tasarladı. Independence Today’e göre bu kalp, MRI verisini kullanarak bünyesinde
birçok kalp deliği ve anormallik oluşturularak imal edildi. Buradaki amaç, kopya kalp üzerinde ameliyat tatbikatı uygulayarak, bir
bebeğin gireceği birden çok ameliyat sayısını bire indirmek. Bu
yapay kalbe ilk ameliyat New York Presbyterian-Columbia Kardiyolojik Ameliyat Bölümü Şefi, Emile Bacha tarafından yapıldı. Bacha CNBC’ye verdiği bir demeçte, bu teknolojinin kalp ameliyatı
öncesi sağlanması gereken koşulların dikkate alınmasına yardımcı
olduğunu ve ameliyatta hata yapma riskini azalttığını belirtti. 3-B
baskının, birçok alanda önemli tıbbi uygulamaları var. Kentucky’de
geçen hafta gerçekleşen bir kalp ameliyatı, 3-B baskı plastik kalp
kullanılarak desteklendi. Makerbot yazıcısı kullanılarak, genç bir
hastanın kalbi üç bölümde kopyalandı ve bu kopya sayesinde,
gerçek kalbin durumu ameliyat öncesinde gözlemlenebildi. Ancak
3-B baskılı tıbbi uygulamalarda tek örnek kalp değil. Hidrojel kullanarak basılan biyonik kulak bilim adamlarının kök hücreleri yazmak için yürüttüğü teknolojik çalışmalara bir diğer güncel örnek.

Uzayda katkı imalatı
Dünyanın en büyük uzay mühendislik firmaları, katkı imalatı
teknolojisini kullanarak üretim ve prototipleme zamanını azaltıyor.
Gaz türbin bıçaklarını normalde 44 haftada değiştirebilen Siemens
firması, bu teknolojiyi kullanarak değişim sürecini 4 haftaya kadar
indirdi. Kompozit bazlı 3-B baskı malzemelerinin gelişmesine paralel olarak, uzay tasarımlarında değişlik yapmak oldukça kolaylaştı.
Geçtiğimiz ay Rocketdyne firması 3-B basılı pistonun deneme atışını
gerçekleştirdi. Made in Space firması “sıfır-g 3-B” yazıcı tasarladı ve
bu cihazı Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi. Geçen ay, istasyondaki ekibin bakım için ihtiyacı olan anahtarın, yüksek maliyetle
istasyona gönderilmesindense, ekibe yazıcı için dijital bir dosya iletilmesi ve bu sayede anahtarın uzayda “sıfır-g 3-B” yazıcıyla basılması
çok daha avantajlı oldu.
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Neden şeffaflaştırıcı ajan
kullanılmalı?
Yakalanabilen ışık geçirgenliği nedeniyle şeffaf
malzeme üretiminde genellikle polipropilen (PP)
tercih ediliyor. Bu amaçla, Millad® NX8000 katkı
olarak PP şeffaflığını arttırıyor ve pusluluk değerleri daha önce kullanılan şeffaflaştırıcı ajanlara
göre yarı yarıya daha iyi sonuç veriyor. Dahası,
üretilen PP ürünlerinde yakalanan kalite ve süreklilik artıyor ve döngü zamanlarında iyileşme
kaydediliyor. Bu sayede enerji ve maliyet açısından fayda sağlanıyor. Millad® NX8000 katkısı,
Amerika (FDA) ve Avrupa (EFSA) gıda temas uygunluğuna sahip.

İki aşamalı vidalarda genel pompalama oranı
kullanılamıyor

İki aşamalı vidalarda genel ‘pompalama oranı’ yerine gerçek data ve hesaplamalar ile birinci ve ikinci vida ölçüm kısımlarının derinliğini belirlemek daha etkili proses koşulları sağlar.
Tüm vidalara uygulanabilecek genel bir oran yok çünkü genel
amaçlı bir vida kullanımı söz konusu değil. İkinci ölçme bölümünün büyüklüğünü doğru bir şekilde belirlemek mümkün, fakat
bunun için doğru bir akma hızında alınmış kafa basıncı ve polimer viskozitesi değerlerine ihtiyaç var. Resimde verilen, 2,5
inç ve 24 L/D oranına sahip iki aşamalı vidaların 1,5:1 pompa
oranı ile testi yapıldı. Durum A için 3000 psi kafa basıncı öngörülürken, Durum B için 1000 psi’lık bir kafa basıncı hesaplandı.
Durum A’da ikinci pompa ilk ölçüm sonucunu süspanse edemiyor ve ventten taşıyor. Durum B’de ise 1000 psi’lık kafa basıncı
geri-akım beslemesi yapamıyor ve kararlı bir akıştan çok uzak.
Kısa mesafede dolan ikinci ölçme kısmından dolayı vidada çok
fazla boşluk kalacak, bu da polimerin bozulmasına ve dolayısı ile
ürünün kontamine olmasına neden olacaktır. Bu nedenle, her iki
durum için de kullanılan genel bir ‘pompalama oranı’ ve doğru
dizayn değeri olmayacak.

Plastik atıklar yakıta dönüştürülüyor

Bir kilo plastik için bir litre petrol kullanıldığı biliniyor. Avrupa’da depolanacak atık plastiklerin yüzde 38’i boşa gidiyor. Bu
durum, 10 yıl önce Cynar PLC kurucusu ve CEO’su Michael Murray’ı
atık plastikleri kurtarmaya ve onları dizel yakıta dönüştürmeye teşvik
etti.
Toplanmamış ve geri dönüştürülmemiş atık plastikleri kurtarmak için
önce öğütme ve yıkama işlemleri gerçekleştiriliyor, daha sonra yavaş
yavaş 100 ila 300°C arasında ısıtılıyor. Atıklar sıcak sakız görünümünü aldığında piroliz odasına sokuluyor, oksijensiz ortamda 400°C’ye
kadar ısıtılarak buhar haline getirilip damıtılıyor ve sıvı yakıta dönüştürülüyor.
Şimdiki koşullarda, bu yeni endüstriyel prosesin üretim maliyetleri,
fosil enerjiden elde edilen yakıt maliyetlerinden yaklaşık yüzde 30
daha düşük. İspanya’nın güneyinde bulunan Cynar PLC şirketi, neredeyse bire bir dönüşüm yaparak bir ton atıktan 950 litre motorin elde
ediyor.
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Yeni doğan bebeklerde hayat
kurtaran plastikler

Dezavantajlı alanlarda ve gelişmekte olan
bölgelerde hipotermi, yenidoğan ve özellikle prematüre bebeklerde ölüm risklerini büyük ölçüde
artırıyor. Hipotermi riski olan prematüre bebeklerin hayatta kalma şansının artması için vücut
ısısının 36,5 ve 37,5°C arasında olması gerekiyor.
Isı kaybını azaltmak için polietilen torbalar kullanılması bilinen teknikler arasında yer alıyor. Bebekler polietilen torbalara yerleştirilerek vücut
ısılarının korunması sağlanıyor. Plastik torbalar
her yerde kullanılabiliyor ve aynı zamanda ucuz
bir teknik olmasından dolayı çok uygun bir çözüm
sunuyor. Gelişmiş ülkelerde hipotermi riski taşıyan bir bebeği kuvöze yerleştirme maliyeti yaklaşık 15.000 € civarında.

Anti-mikrobik katkılardaki
gelişmeler
Anti-mikrobik plastikler, yüzeylerinde zararlı patojenlerin büyümesini engellemek
ve hijyen sağlamak için anti-mikrobik maddeler ve katkılar içerir. TiFiber Inc. tehlikeli
ve toksik mikro-organizmaları kontrol etmek ve triklosan, nano-gümüş ve sağlığa
zararlı olabilecek diğer anti-mikrobik maddelerin yerine kullanmak amacıyla yeni,
yüksek performanslı malzemeler ve ürünler imal etti. Bu ürünler, yara örtücü malzemeler, tıbbi cihazlar, kişisel bakım ürünleri,
diş dolgu malzemeleri, kozmetik koruyucular, sabunlar ve tekstillerde kullanılıyor.
Tıbbi ürünlerin yanı sıra inşaat, paketleme,
elektronik aletler, iş ekipmanı ve otomotiv
parçalarında da bu malzemeler bulunuyor.
Anti-mikrobik polimerlerin çoğu bakterileri öldürme gücüne sahip.
Şu ana kadar, Janssen PMP’nin SANAFOR
PO-5 ürünü ABD Çevre Koruma Kuruluşu tarafından poliolefinlerde yer alacak
şekilde bir anti-mikrobik masterbatch
olarak kayıt altına alındı. Bu ürün, plastik
yüzeylerde mikro-organizmaların üremesini engelliyor ve ürüne koku veren, ürünü
kirleten ve bozan birçok bakteri, mantar
ve yosundan ürünü koruyor. Ayrıca, bu
malzemenin ısı kararlılığı ve su direnci de
oldukça iyi.

SABIC’in Mikroban anti-mikrobik plastik
katkıları, ürün yüzeylerini kirlilik ve koku
yaratan bakterilerden koruyor. Bu ürünlerin büyük bir kısmı mutfak aletleri, banyo
aksesuarları ve boyalarda kullanılıyor.
Bayer Material Science, tıbbi uygulamalar
için geniş çapta anti-mikrobik plastik ürünler sunuyor. Bu plastikler bakteri büyümesini önlüyor ve tıbbi cihazların korunmasına yardımcı oluyor. Şirketin portföyünde
anti-mikrobik polikarbonat/akrilonitril butadien stiren (PC/ABS), bayblend PC/ABS,
ve üç adet polikarbonat türü bulunuyor.
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Anti-bakteriyel plastikler için ilk biyouyumlu ve toksik olmayan teknoloji
Tüketiciler ve alıcılar anti-bakteriyel plastiklerde bulunan sağlığa zararlı birçok kimyasal madde konusunda
bilinçli. Parx Plastics firması 24 saatlik süreçte yüzde
99 anti-bakteriyel özelliğe sahip olan ve kendi kendini temizleyen ürün teknolojisini geliştirdi. Bu teknoloji
dünyanın ilk anti-mikrobik solüsyonu olma ve içerisinde
triklosan veya ağır metal gibi toksinler içermeme özelliğini taşıyor. Bu ürünlerin anti-mikrobik özelliklerini
tahlil etmek için önce 50x50x10 mm’lik işlenmiş ve işlenmemiş plastik parça yüzeyleri hazırlanıyor. Sonra bu
yüzeylere belirli miktarlarda bakteri ilave edilerek nemli
ve sıcak bir ortamda 24 saat bekletiliyor. Bu süreçten
sonra, plastiklerin anti-mikrobik verimliğini ölçmek için
yüzeylerinin üzerindeki bakteri sayımı yapılıyor. Parx
Plastics’in ürünlerinde bulunan kimyasallar sitotoksik
olmadığı için gıda ile beraber güvenle kullanılabiliyor.

Anti-mikrobik PVC filmi
Fransız şirketi Hexis tarafından, E. Coli ve Staphylococcus Aureus gibi mikropların bulaşmalarına karşı
anti-mikrobik madde ile modifiye edilmiş süper-ince yapıştırıcı PVC filmi geliştirildi. Bu mikropların yayılmasını
kontrol altına alan ve mikroplara karşı koruma fonksiyonu bulunan film, özel temizlik gerektirmiyor. Kolaylıkla
kapı, duvar, mobilya, elektrikli ev aletleri, kapı kolları,
tuvaletler ve ekranlar gibi pek çok alanda kullanılabiliyor ve özellikle sağlığa uygunluğun çok önemli olduğu
hastane ve kliniklerde, huzur evlerinde, okullarda kullanım için tavsiye ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından yapılan araştırmaya göre her yıl Avrupa’da
50.000, ABD’de 100.000 kişi mikrop bulaşmalarına bağlı
hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor.

Ekstrüder temizliği
MAS-America firmasının NPE 2015’te
‘The Ekuma 700 Super Cleaner’ olarak tanıttığı ürün, ekstrüder parçaları, filtre ve diğer
ekstrüzyon aksamlarıyla termoplastik kirlerinin kolayca temizlenmesine imkan sağlıyor.
Herhangi bir temizleme ajanı içermiyor ve temizlik boyunca vakumlu ortamda yanma işlemi gerçekleşmesini gerektirmiyor. Bu sayede,
bölgesel ısınmalar ortadan kalkıyor ve mekanik aşınmalar önleniyor. Temizleme döngüsü,
temizlenen parça büyüklüğüne bağlı olarak
400–450°C sıcaklık ve eksi 0,4 bar basınç altında 120 ile 240 dakika arasında sürüyor.

57

58

HFFR kompaund üretimi
için yeni bir bağlayıcı
Arkema firması, kablolarda yer alan halojensiz yangın geciktirici (HFFR) kompaundların imalatında kullanılan polietilenden yapılmış Orevac (R) 18341
ürününü geliştirdi. Bu ürün özellikle
suya karşı bozulma direncini artırmak
için kullanılıyor. HFFR formülasyonları alçak gerilim kablolarında kullanılan
alternatif bir poliolefin ürünü olma
özelliğini taşıyor. Bu malzemelerin bir
avantajı da, yangın durumunda düşük
duman yoğunluğuna sebep olmaları ve
yanmaya karşı dayanıklılıklarının yüksek
olması. Orevac (R), yüksek seviyede maleik anhidrit (MAH) aşılamasına sahip
olan bir polietilen ürünü. İçinde bulunan yüksek aşılanmış MAH, poliolefinler ve alüminyum trihidrat (ATH), magnezyum dihidrat (MDH) ve brüsit gibi
mineral dolguları iyi bağlayan bir ürün
haline getiriyor. Bu yüksek MAH oranı,
ürüne üstün mekanik özellikler ve daha
iyi suda bozulma direnci sağlıyor.

Melez (hibrid) polimerik
kompozitler
Evonik firması kompozit alanındaki
güçlü büyümesini, Ar-Ge çalışmaları
sonucunda geliştirdiği hibrid polimer
ile perçinledi. 2014 yılından beri pilot
ölçekli yeni hibrid polimer sistemleri
üzerine denemeler yapan firma, termoset polimerlerin mekanik direnci
ile termoplastiklerin düşük maliyet ve
kolay işlenebilirliğini bir araya getirdi. Ürün, bu yeni teknoloji ile çapraz
bağlı ve geri dönüşümlü şekilde geçiş
yapabiliyor. Herhangi bir katalizör kullanmaksızın ısı ile ortadan kaybolan
çapraz bağlar, soğuma sonrası tekrar
oluşarak ortaya çıkan formu daha kuvvetli hale getiriyor. Malzeme özellikleri
ise tekrar ısıtma ve soğutma işlemleri
sonrasında bile bozulmuyor. Potansiyel
müşterilere dağıtılan ürünlerin, 2018
yılında pazarda olması bekleniyor.
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Geri dönüşümlü karbondioksitten
poliüretan köpük
Alman şirketi Bayer, geri dönüşümlü karbondioksit
kullanarak poliüretan köpük yapmaya hazırlanıyor.
Şimdiye kadar poliüretan köpükler, polialkollerden
ve fosil hammaddelerden elde edilen organik bileşiklerle yapılıyordu. Araştırmalar sonucunda ve
yenilikçi katalizör kullanımı sayesinde polialkollerin
fosil yakıtlar yerine, karbondioksit kullanılarak elde
edilebileceği mümkün görünüyor. Test aşamasında, federal hükümetin de desteğini alan ve ‘Rüya
Üretim’ olarak adlandırılan bu projede, yeni üretilen köpüklerin geleneksel malzemeden yapılmış
köpüklerle aynı kalitede olduğu tespit edildi.
Bayer, yılda birkaç bin ton üretim yapmak için Almanya’nın Dormagen şehrinde bir üretim tesisi
kurmayı planlıyor. Alman firma, büyük miktarlarda
üretilecek karbondioksit esaslı polialkolleri, 2016
yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu geri dönüşüm sayesinde, bir hammadde içinde sera gazı kullanılacak ve aynı zamanda fosil yakıt tasarrufu elde
edilerek çevreye yarar sağlanacak. Karbondioksitten yapılan poliüretan köpük, mobilya döşemelerinde, otomobil parçalarında, soğutma donanımlarında ve yalıtım gibi birçok alanda kullanılabilecek.

Türkiye’de yeni bir
masterbatch fabrikası
kurulacak
A. Schulman, Türkiye’de kurulacak master- batch tesisi için yaklaşık 7 milyon Euro
civarında yatırım yapacağını bildirdi. Bu yatırım bölgedeki piyasanın gelişmesini sağlamayı amaçlıyor. İstanbul’da bulunan tesis,
firmanın gıda ve paketleme piyasalarında
kullandığı katkılı ve beyaz masterbatchlerin
üretimini sağlayacak. Tesisin üretime 2016
mali yılı sonunda başlayacağı tahmin ediliyor. Schulman’ın Başkan Yardımcısı ve Genel
Müdürü Heinrich Lingnau, “Türkiye’nin, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki hızlı
büyümeden daha çok pay alacağını düşünüyoruz” dedi. Lingnau’ya göre bu yatırım, firmanın Kuzey Avrupa’da bulunan fabrikalarına hizmet vermesine ve kapasitesini daha
verimli kullanmasına imkan sağlayacak.
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Yeni ürünler
Antik
Çağın
yeni teknolojiler

İzini Taşıyan
Kent: Bergama

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.

Yunan mitolojisinde Gorgon kardeşlerden güzel Medusa’nın
trajik hikayesini bilir misiniz? Peki ölümün yasaklandığı
şehrin hangisi olduğunu? Dünyanın dört bir yanından tarih
meraklılarının ziyaretlerine ev sahipliği yapan Bergama sizinle
buluşmayı dört gözle bekliyor.
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Euryale ve Stheno’nun kardeşi
Medusa güzeller güzeli bir kızmış.

Güzelliği dilden dile dolaşırmış.
Tüm tanrıları kendine aşık edebilecek kadar büyüleyiciymiş. Onu kız kardeşlerinden farklı yapan özelliği bir ölümlü olmasıymış. Hayatının akışını değiştiren kişi ise
Denizler Tanrısı Poseidon olmuş. Zeus’un
bilgelik ve akıl tanrıçası Metis’ten doğan
kızı Athena ile birlikte olan Poseidon, Medusa’yı görür görmez aşık olmuş. Ondan o
kadar etkilenmiş ki duyguları aklının ötesine geçmiş. Aşık olduğu kadının ölümlü
olması ona olan duygularını paylaşmasına
engel olmuş. Ruhu her geçen gün onun aşkıyla dolup taşmış, yüreği kavrulmuş. Gel
zaman git zaman eşi Athena, Poseidon’un
davranışlarından şüphelenmeye başlamış.
Poseidon için bu durum gittikçe dayanılmaz bir hal almış ve eşi Athena’nın tapınağında ona zorla sahip olmuş. Medusa’yı o
halde gören Athena çılgına dönerek lanet
etmiş. Kendisinin çektiği acılardan nasibini
alsın diye zavallı kızı yüzüne bakılınca kaçılacak korkunç bir canavara dönüştürmüş.
Böylece erkeklerin başını döndüren Medusa’nın güzelliği onun en büyük laneti olmuş. Poseidon’un ihanetini kaldıramayan
Athena, Medusa’nın saçlarına dokunanların yılana dönüşmesini, gözlerinin içine
bakanın ise taşa dönüşmesini istemiş. Öfkesi o kadar büyükmüş ki ancak kafasını
gövdesinden ayırarak huzura erebileceğini
düşünmüş ve onu öldürtmüş.

Dev Roma Tiyatrosu, Asklepion: Anadolu’nun şifa
merkezi
amfiyatroları,
Antik Yunan mitolojisinden bugünlere
stadyumları ve
ulaşan bu trajik hikaye birçok sanatçıya
ilham verir ve ilgiyle karşılanır. Bergama
tümülüsleriyle bir
Arkeoloji Müzesi’ni süsleyen en ilginç
açık hava müzesi
eserlerden biri de Athena’yı kıskançlık
olan Bergama
krizine sokan Medusa’nın yılan başının
betimlendiği bu mozaiktir. 91 yıl önce
turistlerin uğrak
açılan müze birbirinden değerli eserlere
yerlerinden

ev sahipliği yapıyor. Erken Tunç’tan
Bizans’a kadar uzanan dönemde mermer
heykeller, mimari parçalar, kabartmalar,
pişmiş topraktan heykelcikler, çanak
çömlekler, cam eserler, kandiller ve paralar
burada arkeoloji ve tarih meraklıları için
sergileniyor. Medeniyetlerin beşiği olarak
anılan Bergama’nın gizemli topraklarında
M.Ö. 4’üncü yüzyılda yapılan Asklepion
hastanesi dikkate değer yapılardan biri
olarak biliniyor. Zira Asklepion, ölümün
kapıdan girmesinin yasak olduğu tek
yerdir. Gelenler hastanenin girişinde
ilk olarak bu yazıyla karşılaşıyor. Bu
tarihi hastanede hastaları sağlıklarına
kavuşturmak için çamur banyoları başta
olmak üzere, fizyoterapinin çeşitli yolları
denenirdi. Hatta tarihte ilk kez tıp ve
eczacılık simgesi olarak yılanın kullanımı
da burada gündeme gelmişti. Açık havanın
ve sükunetin şifa arayanlara iyi geleceği
düşünülürdü. O dönemde sağlık tanrısı
olan Asklepios’un hastaların rüyalarına
girip onları iyileştirdiğine inanılırdı.
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Asya’nın ilk kütüphanesi

O zamanlar tarihin en büyük ve en önemli
kütüphanelerinden birisi İskenderiye’ydi.
M.Ö. 3’üncü yüzyılın başlarında Mısır’ın İskenderiye kentinde Ptolemaios hanedanı
tarafından kurulmuş olan antik kütüphane, felsefe, matematik ve astronomi üzerine dersler veren Yunan filozof Hypatia’nın
hayatını konu alan Agora filmiyle de bizi
geçmişte bir yolculuğa çıkardı. Kütüphanede 500 bini aşkın kitap vardı. Ancak kendi
kütüphanelerinden daha büyük başka bir
kütüphanenin kurulmasından endişe eden
Mısırlılar çareyi yalnızca Mısır’da bulunan
papirüs ihracatını durdurmakta buldu. 200
bin yazılı eserin bulunduğu Pergamon kütüphanesini kendilerine rakip olarak görüyorlardı. Ancak bu karar Pergamon Kralı 2.
Eumenes’i hırslandırdı ve bilim adamlarını
bir araya topladı. Onlardan papirüsün yerine kullanılacak bir şey bulmalarını istedi.
Yapılan araştırmalar netice verdi ve yazıların işlenmesi için kurutulmuş hayvan derisi
kullanılmaya başlandı. Bu keşfe de “bergama kağıdı” adı verildi. Batı literatüründe
parşömen adını aldı. Parşömen sayesinde
yaprakları üst üste yerleştirip ciltleme yapmak mümkün hale geldi. Böylece papirüs
tahtını parşömene bu şekilde kaptırmış
oldu.

Tanrı Serapis’e adanan kutsal
alan

Adını Mısırlı tanrı Serapis’ten alan tapınak
Roma döneminin en yüksek tuğla yapısı
olarak tarihin izlerini meraklılara göstermeyi sürdürüyor. İncil’de adı geçen 7 kiliseden biri olan, Kızıl Avlu olarak da bilinen
tapınağın avlusunda bulunan heykeller
Mısır’ın heykel sanatını gözler önüne seriyor. Kırmızı tuğlalarla inşa edilen tapınak
77 yıl önce Th. Wiegent tarafından yürütülen kazı çalışmaları sonucunda ortaya
çıkarıldı. Dini bir yapı olarak kullanılan
bu tapınağın Roma İmparatoru Hadrian
tarafından yaptırıldığı öne sürülüyor. Bergama’ya ait değerlerden bir diğeri de Pergamon antik kenti. Bir söylentiye göre, İ.Ö.
282-133 yılları arasında Pergamon Krallığı’nın başkenti olan kent, adını kahraman
olarak bilinen Pergamos’tan alır. Teuthrania kralını öldüren Pergamos’un ele geçirdiği bu kente kendi adını verdiği söylenir.
Bir diğer rivayete göre ise Teuthrania Kralı
savaşta Pergamos’tan yardım ister, bu yar-

Medusa Antik
Yunan’da koruyucu
anlamına geliyor

bakış

dım sonucu savaştan zaferle döndüğü için
iki kent kurulur ve birine yardımlarından
dolayı Pergamos’un ismi verilir. Antik kent
tarihte önemli olaylara tanık olur.

2000 yıllık tarih sular altına
gömüldü

Türkiye’deki antik kentlerden bir diğeri de
Yortanlı Barajı gölet alanının tam ortasında
bulunan Allianoi’dir. Sağlık tanrısı Asklepion’a adanan Allianoi antik tedavi ve sağlık
merkezi, 1998 yılında yapılan kazı çalışmalarında keşfedildi. 2001 yılında birinci derece arkeolojik sit alanı olarak kabul edildi.
Bölgede yapılan kazı çalışmalarında ünlü
“Peri Kızı” heykelinin yanı sıra 11 bin sikke,
400 civarında tıbbi alet, yüzlerce kemik,
seramik eser, çeşme, sütun, hamam ve
kemerli köprü gün yüzüne çıkarıldı. Ancak
antik kent tarihe ışık tutmaya çalışırken
birkaç yıl önce eski karanlığına büründü.
Yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olan antik hidroterapi merkezi Allianoi, Yortanlı
Barajı’nın kapaklarının kapanmasıyla suya
gömüldü.
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New technology is a must for
survival in the textile sector

Aksa Akrilik, among the top 500 industrial companies in Turkey, is considered
one of the most important milestones for the development of Turkish industry
and for drawing the road map. Cengiz Taş, Director General of the company
that is a key player in the world textile industry, answered our questions
about the current situation and competition conditions in the sector and their
future projects.

“For many years,
Aksa Akrilik has
been working
with Petkim
on the basis of
mutual trust and
cooperation”

What are your projections about
the present and future of Aksa and
the sector in Turkey? You are the
only acrylic fiber producer in Turkey and
you have the world’s biggest acrylic fiber
plant. Where does Aksa Akrilik stand in
the international arena?
Our
sector
requires
sustainable
production,
innovation
and
fast
adaptation to technology. You need to
renew your technology in order to be
permanent in the world’s competitive
market. We think the companies wishing
to survive in the sector should pay more
attention to technological investments. As
a company which wants to decrease the
costs and constantly improve the quality
in acrylic fibers, we focus on productivity
projects aimed at achieving this goal
and investments. In this context, we are
reviewing our business processes, and
working on increasing process efficiency
and productivity. We are the biggest

acrylic fiber producer in the world with
17% global market share, and the biggest
and only producer in Turkey with 72%
domestic market share.
What are your production items and for
which textile products do you use them?
Among artificial fibers, acrylic fiber is the
wool-like fiber product. Acrylic fiber is
resistant to moths, oil and chemicals as
well as it is easily washable and it could
protect its shape. Acrylic fiber can be dyed
excellently pure bright colors, it is quite
resistant to direct sunlight with its purity,
appearance and sense of touch. It is quite
natural and warm just like wool. Today,
acrylic fiber offers solutions in many
areas from clothing to home textile, from
outdoor use to industrial use.
Which countries do you export your
products? What are the current
conditions in these markets?
With our approximately 1 billion dollar
revenue, we export to more than
300 customers from 50 countries in 5
continents. In addition, we sell 67% of our
products in the domestic market while
the remaining 33% to the international
market. Ensuring continuity and stability
in the market share we have achieved
in the Middle East market is among our
goals. Moreover, during this process
we are developing new strategies that
will increase our market share in export
markets that are important for us, and we
also focus on projects. Considering the
export figures, we see that the company’s
exports for the year 2014 are around 320
million US dollar.
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Which steps have you taken in the scope
of modernization practices such as
improving the quality of acrylic fiber and
energy efficiency projects?
Last year was an important year in terms
of R&D activities. We accelerated our
efforts to increase our market share and
introduce new products to customers.
We produced pigment-dyed acrylic
filament yarn in 2014 on the basis of the
technology information we obtained from
R&D activities. The research indicated
that market share of acrylic filament yarn
would increase in the coming period. In
this context, we invested 5.5 million US
dollar in acrylic filament R&D activities and
production by taking into consideration
the increased market demand. Thanks
to this product, fabric has excellent color
brightness, self-cleaning feature, highquality appearance and high level of
impermeability. At this point, I would like
to state that Aksa is the only producer
of this product developed by its own
technology. Besides, researches on High
Pile (RC) and modacrylic still continue.
High Pile fiber has been developed for
use in shag fabric, artificial fur, toys and
bath mats while modacrylic fiber is used
in products which are required to be nonflammable. Also, the need to obtain purer
solvent and water has brought forward
the need to establish a solvent purification
unit suitable for new technologies.
Solvents and water produced in
purification units have a direct effect on
the quality of products. Considering this
need, we invested 33 million US dollar and
completed the construction of 505 Solvent
Recovery Units in 2014. We also continued
to increase the company’s performance
with the help of crucial energy efficiency
projects in 2014. Aksa is meeting its own
energy need with the electricity and
process steam generated by the company
itself, and it also sells the excess energy.
With newly-developed projects, Aksa has
not only reduced the need of its own
power plant but also operated the power
plants in the most efficient way.

“Waste
management,
rehabilitation
and efficiency
works constitute
the highest
expenditure”

Istanbul Chamber of Industry announced
the annual list of Top 500 Industrial
Enterprises of Turkey this year. You
have scaled up from 38 to 35. What has
changed in one year, to what do you
attribute this success?
We rank 35 in the list thanks to our net
production sales valued at 2 billion 66
million 6 thousand 94 TL in the year 2014.
The result really made us very happy. In
fact, it was a success that we expected,
because despite the uncertainty and
volatility in the financial markets, 2014
was a successful year for us.
I can proudly say that Aksa, reaching up
to 99% capacity in production, broke
a record in the history of the company
in 2014. Ranking higher in terms of
dividend yield in Istanbul Stock Exchange
distributing 79% of its profit in 2013, Aksa
Acrylic raised its global market share to
17% as a concrete result of these works,
and continued to be the market leader
with an innovative approach especially
in “technical fibers”. Our company
accomplished its targets by increasing
its net profit by 16%. Furthermore, our
revenue growth in 2014 was 20% and
reached 2 billion 104 million Turkish
liras. Therefore, all these developments
have also brought success. As you all
know, textile production has shifted to
the Far East since late 1990s. All major
producers in the sector are active in the
Far East and all of their products are sold
in the Far East as well. However, a German
company, having the largest capacity after
Aksa, is the second biggest producer with
its 180.000 tons/year capacity. In the top
five largest companies, the other three are
from the Far East.
What is the importance of Petkim for
you? What are the advantages of Petkim
in terms of production processes of your
company and supplying raw material?
Petkim is an important source as a local
supplier and due to its advantageous
logistic location. First and foremost, we
are talking about domestic production in
a distance just two days from İstanbul. If
we take into consideration that imported
products are delivered to us in minimum
20 days, Petkim stands out as a valuable
producer also in terms of logistics.
Especially when the stock is low, Petkim
could assure the continuity of production
through shipping.
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50 years of honor, pride and
passion for production…
Petkim, corner stone and indispensable manufacture power of Turkish
Industry, is celebrating its 50th anniversary. We owe special thanks to our
employees, accompanying our manufacturing passion since half a century.
Petkim, growing more with new investments, will continue providing
employment for Turkish people.

Together with our employees, we
celebrated our 50th anniversary
with a magnificent ceremony

Established on April 3, 1965, Petkim
celebrated its 50th anniversary with
a spectacular ceremony attended by
employees. Minister of Economy and
Industry of Azerbaijan Shahin Mustafayev,
Minister of Energy of Azerbaijan Natig
Aliyev, Executive Director of SOFAZ
Shahmar Movsumov, Governor of Izmir
Mustafa Toprak, Deputy Mayor of Izmir
Metropolitan Municipality Sırrı Aydoğan,
SOCAR President Rovnag Abdullayev,
SOCAR Turkey President (CEO) Kenan
Yavuz and senior managers from SOCAR

and Petkim attended the ceremony held
in Petkim Cultural Center.
Petkim General Manager Sadettin Korkut
made the opening speech of the ceremony
and stated that they have been working
with a never-ending and increasing
determination and passion for production.
Korkut said, “Turkey has to establish and
develop industrial facilities in order to be
industrialized, to change the image of the
country as importing almost every item,
and to improve the domestic production
capacity. Many industrial branches
have developed thanks to Petkim and
similar heavy industry enterprises in our
country.” He noted that 1 gram increase
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“we are celebrating strategic
economic cooperation”

in production means 1 gram decrease in
import, and for 50 years Petkim acts as
leverage for the development of main
sectors in Turkish manufacturing industry
such as plastics, packaging, chemical,
pipes, paint and textile.

$ 10 billion investment in 10 years
Indicating that investments in Petkim and
the Petkim Peninsula are crucial, Minister
of Economy and Industry of Azerbaijan
Shahin Mustafayev said, “As SOCAR’s first
investment in Turkey, Petkim is a symbol
of fortunate development of Azerbaijani–
Turkish relations. The investment in this
peninsula will reach $10 billion in 10 years
from 2008 to 2018. Pointing out that 1600
Azerbaijani companies operate in Turkey
and they have succeeded many important
businesses, Mustafayev pointed out the
fact that they have to strengthen the
fraternity between Turkey and Azerbaijan.
He also added: “Words of our leaders
Heydar Aliyev and Mustafa Kemal Atatürk,
the ‘One nation, two states’ ideal leads
our way. This unity is has deep roots. We
give full support to SOCAR’s goal to be the
largest industrial company in Turkey by
2023.”

Minister of Energy of Azerbaijan Natig
Aliyev said they are celebrating not only
the 50th anniversary of Petkim but also the
strategic economic cooperation between
Turkey and Azerbaijan. Aliyev reminded
that cooperation started right after the
independence of Azerbaijan in 1994, Aliyev
and said, “That year, our immortal leader
Heydar Aliyev launched an overwhelming
political vision by giving share to TPAO
from Azeri-Chirag-Guneshli oil fields.
In the last 21 years, we successfully
realized very important projects with
an ever-increasing momentum. ‘Project
of the Century’ Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil
Pipeline, Baku-Tbilisi-Erzurum Natural
Gas Pipeline, Baku-Tbilisi-Kars Railway
Project, investment projects in the Petkim
peninsula and lastly the Trans-Anatolian
Natural Gas Pipeline, the foundations
of which were laid on March 17, 2015,
constitute the important steps of this
vision in history.”
There was a pleasant surprise in the 50th
anniversary of Petkim. SOCAR President
Rovnag Abdullayev said “I was born on the
same day when Petkim was established.”
This expression was strongly applauded by
the audience. After his speech, Abdullayev
gave Renault Clio as a gift to Emrah Yörük
who became the 5000th employee to give
a suggestion in the “Fikrimce” suggestion
system of Petkim.
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Presidents will participate
inaugurate Petkim Port
Within the scope of the 50th anniversary
celebrations, press members from
Istanbul came to visit the Aliağa Complex
and received information about ongoing
investments. Press members were hosted
by SOCAR Turkey President (CEO) Kenan
Yavuz and General Manager of Petkim
Sadettin Korkut. They examined the Star
Refinery, container port construction sites
and the manufacturing facilities of Petkim.
SOCAR Turkey President (CEO) Kenan Yavuz
gave information to journalists by saying:
“It is difficult to tell all those memories of
50 years in a short time. Industrialization
history of Turkey completely overlaps
with the history of Petkim. Today, building
Petkim from scratch would cost at least $5
billion but money is not enough to create
such a plant. There is not a single area
suitable for this huge facility in Turkey.
When Petkim was privatized, it was sold
for 26 times its value. Petkim is the most
expensive privatization in Turkey. In our
50th anniversary, we took the stage with
honor and pride. We proudly raised our
company to the center of Turkey’s major
investments. This plant will be one of the
largest integration-based production sites
in Europe by 2020.”
Kenan Yavuz said they are expecting
the participation of President of Turkey
Recep Tayyip Erdoğan and President of
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Azerbaijan Ilham Aliyev to the opening
ceremony of Petkim Port where the first
ship is predicted to berth in autumn. Kenan
Yavuz noted that the total investment cost
of the port is $400 million; Petkim is going
to invest $300 million of this amount while
APM Terminals, which will operate the
port for 28 years, will make equipment
investments. He highlighted that Petkim
Container Port, which will be the third
largest port in Turkey, will be the only port
where ships with a container capacity up
to 11 thousands TEU could berth. Yavuz
said: “The Aegean Sea lacks a suitable
port for large container ships. Those ships
have to approach the ports such as Pire,
Alexandria, and Malta. After transferring
to smaller ships, freight can be delivered
at the region. World’s largest container
ships will be able to approach our port.
We have an integrated plant. The port
will respond to every need, and we also
suggested that Alsancak Port would be
used as cruise and yacht port. We wish
to open Petlim this autumn with the
participation of Presidents of Turkey and
Azerbaijan.”

Outpouring of emotion at Gala
Dinner
Within the scope of celebrations,
prominent figures from the press and
business world in Istanbul and Izmir as
well as the Izmir protocol gathered at
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the 50th anniversary dinner at Swissotel
Grand Ephesus. Guests enjoyed a pleasant
night with a fine selection of Turkish
and Azerbaijani music. Mayor of Izmir
Metropolitan Municipality Aziz Kocaoğlu
started his speech by expressing his
gratitude to everyone who contributed
to Petkim since its foundation, and
said, “Turkey’s most important issue is
production”. When we achieve that goal,
we will be one step closer to the objective
guided by our great leader Mustafa Kemal
Atatürk. Thus Turkey will go beyond
developed nations.”
Izmir Turkic World Dance and Music
Ensemble and Alihan Samedov took the
stage; SOCAR Turkey President (CEO)
Kenan Yavuz and Azerbaijani singer Tunzale
Agayeva performed a duet at the end of

the night. Together they sang ‘Çırpınırdı
Karadeniz’ along with the guests.

̇ celebrates 50th anniversary
Petkim
with a concert

50th anniversary celebrations of Petkim
reached the peak with the concert of
famous pop music singer Göksel at the
Gündoğdu Square on April 4. Before the
unforgettable concert, Petkim Employees’
Choir and the Cinema Symphony Orchestra
performed Berkant’s unforgettable song
‘Samanyolu’. SOCAR Turkey President
(CEO) Kenan Yavuz, maestro of the choir
and orchestra, made a pleasant surprise
to his wife. Indicating that April 4 is their
wedding anniversary, Kenan Yavuz invited
his wife Sibel Yavuz to the stage and they
danced in company with ‘Samanyolu’.
This pleasant gesture was appreciated
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and strongly applauded by the
audience in Izmir.

First time with the
symphony orchestra

Göksel, taking the stage with the
Cinema Symphony Orchestra for
the first time, sang her popular
songs for Izmir residents and
Petkim employees, and they also
sang ‘Kar Taneleri’, written and
composed by Kayahan. Göksel
told the audience that on her
way to Izmir she heard Kayahan
was born here. Göksel said to
thousands of people shining
at the Gündoğdu Square, “You
are all so beautiful, you look
like snowflakes. May you rest in
light great singer Kayahan.” She
sang her popular songs such as
‘Yalnız Kuş’, ‘Sen Orda Yoktun’ and
‘Uzaktan’. Zeybek performance
by local dancers in front of the
Gündoğdu Statue and colorful
fireworks enlightening the sky
were admired by spectators. At
the end of the night, SOCAR Turkey
President (CEO) Kenan Yavuz and
Petkim General Manager Sadettin
Korkut took the stage with the
artists and chanted the ‘Izmir
Anthem’ with thousands of Izmir
residents at the square.
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A City Full of the Traces of
Antiquity: Bergama

In Greek mythology, do you know the tragic story of beautiful Medusa, one
of Gorgon sisters, or the city where death is forbidden? Bergama, welcoming
history-lovers from around the world, is looking forward to meet you.

Medusa, sister of Euryale and

Stheno, was a beautiful girl.
Everybody was talking about her
beauty. She was so charming that even
gods fell in love with her. What made her
different from her sisters was her mortality.
Poseidon –the God of the Sea- changed
the pace of her life. Poseidon, son of Zeus
and Metis -the Goddess of wisdom and
intellect-, fell in love with Medusa at first
sight. Her beauty was so alluring for him.
Her mortality made him keep his feelings
as a secret. His spirit got stuck with his
love for Medusa, and his heart burnt with
her beauty. In time, his wife Athena began
to doubt Poseidon’s behavior. Poseidon’s
love and affection became so unbearable
for him that he possessed Medusa by
force in Athena’s temple. Athena lost her
temper when she saw Medusa in that
situation and then cursed her. She turned
that poor girl into a scary monster so that
anyone looking at her face would run
away from Medusa. Thus, her dazzling
beauty and attraction became her biggest
curse. Athena could not overcome the
feeling of disappointment and misery
due to Poseidon’s betrayal, and wanted
whoever touched her hair to turn into a

With its huge
Roman Theatre,
amphitheaters,
stadiums and
tumuluses,
Bergama is an
open air museum
and one of the
most visited
tourist attractions

snake, whoever looked at her eyes to turn
into a stone. Her anger was so strong that
she thought only separating Medusa’s
head from her body could give peace to
her, and then killed Medusa.
Asklepion: A healing center in Anatolia
This tragic story from Ancient Greek
mythology inspires many artists and
people from many parts of the world. One
of the most interesting works displayed
in Archeological Museum in Bergama is
the mosaic depicting the snaky head of
Medusa which gave Athena a jealousy
attack. This museum was opened 91 years
ago, and today it hosts many precious
works. Marble sculptures, architectural
pieces, reliefs, terracotta statuettes, pots
and pans, glass works, candles and coins
from the Early Bronze Age to Byzantium
are displayed here for those interested
in archeology and history. This hospital,
built in the mysterious soil of Bergama
in the 4th century B.C., is called as the
cradle of civilization. It is one of the most
remarkable buildings. Asclepion is the
only place where death is forbidden. This
expression is the first thing that people
see when they enter the hospital. In
this historic hospital, different ways of
physiotherapy and particularly mud bath
therapies being implemented to heal
the patients. For the first time in history,
snakes were used as a symbol of medicine
and pharmacy. Fresh air and serenity were
believed to heal the patients. At that time,
it was believed that Asclepius, the God of
Medicine healed patients in their dreams.

