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SAYFA 12

SOCAR BAȘKANI’NDAN
PETKİM YARIMADASI’NA
TAM NOT
RÖVNAG ABDULLAYEV
ÇALIŞMALARI YERİNDE İZLEDİ

‘SANAYİCİMİZ DAHA ÇOK ÜRETSİN,
DAHA ÇOK KAZANSIN DİYE VARIZ’
AVRUPA’NIN PLASTİK VE AMBALAJ DEVLERİ İKİ AYRI FUARDA İSTANBUL’DA BULUȘTU • ENERJİ VERİMLİLİĞİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ PETKİM’İN • PETKİM, YENİ ȘİRKETİNDE ‘MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ’ ÜRETECEK
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Petkim, Avrupa’nın Petkim, Türkiye’nin en Petkim’in 50 yıllık
devleriyle, üç fuarda dijital şirketlerinden birikimi Akademi’ye
biri seçildi
boy gösterdi
yansıdı
Plastik ve ambalaj sektörünün önde
gelen firmaları, İstanbul ve Gaziantep’te
düzenlenen fuarlarda bir araya geldi.

Accenture Dijitalleșme Endeksi’nde ‘Petkim’,
sektörünün lideri oldu.

Petkim, alanındaki yüksek bilgi birikimi
ve deneyim zenginliğini çalıșanlarımıza,
sektörel bazda müșteri ve tedarikçilerin
hizmetine sunma amacı ile Petkim Akademi
yapılanmasını hayata geçirdi.
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edtörden
Yeni yıla heyecanla giriyoruz

P

etkim’in 50’nci yılını geride bırakmanın gururu ve
mutluluğuyla yepyeni bir yıla giriyoruz. Bu gururu
sizlerle paylașmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz.
Türkiye’nin sanayi devi Petkim her geçen yıl bașarısını bașarısını katlayarak kendine ve ülkeye kattığı değeri artırıyor. Bir yandan ekonomik gücünü arttırırken bir yandan
cari yıl verilerini dikkat çekici düzeye tașıyor. Yılın ikinci çeyreğinde 188 milyon TL olan net kârını üçüncü çeyrekte 270.9 milyon
TL’nin üzerine tașıyan Petkim, 9 ayda sağladığı 503 milyon TL
net kârla üzerine düșen misyonunu bașarıyla sürdürüyor.
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SOCAR Başkanı’ndan
Petkim Yarımadası’na
tam not
SOCAR Bașkanı Rövnag Abdullayev, beraberindeki heyetle Petkim
Yarımadası’nı ziyaret ederek çalıșmaları yerinde izledi.
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Șirketlerin geleceği
yakalayabilmeleri, kendilerini
dönüștürmeleri olmazsa
olmazlardan biri
İș süreçlerini müșterileriyle birlikte düșünen, birlikte hareket
eden Petkim, sonbaharda 3 farklı fuarı önemli bulușma ortamına dönüștürdü. Türk ambalaj sektörünün uluslararası bulușma
noktası olan 21. Avrasya Ambalaj Fuarı, plastik sektörünün zirvesi 24. Plast Eurasia İstanbul Fuarı ve Gaziantep Plastik Fuarı’nda sektördeki en yeni üretim teknolojileri ve inovatif ürünler
tanıtıldı. Biz de burada müșterilerimizle daha yakın ișbirliği imkanlarını değerlendirdik, Akademi eğitim hizmetlerimizi tanıtma
imkanı bulduk.
Dijitalleșen dünyada șirketlerin geleceği yakalayabilmeleri
ve kendilerini dönüștürmeleri artık olmazsa olmazlardan biri haline geldi. Șirket politikaları kapsamında dijital dünyaya adaptasyon, varlığınızı devam ettirebilmeniz için itici güçlerden birisi. Bu
bağlamda Petkim, Türkiye’nin en dijital șirketlerinden biri seçildi.
‘Bilimsel bir yaklașım ve sistematik bir metodoloji’ ile 17 sektörü kapsayan çalıșmanın sonucuna göre, Accenture Dijitalleșme
Endeksi’nde ‘Petkim’ kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
sektörünün lideri oldu. Bu bașarıyı sizlerle paylașıyor olmanın
mutluluğunu yașıyoruz.
Petkim’in hammadde ihtiyacını karșılamak üzerine kurulan
STAR Rafineri’de proje sürecinin yarısı tamamlandı. 2018 yılında üretime bașlayacak 5,6 milyar dolar yatırım bedeline sahip
rafineride ilk üst ekipmanlar da limana ulaștı, projedeki montajlarına bașlandı. Petlim Konteyner Limanı’nda 2013 yılında bașlayan hafriyat çalıșmaları 2 yılı geride bıraktı. Aynı anda otoyol,
demiryolu ve karayolu bağlantısına sahip bu dev liman tamamlandığında Türkiye’nin en stratejik sanayi bölgelerinden biri olan
Aliağa’yı diğer limanlarıyla birlikte ülkemizin en büyük entegre
lojistik merkezi olma noktasına tașıyacak. Güzel haberler vermeye devam edeceğiz...

Memduh Tașlıcalı
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AVRUPA’NIN PLASTİK DEVLERİ
İSTANBUL’DA BULUŞTU
Petkim, Tüyap’ta gerçekleştirilen Plast Eurasia İstanbul
25. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı’ndaydı.
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retim kapasitesi ile Avrupa ikinciliği ve dünya yedinciliği konumundaki Türk plastik endüstrisi;
bu yıl dünyanın en büyük plastik
üreticilerini ağırladı. Bu kapsamda Petkim, Türk plastik sektörünün uluslararası
bulușma noktası olan 24. Plast Eurasia
İstanbul 2015 Fuarı’ndaki standında
müșterileri ve fuar ziyaretçileri ile bir araya geldi. 98 ülkeden 1067 firma ve firma
temsilciliğinin katıldığı, TÜYAP Beylikdüzü
Fuar Merkezi’nde yapılan fuar 3-6 Aralık
2015 tarihleri arasında gerçekleștirildi.
45 bine yakın profesyonel ziyaretçinin
ağırlandığı fuar süresince; plastik makineleri, kimyasal ve hammaddeler, makine yan sanayi, ısı ve kontrol cihazları ve
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Plastik
sektöründeki
en yeni üretim
teknolojileri ve
inovatif ürünler
İstanbul’da
tanıtıldı

RAKAMLARLA
PLAST EURASIA
İSTANBUL 2015
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kalıplar gibi birçok alanda en son teknoloji
ürünler sergilendi.
Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin yayınladığı “Türkiye Ambalaj Sektörü 2015”
raporuna göre dünyada ortalama yüzde
3 büyüyen ambalaj endüstrisi, Türkiye’de
2011’den bu yana yılda ortalama yüzde
15’lik büyüme hızı yakaladı. İmalat sanayi
yeni üretim tesisleri kazandıkça Türkiye
ambalaj sektörünün de yeni talepleri karșılamak için ambalaj pazarı gelișmiș AB
ülkelerinden daha hızlı bir gelișim gösterdi. Küresel ambalaj endüstrisinin 2016’da
820 milyar dolarlık ciroya ulașması tahmin ediliyor. Rapora göre, 137 milyar dolarlık sektörle dünyanın en büyük ambalaj
tüketicisi olan ABD’yi 80 milyar dolarlık
talebiyle Çin takip ediyor. Sektörde hızlı
büyüyen Çin’in, ABD’yi 2017’de geçeceği
öngörülüyor.
Raporda, Türkiye verilerine yönelik
detaylı veriler de paylașıldı. Buna göre
2008-2009 yıllarında dünyada yașanan
finansal krizde yara almayan Türkiye ambalaj sektörü, 2008’i gerilemeden 2009’u
da ufak bir küçülme ile atlatarak 2010’dan
itibaren hızlı bir toparlanma sürecine girdi, yüzde 18’lik üretim artıșıyla yılı kapattı.
Sektör 2011’de 6 milyon ton üretim, 12

milyar dolar ciro; 2012’de 6,4 milyon ton
üretim, 14 milyar dolar ciro; 2013’te 6,9
milyon ton üretim, 16,2 milyar dolar ciro
gerçekleștirerek yükselen bir grafik yakaladı. Raporda malzeme gruplarına göre
2014 yılı üretim verileri incelendiğinde;

plastik ambalaj yüzde 38 ile ilk sırada yer
alırken onu yüzde 27 ile oluklu mukavva,
yüzde 15 ile cam ambalaj, yüzde 7 ile ahșap ambalaj, yüzde 6 ile karton ambalaj,
yüzde 5 ile metal ambalaj ve yüzde 2 ile
kağıt ambalaj takip etti.
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21. AVRASYA AMBALAJ FUARI
50 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen
21. Avrasya Ambalaj Fuarı, 22-25 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul Beylikdüzü’nde
bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

B

ölgesinin her yıl düzenlenen en
büyük fuarı olma özelliğini tașıyan
Avrasya Ambalaj Fuarı, ambalaj
ve hizmet verdiği tüm sektörlerin
mensuplarını ağırladı. Fuar 90’dan fazla ülke
ve 50 bini așkın ziyaretçiyi bulușturdu. Yurt
içinde olduğu kadar yurt dıșında da tanınan,
uluslararası fuar takvimlerinde yer alan organizasyon bu yıl da yurt içi katılımın yanı sıra
yurt dıșı katılımcılardan da yoğun ilgi gördü.
Ambalaj sektöründe yaklașık yüzde 30 düzeyinde satıș payına sahip olan Petkim bu veSayfa 6 www.petkim.com.tr

sileyle yüzlerce müșterisiyle bir araya gelme
fırsatı yakaladı. Ambalaj üreticisi katılımcılar
ambalajda son trendleri sergiledi. Fuar katılımcıları, önemli jeopolitik konumuyla farklı
bölge ekonomilerinin kavșak noktası olan İstanbul’da, ambalaj sektörünün de güç birliğiyle her yıl büyüyen ve gelișen Avrasya Ambalaj
Fuarı’nda yer alarak, Türkiye, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar, Rusya, Kafkaslar, Orta Asya,
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan gıda ve gıda
dıșı tüm endüstrilerin karar vericileriyle bulușma fırsatı yakaladı. Fuara özellikle Rusya,

Azerbaycan, Kazakistan, İran, Irak, İsrail, Gürcistan, Makedonya, Fas, Ürdün, Cezayir, Mısır
ve Bulgaristan’dan alım heyetleri ilgi gösterdi.
AMBALAJ TASARIM ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU
ASD ve Reed Tüyap ișbirliğinde bu yıl 11’incisi
düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci
Yarıșması 2015’in ödül töreni de 22 Ekim’de
fuarın açılıș töreninde gerçekleștirildi. Yarıșmada Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Muhammed Saner
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Fuara özellikle
Rusya, Azerbaycan,
Kazakistan, İran,
Irak, İsrail, Gürcistan
gibi ülkelerden
alım heyetleri ilgi
gösterdi
Öztürkler ‘Wave’ isimli projesiyle birincilik;
Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü’nden
Emre Karacan ‘Șifa Süzen Poșet Çay Ambalajı’ isimli projesiyle ikincilik; İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden Zeynep Çebi, Ege
Apaydın ve Özgün Yurdaer ‘Recyc-all’ projeleriyle üçüncülük ödülünü kazandılar. Yarıșmada ayrıca 3 proje mansiyon, 6 proje ise
sertifika almaya hak kazandı. 11’inci Ambalaj
Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarıșması’nda ilk üç
dereceyi paylașan finalistler, 5 bin TL, 3 bin
TL, 2 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Man-

siyon alan üç öğrenci ise 1.000 TL ile ödüllendirildi. 19 farklı üniversiteden 148 bașvurunun yapıldığı yarıșmada ilk 3 sırayı paylașan
finalistlere para ödülünün yanı sıra öğrenim
hayatları boyunca burs verilecek.
Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Bașkanı Sadettin Korkut ödül töreninde
yaptığı konușmada, “Bu yarıșma Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu (APF) tarafından tanınıyor ve teșvik
ediliyor. Yarıșmada ödüle layık bulunan projelerin sahibi gençlerimiz dilerlerse WPO ve
APF tarafından düzenlenen WorldStar ve AsiaStar Student yarıșmalarına katılabiliyorlar.
Yarıșmamızda ilk üç dereceyi hak eden gençlerimize ise çeșitli ödüllerin yanı sıra öğrenim
hayatları boyunca ‘ASD & Tüyap Öğrenim
Bursu’ adı altında yılda 12 ay burs sağlayarak,
bu bașarının sürdürülmesine katkıda bulunabilmeyi arzuluyoruz. Bu yarıșmadan bașarı
elde eden öğrencilerimiz WorldStar Student
Yarıșması’nda dünya çapında büyük bașarılar
elde ediyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Marmara
Üniversitesi’nden bir öğrencimiz ilk üç arasında yer alarak ‘WorldStar Student Ödülü’nü
almaya hak kazandı” dedi.

ödül
kazananlar
BİRİNCİLİK:

Wave
M. Saner Öztürkler

Anadolu Üniversitesi Endüstriyel
Tasarım Bölümü

İKİNCİLİK:

Şifa Süzen Poşet Çay
Ambalajı
Emre Karacan

Anadolu Üniversitesi Grafik Bölümü

ÜÇÜNCÜLÜK:

Recyc-all
Zeynep Çebi, Ege Apaydın,
Özgün Yurdaer
İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
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GAPPLAST 2015 FUARI PLASTİK
SEKTÖRÜNE GÜÇ KATTI
Aralarında Petkim’in de hazır bulunduğu Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri,
Hammadde ve Ürünleri Fuarı (GAPPLAST) Gaziantep’te düzenlendi.

F

uar, Güneydoğu Plastik ve Kimya Sanayicileri Derneği
(GAPLASDER) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ișbirliğiyle
Akort Fuarcılık tarafından düzenlendi. Ortadoğu Fuar
Merkezi’nde açılan fuarda Petkim, Süper Film ve Naksan
Plastik gibi sektörün önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu
firmaların ürünleri görücüye çıktı. Bölgede ilk defa düzenlenen
fuarda plastik makineleri, kimyasal ve hammaddeler, makine yan
ve ara sanayi, ısı ve kontrol cihazları, kalıp, hidrolik ve pnömatik,
geri dönüșüm firmalarının yanı sıra plastik mobilya ve dekorasyon,
sulama sistemleri, PVC pencere ve boru üretici firmalar katıldı. Açılıșa
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Bașkanı Adil Konukoğlu ve GAPLASDER Yönetim
Kurulu Bașkanı M. Murat Kökoğlu katıldı. Yaptığı konușmada
sektörün en önemli ihtiyacının yetișmiș eleman olduğunu anlatan
Konukoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nı yeni açılacak olan liseleri Meslek
Lisesi olarak açmaya çağırdı.

Sayfa 8 www.petkim.com.tr

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ PETKİM’İN
Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından gerçekleştirilen
ve bu sene 16’ncısı düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda
(SENVER-16) ödüller sahiplerini buldu.

S

anayide Enerji Verimliliği Proje
Yarıșması plaket ve ödülleri; bu
yıl ”Enerji Verimliliği Haftası” etkinlikleri kapsamında İstanbul’da
düzenlenen VII. Enerji Verimliliği Forumu
ve Fuarında, kamu, özel ve sivil toplum
kurulușlarının üst düzey temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleșen tören ile verildi.
Petkim’in, endüstriyel ișletmelerin mevcut sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik uyguladıkları projelerin
değerlendirildiği SEVAP-3 (50.001 TEP ve
üzeri) kategorisinde katıldığı yarıșmanın
sonucu İstanbul’da düzenlenen Enerji Forumu’nda açıklandı. Petkim, AYPE, ETİLEN,
AROMATİKLER, ACN ve AYPE-T fabrikalarından seçilen toplam 8 enerji projesiyle ‘Enerji Tüketimi 50001 TEP Üzeri Proje
Uygulamaları’ ile katıldığı yarıșmada birinci
oldu. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak’tan aldı. Korkut, gerek projelerin gerçekleșmesinde, gerekse yarıșma
sürecinde emeği geçen herkese teșekkür
etti. Kendini geleceğe hazırlayan “Sürekli
iyileștirme” felsefesini benimseyen Pet-

kim, enerji verimliliği ve tasarrufu konularında da önemli çalıșmalar yürütüyor. Petkim daha önce “50.000 Ton Eșdeğeri Petrol
(TEP) ve Üzerinde Enerji Harcayan Büyük
Sanayiciler” kategorisinde yarıștığı 7 proje
ile toplam 58 milyon 396 bin TL değerinde
enerji tasarrufu sağlamıștı.

Petkim Genel
Müdürü Sadettin
Korkut, ödülü
Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanı Berat
Albayrak’tan aldı
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ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE
TARİHİ KÂR
Petkim, 2015 yılı üçüncü çeyreğinde 270.9 milyon TL net
kâr açıklayarak 9 aylık net kârını 503 milyon TL’ye taşıdı.
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ürkiye’nin petrokimya hammadde
üreticisi Petkim, 2015 yılı ikinci
çeyreğinde 188 milyon TL olan
net kârını, üçüncü çeyrekte 270.9
milyon TL’nin üzerine tașıdı. Șirket ilk 9
ayda açıkladığı 503,2 milyon TL net kâr ile
yılın ilk yarısındaki performansını daha da
yükseltti. 9 aylık dönemde 3 milyar 375
milyon TL ciro yapan șirketin brüt kârı yaklașık 561 milyon TL olurken esas faaliyet
kârı 406 milyon TL’ye çıktı. Söz konusu dönemde brüt 2 milyon 327 bin ton üretim
gerçekleștiren șirketin Eylül ayı kapasite
kullanım oranı da yüzde 96,8 düzeyine
çıktı. Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, “Önceki dönemde gerçekleștirdiğimiz
kapasite artıșları ve genel bakım durușları
sayesinde sağladığımız daha yüksek üretim performansına paralel olarak, satıș
miktarı ve kârlılık açısından oldukça tatmin
edici bir dönem yașadık. Operasyonel veSayfa 10 www.petkim.com.tr

Korkut: Geçmiş
dönemde hayata
geçirdiğimiz
kapasite artışları,
iyileştirmeler ve
verimlilik artışları
2015 yılında
kârlılığa yansıdı

rimliliği artırmaya dönük çalıșmalar, pazarın ihtiyaçlarını göz önüne alarak daha iyi
konumlanmamız ve süreçlerimizin gözden
geçirilmesi ile olușan iyileștirmelerin sonuçları 2015 yılı kârlılığımıza yansıdı” dedi.
2014 yılı sonunda tamamlanan Etilen Fabrikası yatırımının devreye alınmasının toplam verimliliğe pozitif katkıları, hammadde fiyatlarının düșük seviyelerde stabilize
olması, bu olumlu șartlara stok yönetimi,
üretim ve satıș stratejileriyle hızlıca adapte olunmasıyla yüksek kârlılığa ulașıldığını
söyleyen Korkut, önümüzdeki dönemler
için de yüksek kapasite kullanarak sürdürülebilir kârlılık seviyesinin hedeflendiğini
belirterek, “Geçmiș dönemde hayata geçirdiğimiz kapasite artıșları, iyileștirmeler
ve verimlilik artıșları 2015 yılında kârlılığa yansıdı. Bu sürece 2015 yılı bașında
hazırlıklı idik. Aynı zamanda operasyonel
verimliliği artırmaya dönük çalıșmalarımız,
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pazarın ihtiyaçlarını göz önüne alan satıș
politikalarımız ve süreçlerimizin iyileștirmesiyle enerji bașta olmak üzere maliyetlerimizi olumlu yönde etkilendi ve kârlılığımız arttı” dedi.
Sadettin Korkut, 2015’in ilk 9 ayında ülkemizdeki ekonomik belirsizlikler ve
buna bağlı olarak döviz kurlarında yașanan dalgalanmaların hızlı ve çevik hareket

561

406

brüt kâr

esas faaliyet kârı

milyon t

milyon t

etmeyi gerektirdiğini ifade ederek, șunları
kaydetti: “Șirketimiz, kendisiyle beraber bu
ortama adapte olabilen küçük ve orta boy
ișletmelerin yanında yer alarak yüksek satıș ve kârlılık yakaladı. Söz konusu hazırlık
ve stratejilerimizin bașarısı yılın ikinci ve
üçüncü çeyreğinde görülen çok yüksek kârlılık ile görünür hale geldi. 2015 yılında global piyasalarda yașanan ve bu stratejimizi

96.8
Eylül ayı kapasite
%

kullanım oranı

destekleyen bir gelișme de, Asya bölgesinde artan talep ve fiyatlara paralel olarak,
Kuzey Amerika ve Orta Doğu’daki küresel
ihracatçı firmaların, daha yüksek kâr amacıyla, ana hedef pazar olarak bu bölgeye
yönelmeleri ve bu durumun sonucu olarak
Türkiye gibi ithalatçı ülke üreticilerinin daha
az ithalat rekabetiyle karșı karșıya kalmaları oldu.”
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SOCAR BAŞKANI’NDAN
PETKİM YARIMADASI’NA TAM NOT
SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, beraberindeki heyetle Petkim Yarımadası’nı ziyaret
ederek çalışmaları yerinde izledi.

S

OCAR Bașkanı Rövnag Abdullayev
beraberinde SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Bașkanı Vagif Aliyev,
SOCAR Bașkan Yardımcıları Süleyman Gasimov, Elșad Nasirov ve Badal
Badalov’la birlikte İzmir Aliağa’daki Pet-
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kim Yarımadası’nı ziyaret ederek devam
eden projeleri yerinde inceledi. SOCAR
Türkiye Bașkanı (CEO) Kenan Yavuz, SOCAR Türkiye Bașkan Birinci Yardımcısı Samir Kerimli, Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut’un ev sahipliğinde gerçekleșen

ziyarette Abdullayev, projelerin planlandığı gibi bașarılı bir süreçte ilerlemesinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Rövnag Abdullayev’e, yüzde 30’u tamamlanan STAR Rafineri, 20 Ekim’de ilk
fazı tamamlanacak Petlim Limanı ve ilk
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6 ayda 232 milyon TL net kâr açıklayan
Petkim’le ilgili sunum yapıldı. Abdullayev,
aldığı bilgilerden sonra șu değerlendirmede bulundu:
“Petkim Yarımadası’nda üretim yapan
Petkim’de yılın ilk yarısı oldukça pozitif
sonuçlarla kapandı, verimlilik yüksek düzeye ulaștı. STAR Rafineri’de yoğun bir
çalıșma programı takvime uygun olarak
sürdürülüyor. Petlim Limanı ise çok yakında hizmet vermeye bașlayacak. Bundan
gurur duyuyoruz. Limanda zaman planlamamız bir bașarı hikayesi.”
Sunumlar sonrası STAR Rafineri’de laboratuvar olarak hizmet verecek binanın
temel atma törenine katılan Rövnag Ab-

dullayev ve beraberindeki SOCAR yönetimi, temele ilk harcı birlikte attılar. Tören
sonrası liman sahasında olușturulan 310
metre uzunluğundaki dalgakıran ve 700
metre uzunluğundaki rıhtım alanını inceleyen SOCAR Bașkanı Rövnag Abdullayev,
Petkim Yarımadası’ndan ayrılıșında “Petkim’in aynı bașarıları sürdüreceğine inancım tam. STAR Rafineri ve Petlim Limanı
da önümüzdeki süreçte planlamalara uygun sonuçlar alacak. Bașarılar diliyorum”
diye konuștu.
Petlim Konteyner Limanı’nda 2013
yılı Temmuz ayında bașlayan hafriyat çalıșmaları iki yılı geride bırakırken, proje iș
takvimine uygun olarak devam ediyor.

Abdullayev:
Petkim’in aynı
başarıları
sürdüreceğine
inancım tam
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YÖNETİM KURULU 2016 İÇİN
ÇITAYI YUKARI TAŞIDI

Küresel ve ulusal piyasalarda yaşanan volatiliteye rağmen, üçüncü çeyrekte piyasa
beklentilerinin üzerinde tarihi rekor seviyesinde bir kâr açıklayan Petkim, 14 Aralık’ta İzmir
Aliağa’da düzenlenen yönetim kurulu toplantılarına ev sahipliği yaptı.

P

etkim Genel Müdürü Sadettin
Korkut’un ev sahipliğinde, Petkim Yönetim Kurulu Bașkanı Vagif Aliyev’in bașkanlığında yapılan
toplantıya; Petkim Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı David Mammadov, Petkim
Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Gasimov,
Petkim Yönetim Kurulu üyesi Farrukh Gasimov, Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan
Yavuz, Hulusi Kılıç, İlhami Özșahin, Muammer Türker, SOCAR Türkiye Bașkan Birinci
Yardımcısı Samir Kerimli ve Petkim Genel
Müdür Yardımcıları katıldı. Toplantıda 2015
yılının tahmini mali sonuçları, petrol ve nafta piyasalarındaki gelișmeler, Petkim kapasite artıș yatırımlarının etkisi, 2016 yılı için
Sayfa 14 www.petkim.com.tr

bütçe önerisi ve yatırım programı konuları
görüșüldü.
RAFİNERİ PETKİM’E HAMMADDE
GÜVENİLİRLİĞİ SAĞLAYACAK
Petkim yönetim kurulu üyeleri ve SOCAR
Türkiye üst yönetimi düzenlenen saha gezisi
ile yatırımlar ve fabrikalara ilișkin gelișmeler
hakkında bilgi aldı. Yönetim Kurulu, Petkim
Yarımadası’ndaki “Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik-Dağıtım” entegrasyonundaki
ilerlemeyi yerinde inceledi. “Value-Site” vizyonu, Petkim Yarımadası’na 2008-2018
yıllara arasında yapılacak 10 milyar Doların
üzerinde yatırımı kapsıyor. Entegrasyonun
önemli bir adımı olan Türkiye’nin en kapsamlı

yerlileștirme projesi olarak adlandırılan 10
milyon ton ham petrol ișleme kapasiteli STAR
Rafineri’de proje sürecinin yüzde 48’i tamamlandı. 2018 yılında üretime bașlayacak 5,6
milyar dolar yatırım bedeline sahip rafineride
ilk üst ekipmanlar da limana ulaștı, projedeki montajlarına bașlandı. Rafineri bir yandan
Petkim’in ithal ettiği nafta gibi hammaddeleri
yerlileștirecek, Petkim’e hammadde güvenilirliği sağlayacak, diğer yandan dizel, jet yakıtı,
LPG gibi ürünlerle pazara hitap edecek. Yönetim Kurulu Üyeleri, rafineri sahasının ardından
rafineriye hammadde ve nihai ürün lojistiğini
sağlayacak olan liman inșaatını ziyaret etti.
Denizde bağımsız 3 iskeleden olușacak liman
için karada zemin, denizde kazık çakma çalıș-
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maları devam ediyor. Petkim Yönetim Kurulu,
rafineri inșaatının ardından kısa bir süre önce
ișletmeci șirket APM Terminals’a devredilen
Petkim Konteyner Limanı’na geçerek, limandaki son durumu inceledi. 53 metre yüksekliğindeki vinçlerin yerini almaya bașladığı
rıhtımda zemin hazırlıkları tamamlandı, idari
bina ve gümrük giriș kapılarında ise son hazırlıklar gerçekleștiriliyor. Limanın, 2016’nın
ilk çeyreğinde Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbașkanlarının katılımı ile hizmete açılması
bekleniyor. Bașarılı bir döneme imzasını atan
Petkim yönetimini tebrik eden Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılında da olumlu performansını sürdürerek çıtayı yüksekte tutmalarını
diledi.

Başarılı bir döneme imzasını
atan Petkim yönetimini tebrik
eden yönetim kurulu üyeleri, 2016
yılında da olumlu performansın
sürdürülerek çıtanın yüksekte
tutulmasını diledi
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PETKİM, TÜRKİYE’NİN EN DİJİTAL
ŞİRKETLERİNDEN BİRİ SEÇİLDİ
Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde ‘Petkim’, sektörünün lideri oldu.

İşte incelenen 17 sektörde dijitalleşme skoru
en yüksek olan şirketler:
FİNANSAL HİZMETLER: Türkiye Garanti Bankası A.Ș.
PERAKENDE TİCARET: Migros Ticaret A.Ș.
HİZMET FAALİYETLERİ: Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ș.
MOTORLU KARA TAȘITLARININ İMALATI: Ford Otomotiv Sanayi A.Ș.
DİĞER İMALAT: Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ș.
ULAȘTIRMA & DEPOLAMA: Pegasus Hava Tașımacılığı A.Ș.
TOPTAN TİCARET: BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ș.
SİGORTA: Allianz Sigorta
BİLGİ VE İLETİȘİM TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARININ TOPTAN TİCARETİ:
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ș.
ENERJİ: Enerjisa Enerji A.Ș.
MOTORLU KARA TAȘITLARININ TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ: Toyota Türkiye
Pazarlama ve Satıș A.Ș.
GIDA ÜRÜNLERİNİN İMALATI: Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ș.
ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERİN İMALATI: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ș.
DİĞER METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİ İMALATI: Kaleseramik, Çanakkale
Kalebodur Seramik Sanayi A.Ș.
ANA METAL SANAYİ: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ș.
İNȘAAT: Akdeniz İnșaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ș. (Ağaoğlu Șirketler Grubu)
KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI: Petkim Petrokimya Holding A.Ș.
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Ö

zel sektör șirketlerinde üretimden müșteriye kadar uzanan süreçte dijitalleșme performansını
değerlendiren Accenture Türkiye,
Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilișim Vakfı
ișbirliğinde, Dijitalleșme Endeksi’ni hayata
geçirdi. ‘Bilimsel bir yaklașım ve sistematik bir metodoloji’ ile gerçekleștirilen ve 17
sektörü kapsayan çalıșmanın sonuçları 18
Kasım tarihinde düzenlenen ödül töreniyle
açıklandı. Accenture Dijitalleșme Endeksi’nde ‘Petkim’ kimyasalların ve kimyasal
ürünlerin imalatı sektörünün lideri oldu.
İncelenen endüstrilerde faaliyet gösteren
șirketlerin performansını 100 puan üzerinden değerlendiren Accenture Dijitalleșme
Endeksi’ne göre Türkiye’deki șirketlerin dijitalleșme oranı ortalaması yüzde 60. Ortalamanın üzerinde performans gösteren finansal hizmetler, Türkiye’nin dijitalleșme skoru
en yüksek sektörü. Bu sektörü perakende
ticaret, hizmet faaliyetleri ve motorlu kara
tașıtlarının imalatı sektörleri izliyor.

YENİ ŞİRKETTE ‘MÜHENDİSLİK
PLASTİKLERİ’ ÜRETİLECEK

60’a yakın petrokimyasal hammadde üreten Petkim,
mühendislik plastikleri ve ileri teknoloji kimyasalları için
yeni bir şirket kurdu.

T

ürkiye’nin petrokimyasal hammadde üreticisi Petkim Petrokimya Holding A.Ș., ileri mühendislik plastikleri
ve ileri teknoloji kimyasalları üretimine yönelik Petkim Specialities șirketini kurdu. Petkim’in yüzde 100 iștiraki olan Petkim
Specialities Mühendislik Plastikleri Sanayi
ve Ticaret A.Ș., 24 bin ton kapasiteyle Türkiye’de ağırlıklı olarak ithalat yoluyla karșılanan
ve ambalaj, plastik, savunma, medikal, bilgi
teknolojileri gibi sektörlere yönelik üretilecek
katma değeri yüksek (masterbach, compound) ürünler konusunda uzmanlașacak.
Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
yeni șirket için mevcut yatırımlara ek 5 milyon
dolar yatırım yapılacağını kaydetti. Petkim
bünyesinde 14 bin ton üretim kapasitesiyle
yer alan Plastik İșleme Fabrikası varlıklarının
da Petkim Specialities’de kullanılacağını ifade
eden Korkut, bu kapasiteye ek olarak, 10 bin
ton kapasiteli yeni makine, ekipman temin
edilerek Petkim Specialities’in kapasitesinin
24 bin tona ulașacağını dile getirdi.
50 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeli insan
kaynağına sahip Petkim’in son dönemde kapasite artıșının yanı sıra katma değerli ürün-

17
milyar dolar
Plastik sektörü
4-5

%

Mühendislik
plastiklerinin payı

lere odaklandığını belirten Sadettin Korkut,
bunu farklı alanlarda büyüme stratejisiyle bir
araya getirdiklerini söyledi. 2016 yılı bașında
ișletmeye teslim edilip hizmet vermeye bașlayacak olan ve toplam yatırımı 400 milyon
dolara ulașan Petlim’in de (Petkim Konteyner Limanı) Petkim’e değer katan ișlerden
biri olduğunu hatırlatan Korkut, “Petkim
Specialities’i de bu șekilde bağımsız bir yapı
olarak kurguluyoruz. Buradan sağlayacağımız değer Petkim’in toplam gelir ve EBİTDA
artıșını çeșitlendirecek. Hedefimiz müșteriden gelecek taleplere en hızlı șekilde cevap
verebilecek çözümler üretebilecek bir yapı
olușması. Șirket hammadde olarak kendi
ürünlerimizi de kullanıp değeri yüksek özel
ürünlere dönüștürecek. AR-GE ve ileri teknoloji isteyen ürünler ortaya çıkacak” dedi.
Petrokimyada geleneksel ürünlerden
özel ürünlere geçișin öne çıktığını kaydeden
Korkut, özel malzemelerin ambalaj, otomotiv, savunma, medikal, bilgi teknolojileri gibi
sektörlerde kullanıldığını dile getirdi. Türkiye’de 17 milyar dolara ulașan plastik sektörü
içinde mühendislik plastiklerinin yüzde 4-5
paya sahip olduğunu anlatan Korkut, “Dünyada bu alanda büyük oyuncular var. Türkiye
pazarında ağırlığı ithal ürünler alıyor. Güçlü
bir yapıya sahip Petkim’in yerli üretici olarak
bu pazarda yer alması bu yönüyle önem tașıyor. Toplam 15 fabrikamızdaki üretimimizde olduğu gibi burada da sanayicilerimiz için
tedarik güvenliği, sürekliliği, yenilikçilik, ürün
ve hizmet kalitesi önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Uzman ekipler
tarafından
AR-GE ve ileri
teknoloji isteyen
ürünlerin üretimi
yapılacak
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EN KAPSAYICI G20 ZİRVESİ
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ
Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı G20 Zirvesi son dönemlerin
en kapsayıcı ve takdir gören zirvesi olmayı başardı.

K

asım ayında Antalya, tarihinin en
önemli etkinliklerinden birine ev
sahipliği yaptı. Dünyanın en önemli
liderleri bu sefer Antalya’ya tatil için
değil G20 Zirvesi için geldiler. Dünya ekonomisinin yaklașık yüzde 90’ını, ticaretinin
yüzde 80’ini ve nüfusunun üçte ikisini temsil
eden G20 ülkelerinin liderleri Antalya’da bir
araya gelerek dünya sorunlarını müzakere
ettiler. Küresel aklın bu önemli toplantısına
ayrıca, Avrupa Birliği ve 35 uluslararası kuruluș ve Azerbaycan Cumhurbașkanı İlham
Aliyev de iștirak etti. Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya Belek’te gerçekleșen G20 Liderler Zirvesi’nin üç ana teması “kapsayıcılık,
yatırımlar ve uygulama” konuları üzerinde
yoğunlaștı. Antalya’da düzenlenen zirve öncesinde yașanan olumsuz olaylara rağmen
son dönemlerin en kapsayıcı ve takdir gören
zirvesi olmayı bașardı.
Zamanlama olarak Paris terör olaylarıSayfa 18 www.petkim.com.tr

nın hemen ardından gerçekleșmesi zirvenin
gündeminde terörün ağırlık kazanmasını
sağladı. Liderler zirvesinden ilk defa teröre
karșı küresel duruș anlamında 9 maddelik
bir beyanat çıktı. Bu 9 maddelik manifesto,
B20 Zirvesi’nden çıkan ve G20 liderlerinden
beklendiği ifade edilen 19 maddelik talepler
listesi, metinlere geçilmesi açısından son
derece önemli idi.
“İKİ DEVLET BİR MİLLET”
G20’DE DE BERABER
G20 Zirvesi’nde üzerinde durulması gereken
bir diğer önemli konu ise liderler arasında
Azerbaycan Cumhurbașkanı İlham Aliyev’in
de yer almasıydı. Dönem bașkanı olarak
üye olmayan bir ülkeyi davet etme hakkına
sahip olan Türkiye, bu hakkını kardeș ülke
Azerbaycan’dan yana kullandı. Azerbaycan
da böylece karar mekanizmasının içinde
yer aldı. Aslında Azerbaycan’ın kardeș ülke

olmasının yanında jeopolitik önemi de yadsınamaz. Dünya ticaretinin Orta Asya’ya
kaydığı șu günlerde Hazar Bölgesi’nin önemi
giderek artıyor. Azerbaycan bölgeyi temsil
anlamında çok önemli bir ülke konumunda.
Bu anlamda enerji ve ticaret yollarına ev
sahipliği yapan Hazar Bölgesi’ni temsilen
Azerbaycan’ın da G20’de yer alması G20’nin
Hazar’a açılması olarak da değerlendirilebilir.
Hazar Bölgesi’nin uluslararası entegrasyonunda kilit ülke konumunda olan Azerbaycan’ın liderler zirvesine katılması açıkça
bu ülkenin dünyadaki otoritesinin arttığını
ve önümüzdeki dönemde daha da artacağını gösteriyor. Azerbaycan’ın sahip olduğu
bu potansiyelin zirve esnasında diğer liderler
tarafından da yakından görülmesi ülke için
önemli bir fırsat oldu. Özellikle Azerbaycan’ın
enerji konusundaki öneminin zirvede ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Avrupa Birliği’nin
250 ortak çıkar projesinin içerisinde bulunan Güney Gaz Koridoru’na kaynaklık yapan
Azerbaycan doğal gazı Avrupa’nın enerji arz
güvenliğini sağlarken Azerbaycan’ın da dünya piyasasına açılması için önemli bir fırsat.

ENERJİ VE EKONOMİ DÜNYASI
BU ZİRVEDE BİR ARAYA GELDİ
Enerji ve ekonomi alanında
dünyanın en saygın
buluşmalarından biri olarak
kabul edilen ve ABD’nin
önde gelen bağımsız
düşünce kuruluşlarından
Atlantik Konseyi tarafından
düzenlenen Atlantik Konseyi
Enerji ve Ekonomi Zirvesi
İstanbul’da gerçekleşti.

A

çılıșını Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ve SOCAR
Türkiye’nin de sponsor olduğu zirveye küresel enerji piyasasına yön
veren çok sayıda devlet ve hükümet bașkanı
ile enerji ve ekonomi bakanlarının yanı sıra,
küresel ve bölgesel enerji sektörünün en üst
düzey temsilcileri katıldı. Zirvenin bu yılki teması “Çalkantılı Zamanlarda Küresel İstikrar
ve İș Direnci Yaratmak” oldu. 2010 yılından
beri İstanbul’da düzenlenen ve bu yıl 7.’si gerçekleșen zirvede Avrupa’nın enerji güvenliği,
Afganistan’ın geleceği, iklim değișikliği, İran,
Afrika’nın enerji sektörü için önemi, enerji
sistemlerinin 21. yüzyıldaki dönüșümü, çalkantılı bir bölgede bulunan Türkiye’nin rolü,
Güney Gaz Koridoru gibi küresel ekonomi ve
enerji sektörüne dair önemli konu bașlıkları
ele alındı. Bu yıl Antalya’da gerçekleșen G20
Toplantısı’nın hemen arkasından düzenlenmesi, zirvenin önemini daha da artıran bir
unsur oldu.
Yaptığı açılıș konușmasında Türkiye’nin
konumuna değinen Cumhurbașkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Orta Asya ve Hazar Havzası
doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya
sevkinin Avrupa’nın enerji arz güvenliğine
katkıda bulunacağına ve bu amaçla Amerika’nın da desteğiyle Azerbaycan ve Gürcistan’la birlikte büyük projelere imza
atıldığına ve buna devam edileceğine
değindi. Enerjinin, kalkınma alanındaki
çalıșmaların en bașta gelen konularından biri olduğunun altını çizen Cumhur-

bașkanı Erdoğan, “Dünya enerji haritasının
değiștiğini, enerji alanında yeni aktörlerin
ortaya çıktığını görüyoruz, biliyoruz. Tabii
enerjinin çeșitlendirilmesi șart. 13 yıl önce
Türkiye de bu noktada çok ama çok fakirdi.
Kaynaklarının olmayıșından değil, var olduğu halde bunların devreye alınmamasından,
alınamamasından dolayı çok fakirdi. Enerji
üreten ve tüketen ülkelerin kavșağında bulunması ülkemize büyük bir sorumluluk yüklüyor” dedi. Enerji güvenliğinin sağlanmasında üretici, transit ve tüketici
ülkeler arasındaki etkin ișbirliğinin
önemli olduğuna inandıklarını söyleyen Cumhurbașkanı Erdoğan,
tedarik, transit, tüketici yani
3T bașlığı altında hareket
etmeleri gerektiğinin
altını çizdi.

EN UZUN BORU HATTI: TANAP
Azerbaycan’la birlikte geliștirilen Trans
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)
projesinin, Türkiye topraklarında inșa edilen en uzun boru hattı olduğunu söyleyen
Cumhurbașkanı Erdoğan, Azerbaycan gazının hem Türkiye’ye, hem de Avrupa’ya tașınacağını hatırlattı. Öte yandan Türkiye’nin
özellikle transit ve tüketici konumunda olduğunu söyleyen Cumhurbașkanı Erdoğan,
Azerbaycan’ın tedarik konusunda adım
atarak öncülük ettiğini ve Türkiye’nin de
bunun üzerine Azerbaycan’a ortak olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbașkanı Erdoğan șu sözleri dile getirdi: “Șu
anda ortaklar olarak el ele
verdik, temeli attık ve ihaleler yapıldı, inșaatlar hızla
devam ediyor. Türkmen doğal gazı bașta olmak üzere
alternatif kaynakların da bu
boru hattına aslında dahil
edilmesi için bir çalıșma
yürütüyoruz. Doğu Akdeniz, Irak, İran ve Hazar
Bölgesi ile ilgili, ülkemizin
enerji merkezi özelliğini
güçlendirecek yönde gelișmeler var.”
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜNDEMİ
MASAYA YATIRILDI
SOCAR Türkiye Başkanı (CEO) Kenan Yavuz’un katılımıyla gerçekleşen
Boğaziçi Enerji Kulübü’nde Türkiye ve bölgenin enerji gündemi değerlendirildi.

B

u yıl 4.’sü düzenlenen Boğaziçi Enerji Kulübü (The Bosphorus
Energy Club/BEC) toplantısında
sektörün tüm paydașları, Türkiye
ve bölgedeki, hareketli gelișmelerin yașandığı enerji, yatırım ve jeopolitik gündemini
değerlendirdi. Bu yıl iki güne yayılan BEC
oturumları ve ikili görüșmelerinde, Rusya ile
yașanan krizin enerji güvenliğine yansıması,
Azerbaycan’la imzalanan TANAP’ın hızlandırılması anlașması ve Katar’la imzalanan LNG
mutabakatı gibi yeni gelișmelerin enerji ve
ekonomi alanına etkileri ele alındı.
Zirvenin 10 Aralık günü açılıș konușması
Boğaziçi Enerji Kulübü (BEC) Onursal Bașkanı Taner Yıldız ve BEC Bașkanı Mehmet
Öğütçü tarafından yapılırken SOCAR Türkiye Bașkanı (CEO) Kenan Yavuz, Türkiye’nin
içinde bulunduğu konumu değerlendirerek,
enerji haritasında “Türkiye’nin Rusya, Hazar,
Ortadoğu gibi enerjide önemli olan üç farklı
havzada yer aldığını bu yüzden ülkenin öneminin iki kat arttığını” ifade etti.
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BEC Bașkanı Mehmet Öğütçü, bölgede jeopolitik risklerin fazlalaștığına ișaret
ederek, “Türkiye-Suriye sınırında egemenlik
alanını, defalarca uyarılmasına rağmen ihlal
ettiği için düșürülen Rus uçağı sadece jeopolitik ve ekonomik gerilimler olușturmakla
kalmadı, Türkiye’nin enerji ikmal güvenliği açısından da ciddi bir risk ortamı yarattı.

Türkiye 2023’e
kadar dünyanın
ilk 10 büyük
ekonomisinden
biri olmayı
hedefliyor

Uzun zamandır teorik bir konu olan enerji
güvenliği; geçen yılki beklenmedik elektrik
karartması, Rusya ile jeopolitik gerilimin son
zamanlarda tırmanması, İran ve Irak’ın Kürt
bölgesi, Suriye’de iç savaș ve Doğu Akdeniz’de ısınan sular nedeniyle aniden gündemin tam tepesine sıçradı. Șimdi büyük ölçüde hazırlıksız yakalandığımız enerji güvenliği
konusunda acil önlemler arayıșı içindeyiz.
Ne Moskova ne de Ankara doğal gaz, petrol,
kömür ticaretinin ve nükleer güç projesinin
kesintiye uğrayacağını açıktan dile getirdi
ama Türkiye’nin ithal enerjiye, teknolojiye
ve finansmana bağımlılıktan kaynaklanan
‘yumușak karnı’ bir kez daha gündeme geldi”
yorumunda bulundu. Öte yandan Türkiye’nin
enerji arz sorununun olmadığını söyleyen
BEC Onursal Bașkanı Taner Yıldız, Türkiye’nin
yürüttüğü petrol aramaları kapsamında Romanya baseninde petrol ve doğal gaz bulgularının tespit edildiğini belirterek, Shell ile
300 milyon dolarlık sondaj yatırımı yapacaklarını söyledi.

MODERN İPEK YOLU’NDA
İZMİR STRATEJİK ÜS OLACAK

Çin ve Avrupa’nın giderek büyüyen ticaretiyle yeninden canlanan İpek Yolu’nda İzmir stratejik üs
olmaya aday. Bu konuda en büyük rakibi ise İstanbul.

H

azar Strateji Enstitüsü (HASEN)
tarafından gerçekleștirilen ‘Modern İpek Yolu’nda Stratejik Üs:
İzmir’ konulu konferans Ulaștırma,
Denizcilik ve Haberleșme eski Bakanı Binali
Yıldırım ile SOCAR Türkiye CEO’su Kenan Yavuz’un katılımıyla İnciraltı Wyndham Otel’de
gerçekleștirildi. Konferansta eski önemini yeniden kazanacak “Modern İpek Yolu”na vurgu
yapılarak Türkiye’nin ve İzmir’in bu konudaki
eski görkemine kavușması için atacağı adımlar konușuldu. Katılımcılara seslenen Binali
Yıldırım, Türkiye’nin kalkınmasında İzmir’in ilk
günden bu yana lokomotif olduğunu belirterek sözlerine șu șekilde devam etti:
“Ege Bölgesi bașlı bașına lojistik üs oluyor. İzmir’in küresel ticaretteki değișimde,
İpek Yolu’nun ticaretin Batı’dan Doğu’ya
doğru hareketlenmesinde mutlaka cumhuriyetin ilk yıllarındaki önemini, stratejik konumunu tekrar eksiksiz yerine getirmesi lazım.
İstanbul’la kıyaslandığında küresel ticaret
açısından İzmir’in etki alanı daha fazla. En
az İstanbul kadar önemi var. Türkiye’nin kal-

kınması için İzmir’in yarıșacağı tek il İstanbul.
İstanbul ve İzmir, Türkiye’nin itici gücü olur.
Türkiye’nin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bunun için ise tamamlaması gereken sorumlulukları var.”
İSTANBUL VE İZMİR, TÜRKİYE’NİN
İTİCİ GÜCÜ OLUR
Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve
çöküș döneminin bașlıca nedenlerinden biri
tarihi İpek Yolu’nun okyanuslara kaymasıydı.
Diğer bir deyișle tarihi İpek Yolu’nun üzerinden gitmesi ile imparatorluk çöküș sürecine
girmeye bașladı. Șimdi ise tarihi İpek Yolu
Türkiye üzerinden yeniden canlanıyor. Türkiye ve Hazar coğrafyasındaki ülkeler için bu
yolun canlanması ciddi bir gelir kaynağı olacak. SOCAR Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, tarihi İpek Yolu’nun tekrar canlanmasıyla yükseliș döneminin bașladığını, Türkiye’de büyük
bir altyapı devrimi gerçekleștiğini söylüyor.
2014 yılında 811 milyar dolar olan AB-Asya
ikili ticaretinin 2020 yılında 1,2 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini söyleyen HASEN

Kenan Yavuz: Tarihi
İpek Yolu’nun tekrar
canlanmasıyla
yükseliş dönemi
başladı, Türkiye’de
büyük bir
altyapı devrimi
gerçekleşiyor
Genel Sekreteri Haldun Yavaș ise “Türkiye’yi
küresel ticarette merkez üs haline getirecek
en önemli adımlardan birisi Hazar Transit
Koridoru’nun hayata geçirilmesidir” dedi.
Konferansa, TRACECA Azerbaycan Ulusal Sekreteri Akif Mustafayev ve Ulaștırma,
Denizcilik ve Haberleșme Bakanlığı Müsteșar Eski Yardımcısı Suat Hayri Aka konușmacı olarak katıldı.
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PETKİM’İN VİZYONU ‘İŞİNİN
LİDERLERİ’ ZİRVESİ’NDE
Korkut, Türkiye sanayi için daha çok değer katan üretime
ve kârlılığa önem vermeye devam edeceklerini söyledi.

T

ürk Telekom tarafından İzmir’de
Hilton Oteli’nde düzenlenen İșinin
Liderleri Zirvesi’nde bölge ve Türkiye
ekonomisinin önde gelen șirket yöneticileri dönüșüm vizyonlarını anlattı. Açılıș
konușmasını Türk Telekom Kurumsal İș Birimi CEO’su Mehmet Ali Akarca’nın yaptığı zirvede dönüșüm zamanı panelinde Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, Yașar Holding
İcra Bașkanı Mehmet Aktaș, Arkas Holding
CEO’su Önder Türkkanı, ESİAD Bașkanı Mustafa Güçlü ve Folkart İnșaat Yönetim Kurulu
Bașkanı Metin Sancak yer aldı.
Panelde Petkim’in yatırımları ve vizyonunu katılımcılarla paylașan Sadettin Korkut,
Türkiye sanayi için daha çok değer katan üre-
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time ve kârlılığa önem vermeye devam edeceklerini söyledi. Petkim’in üretimden satıșa
kadar olan tüm süreçlerde dünya rekabetine
ayak uydurmak için teknolojik yetkinliklerini
güçlendirdiğini anlatan Korkut, teknik alanlarda Distributed Control System (Dağıtılmıș
Kontrol Sistemi-DCS), Advanced Process
Control (Gelișmiș Proses Kontrol) sistemleri
optimizasyon programları, kalite bilgi sistemleri gibi birbiriyle konușan yazılımları kullandıklarını kaydetti. Korkut konușmasına șu
sözlerle devam etti:
“Müșteriye dokunan taraflarımızda da
müșteri bilgi sistemi, doğrudan satıș tahsilat
sistemi, lojistik bilgi sistemi gibi sürecimizi
güçlendiren araçlarımız bulunuyor. Müște-

rilerimiz web sitemizden ürün teknik spektlerini kolaylıkla indirip yüzlerce ürün konfigürasyonu arasından üretimine en uygun olanı
seçebilmektedir. Daha ürün fabrikadan yola
çıkarken müșterimiz ürünün kalite analizine anında ulașabiliyor, üretim sürecini buna
göre hazır edebiliyor. Bildiğiniz gibi petrol alt
türevlerine dayalı bir üretim prosesimiz var.
Bu da uluslararası piyasalara entegre bir tedarik zincirini gerekli kılıyor. Bizim dıșımızdaki, kontrol edemediğimiz değișkenleri tedarik
zinciri yönetimi optimizasyonu ile kendi içimizde geliștirdiğimiz ve kontrol edebildiğimiz
bir hale getiriyoruz. Bu da bizim kârlılığımızı
doğrudan pozitif yönde etkileyen bir destek sağlıyor. İșimizi yönetirken kullandığımız
teknoloji ve iletișim kanalları sayesinde kısa
vadeli olarak maliyetlerimizi ve performansımızı kontrol edebiliyoruz, orta ve uzun vadede ise șirketimizin verimliliğini garanti hale
getiriyoruz.”

STAR RAFİNERİ “YILIN EN İYİSİ” SEÇİLDİ

H

Dünyaca ünlü “Hydrocarbon Processing” dergisi okurları
tarafından STAR Rafineri yılın en iyisi seçildi.

ydrocarbon Processing dergisinin
her yıl okuyucu görüșlerini temel
alarak yaptığı yarıșmada en iyi projeler belirlenirken 2015 yılında ise șu
anda 5 farklı kıtada değeri 44 milyar dolardan
fazla ve 1,5 milyon varilden daha çok hammadde ișleme gücüne sahip olan inșası sürdürülen
en önemli petrol ișleme ve petrokimya projeleri
okuyucu görüșlerine bașvurularak değerlendirildi. “Hydrocarbon Processing” dergisinin okuyucuları iki ay içinde yaptıkları oylamada 2015
yılının en iyi petrol rafineri ve petrokimya projeleri arasında inșası Petkim Yarımadası’nda
hala devam eden STAR Rafineri “Yılın En İyisi”
ödülüne layık görüldü.
STAR Rafineri projesi Petkim Yarımadası için belirlenen Value-Site 2023 konseptine
uygun olarak gerçekleștirilirken rafineri Türkiye’nin ilk petrokimya sanayi parkını yaratmaya
destek olacak. Yıllık 10 milyon ton petrol ișleme
gücüne sahip projenin bașlıca amaçlarından biri
Petkim petrokimya kompleksine nafta hammaddesini sağlamak. Bu ilave hammadde üretimi Türkiye’nin ithal bağımlılığının kontrol altına
alınmasını sağlarken aynı zamanda rafineri ile
iç pazarın “Euro-5” standardına uygun ulașım
yakıtlarının da tedariki sağlanabilecek.

STAR RAFİNERİ ÇALIŞMALARI TAKVİME
UYGUN DEVAM EDİYOR
En kapsamlı yerlileştirme projesi olan STAR
Rafineri’de çalışmalar hızla sürüyor ve rafineri
yapımının yaklaşık yarısı tamamlandı.
Türkiye’nin en büyük yerlileștirme projesi olarak inșasına bașlanan
STAR Rafineri’nin Petkim Yarımadası’ndaki inșaatı hızla devam ediyor. Altyapı çalıșmaları yüzde 95 oranında tamamlanan STAR Rafineri, Türkiye’nin 1975 yılından sonra inșa edilen ilk rafinerisi özelliği
de tașıyor. Kimya kümelenmesini tetiklemesi beklenen STAR Rafineri’nin 2018 yılında tamamlanması öngörülüyor. Bu proje, SOCAR
Türkiye’nin Petkim Yarımadası üzerindeki gelecek planlarının önünü
açacak ve hammadde güvenilirliği sağlayacak. SOCAR Türkiye Bașkanı (CEO) Kenan Yavuz, 10 milyon ton ham petrol ișleme kapasiteli
STAR Rafineri yatırımının yüzde 48’inin tamamlandığını söylüyor.
Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım Teșvik Belgesi’ni de alan STAR Rafineri, Petkim Yarımadası’nda yaklașık 2 bin 400 dönümlük alana kuruluyor. Ural, Azeri Light ve Kerkük gibi çeșitli ham petrol türlerini ișleyebilecek olan STAR Rafineri toplamda 63 tank ile yaklașık 1 milyon
640 bin metreküp depolama kapasitesine sahip olacak. “Value Site-

2023” vizyonu kapsamında STAR Rafineri’nin Türkiye’nin ilk kimya
endüstri parkı konumuna gelmesi hedeflenirken tesis, “Rafineri-Petrokimya-Enerji-Lojistik-Dağıtım Entegrasyonu” inșa așamasında 10
bin kișiyle tamamlanıp, faaliyete geçeceği yıldan itibaren ise 1000
kișiye doğrudan istihdam sağlayacak. STAR Rafineri, rekabet gücünü
artırarak Türkiye’nin gelișmesine, büyümesine ve toplumun refah seviyesinin artmasına önemli derecede katkı sağlayacak.
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AZERBAYCANLI GAZETECİLER PETKİM’DE
SÜREN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Azerbaycan’ın önde gelen basın kuruluşlarının temsilcileri,
Petkim sahasında incelemelerde bulundu.
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zmir Aliağa’daki Petkim Yarımadası Azerbaycanlı basın mensuplarını ağırladı.
Gezinin ilk ayağı İstanbul’da gerçeklești.
Gazeteciler SOCAR Türkiye Bașkanı (CEO)
ve PETKİM Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz ile buluștu. SOCAR’la ilgili sinevizyonun
ardından SOCAR Türkiye’nin yatırımları ve
gelecekteki projeleri hakkında bilgi aldı. Kenan Yavuz gazetecilerle STAR Rafineri’deki
inșaat çalıșmaları hakkındaki son durumu
paylaștı. STAR Rafineri’nin yüzde 29’unun
tamamlandığını ve 2018’de üretime geçeceğini söyleyen Yavuz, bugüne kadar rafineriye 2 milyar dolar para harcandığını, bunun
yaklașık 300 milyon dolarının da proje finansmanıyla karșılandığını kaydetti. Rafineri
inșaat alanında çalıșan sayısının 2017’de 10
bin kișiye ulașacağını belirten SOCAR Türkiye
Bașkanı, rafinerinin petrokimya ile entegre
olduğu için Avrupa’nın en yüksek teknolojiye
sahip, verimliliği ve kârlılığı en yüksek rafineri
olacağını ifade etti.
Kurulușunun 50’nci yılını kutlayan ve
Türkiye kimya sanayinin en büyük oyuncula-
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rından biri olan Petkim, Azerbaycanlı gazetecileri kendine hayran bıraktı. Kenan Yavuz,
Petkim’in özelleștirme sürecini șu sözlerle
anlattı:
“SOCAR, Petkim’in yüzde 51 hissesini
2 milyar 40 milyon dolar bedel ile devletten blok olarak satın aldı. Daha sonra
devlette kalan yüzde 10 civarında hisse
de 168 milyon dolar bedelle 2012 yılında
satın alındı. Böylece SOCAR olarak Petkim’e bugüne kadar ödenen toplam tutar
2,2 milyar dolar civarında oldu. 2,2 milyar
dolarlık kaynağın yaklașık 900 milyon dolar civarındaki bedeli SOCAR Türkiye olarak Türkiye’de yaratılan fonlarla ödendi.
SOCAR olarak Türkiye’de yaratılan fon ile
Petkim özelleștirmesinden kalan borç da
tamamen sıfırlanmıș oldu.”
PETKİM ÜRETİM KAPASİTESİNİ
ARTIRIYOR
Yavuz, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki
kardeșliğin ete kemiğe bürünen en önemli
yatırımlarından Petkim’in geçtiğimiz yıl açı-

Kuruluşunun 50’nci
yılını kutlayan
ve Türkiye
kimya sanayinin
en büyük
oyuncularından
biri olan Petkim,
Azerbaycanlı
gazetecileri
ağırladı

E

lan Etilen Fabrikası’ndaki yüzde 50 kapasite artıșıyla Petkim’in yıllık kapasitesinin 3,2
milyon tondan 3,6 milyon tona yükseldiğini
açıkladı. Petkim sahasını inceleme fırsatı bulan Azerbaycanlı gazeteciler Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut’tan yapımı devam
eden STAR Rafineri, Petlim ve Petkim hakkında detaylı bilgiler aldı. Türkiye’nin üçüncü,

Ege Denizi’nin en büyük konteyner limanı olması planlanan Petlim, 11 bin adetten fazla
konteyneri tașıyabilen, dünyanın en büyük
konteyner gemilerini limana getirecek. 400
milyon dolarlık yatırım bedeli olan limanın
resmi açılıșının en geç 2016’da Türkiye ve
Azerbaycan Cumhurbașkanlarının katılımıyla
gerçekleștirilmesi planlanıyor.

Azerbaycanlı
gazeteciler
Petkim Genel
Müdürü Sadettin
Korkut’tan Petkim
fabrikalarının
yanı sıra Petkim
Yarımadası’nda
inşaatı devam
eden STAR
Rafineri, Petlim ve
Petkim hakkında
detaylı bilgi aldı
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PETKİM’İN 50 YILLIK BİRİKİMİ
AKADEMİ’YE YANSIDI
Petkim çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi süreçleri Akademi üzerinden yönetiliyor.

P

etkim Akademi kurduğu Teknik Eğitim Okulu ile Kișisel Gelișim Okulu’nda teknik içerikli, bakım içerikli,
kișisel gelișim, ilk yardım, teknik ve
yangın emniyet içerikli eğitimler ile yetkin sertifikalandırılmıș eğitimciler bulunuyor.
Çalıșanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini Petkim Akademi
yönetiyor. Eğitim ihtiyaçları, planları ve uygulamaları ise Petkim Akademi İcra Kurulu kararı
ile hayata geçiriliyor. Petkim Akademi Teknik
Eğitim Okulu’nun üretim grubuna yönelik 27
ayrı teknik eğitim konusunun dokümanları ve
kitapları çalıșanlarımız ile paylașılıyor. Petkim
Akademi Teknik Eğitim Okulu’nun mekanik
bakım ile elektrik bakım gruplarına planlanmıș
eğitim konuları 6’șar aylık dönemler halinde
veriliyor. Bütün bu süreçlerde Petkim Akademi
İcra Kurulu belirleyici rol oynuyor.
Petkim’de 2015 yılında Petkim Akademi
Teknik Eğitim Okulu ile Kișisel Gelișim Okulu
bünyesinde çalıșanlarımız ortalama 40 saatlik
eğitimlere katıldı. Teknik Eğitim Okulu eğitimcileri, üretim fabrikalarımıza yönelik 23 ayrı
teknik konuda eğitimleri hayata geçirdi. 2015
yılında eklenen 4 ayrı konu bașlığı ile planlama
zenginleștirildi. Her oturumda 20 çalıșanımı-

zın bulunması öngörüldü ve STAR Rafinerisi
çalıșanları da bu eğitimlere dahil edildi.
Elektrik ve Elektronik Destek Müdürlüğü ile Mekanik Bakım Müdürlüğü mavi yakalı
çalıșanlarımıza da plan yapıldı ve mekanik ve
elektrik konulu eğitimler yetkin eğitimciler
tarafından uygulandı. Fabrikalarımız, bakım
gruplarımız mavi yakalı personelimizin saha
ve atölye ortamındaki ișleri ile ilgili bünye içi
eğitimleri sürdürüyor. İșe yeni bașlayan her
personelimize, Petkim tanıtımı, çevre, entegre yönetim sistemi, idari ișler, güvenlik, bilgi
güvenliği yönetimi sistemi, teknik ve yangın
emniyet eğitimlerini içeren 2 günlük “Oryantasyon Tanıtım Programı” uygulanıyor.
Kursiyerlerimiz ortalama 20’șer kișilik
gruplar șeklinde Petkim-İȘKUR-Katip Çelebi Üniversitesi ișbirliği ile yapılan, 38 iș günü
süren İstihdam Garantili İșgücü Yetiștirme
programını üretim ve bakım gruplarımızda

tamamlayarak ișe bașlıyor. Ardından 3-4 gün
süreli İșbașı Eğitim Programları ile kursiyerler,
ișe bașlamaları sürecine yönelik destekleniyor. Belli bir kısmı e-learning eğitimleri olmak
üzere, çalıșanlarımıza mevzuat kapsamında
kiși bașına 16 saatlik SEÇ Eğitimleri de uygulanıyor.
Petkim Akademi Okulları tedarikçilerimize, müșterilerimize yönelik sektörel bazlı
eğitimleri sürekli uyguluyor. Petkim Akademi İcra Kurulu kararı ile eğitimcilerimizin 3’er
aylık periyotlarda uygulayacakları eğitimler
müșterilerimiz ve tedarikçilerimizle paylașılıyor. Kurumların ihtiyaçlarına yönelik karșılıklı
görüșmeler gerçekleștiriliyor ve eğitim ihtiyacının karșılanması yönünde Petkim Akademi
sektörel alanda büyük bir boșluğu dolduruyor.
Petkim Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi, Bakanlık sertifikalı bir merkez olarak kurumların sertifikalı ilk yardım eğitimi ihtiyaçlarını, Petkim Akademi Yangın Emniyet Merkezi
kurumların yangın emniyet eğitimlerini karșılıyor ve sertifikalandırıyor.
Petkim Akademi sektörel bazlı eğitim
süreçleri ile eğitim alanında da sektörünün
öncüsü olmaya ve hizmet sunmaya devam
ediyor.

Petkim akademi sektörel bazlı eğitimler

Kişisel
Gelişim Okulu
bünyesinde
çalışanlarımız
ortalama 40
saatlik eğitimlere
katıldı
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Plastik Malzeme
ve İçerdikleri Katkı
Maddelerinin
Tanımlanması
PVC Kompaund
Formülasyonlarının
Uygulamalı Analizi
Eğitimi
Plastiklerin Temel
Özellikleri: Eriyik Akıș Hızı
ve Yoğunluk

Ambalaj üretiminde
Gıda ile temas eden
Madde ve Malzemeler:
AB,TGK Mevzuatı ve
Uygunluğun Sağlanması

Sertifikalı İlk Yardım
Eğitimi

Ambalaj Üretiminde
GMP ve Gıda Güvenliği
Sistemleri : Bilgi ve
Deneyim Paylașımı
Eğitimi

Reach Tüzüğü ve
Türkiye'de Uygulaması

Malzeme Bilgisi Eğitimi
İș Güvenliği Eğitimi
Atıksu Arıtma Tesislerinin
İșletilmesi

Diș Ticarette Rekabet ve
Fiyatlandırma

Shipping: Charter Party
Sözleșmeleri ve Demeraj
Küresel Petrokimya
Piyasaları ve Türkiye'de
Durum

‘PETKİM 50. YIL’ FOTOĞRAF
YARIŞMASI SONUÇLANDI
Coşkun Aral, Halit Ömer Camcı ve Mehmet Demirci’nin jürisi olduğu Petkim 50. Yıl
Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu.

P

etkim’in düzenlediği ‘Objektifinle
Hayata Dokun’ temalı fotoğraf yarıșması sonuçlandı. 19 Ekim’de düzenlenen törende tüm Petkim çalıșanları
hazır bulundu. Petkim’in kendi çalıșanları arasında düzenlediği geleneksel fotoğraf yarıșmasının bu yılki jürisinde ise Coșkun Aral, Halit Ömer Camcı ve Mehmet Demirci vardı. 128
kișinin katıldığı yarıșmada 11 fotoğraf ödüle
layık bulundu. Yarıșmada Musa Pehlivan birincilik, Ömer Çengel ikincilik, İlker Türkoğlu
üçüncülük ödülü kazandı. Bilge O’Flaherty,
Ercüment Boran, Ferdi Özkan, Funda Uçkun,
Mehmet Özüölmez, Mehmet Yıldırım, Serkan
Atıș ve Uğur Gündüz mansiyon ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde katılımcıları kutlayan Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut,
kazananlara hediye çeklerini teslim etti. Ödül
alanların eserleri Selman Koç Konferans Salonu’nda sergilendi.
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FİKRİMCE ÖNERİ SİSTEMİYLE ÇALIŞANLARIN
ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Fikrimce için önemli olan sadece fikirleri üretmek değil hayata geçirerek yenileşim yaratmak,
sonrasında da geliştirerek sürekliliğini sağlamak.

Ș

irketlerin takipçi mi, yoksa lider mi
olduklarını sürekli sorgulamak zorunda oldukları bir çağdayız. Bilișim
ve iletișim kaynaklarının baș döndürücü șekilde artıșı ile șirketler arası bilgiler
de çok hızlı yayılarak pazar etkisini belirliyor. Pazar etkisine yansıyan bu hız, çift
taraflı etkiyle aynı zamanda teknolojideki
gelișmelerin de hızlı yakalanmasına olanak
sağlıyor. Petkim, Fikrimce® Fikir Yönetim
Sistemi ile içinde bulunduğu çağı yakalamak ve lider olmak üzere sadece yeninin
ve yeniliğin değil var olanı daha iyi hale
getirmenin, geliștirmenin, farklılaștırmanın
ve sürekliliği sağlamanın da yollarını arıyor.
Gelen fikirlerle maliyetten tasarruf ve getiri
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İşte kazananlar:
Fatih Taș
Aromatikler Uzman Mühendisi
Hüseyin Șen
Atık Giderme İșletme Formeni
Ufuk İldeniz
Soğutma Suyu İșletme Formen Yardımcısı
olanakları araștırılıp, elektronik altyapı üzerinden akan süreç ile izleniyor.
Sistem, yenileșimin daima değer katmak
olduğu gerçeğinden yola çıkarak bilim ve
teknolojiyi kullanıyor ve her konuda yaratıcı
fikir geliștirilebileceğinin örneklerini sunuyor.
Ayrıca sadece belli sektörlerdeki büyük șirketlerin bu ișleri yapabileceğine, büyük ișler
için büyük kaynaklar gerektiğine inanmıyor
ve bir defaya mahsus bir proje olarak da görmüyor.
Fikrimce® için önemli olan sadece fikirleri üretmek değil hayata geçirerek yenileșim
yaratmak, sonrasında da geliștirerek sürekliliğini sağlamak. Yeni ve yaratıcı fikirlerden
uygun bulunanların uygulamaya dönüșme-

Evrim Aykut
Elektrik Bakım Uzman Mühendisi
Tolga Özkan
Aromatikler Fabrikası Yöneticisi
Oğuz Balta
Monomer Enstrüman Uzman Mühendisi

si ile olușan yenileșim faaliyetleri, fikirlerin
yeni ürünler, hizmetler, süreçler, sistemler ve
sosyal etkileșimlere dönüșümüdür. Fikrimce
kapsamında paydașları tatmin edici ve sürdürülebilir büyümeyi harekete geçiren yeni
değer akımları yaratılıyor.
Fikir sahipleri arasından kurulan ekip-

Mekanik İnșaat Destek Müdürlüğü
İnșaat Tesisat ve İș Makinaları
Yöneticiliği
Ramazan Yalçın
PP İșletme Teknisyeni
Yasin Doğruyol
PVC İșletme Teknisyeni
Etilen Fabrikası
Mehmet Pincal
Polimer Elektrik Bakım Teknisyeni
PP Fabrika Çalıșanları

lerle gerçekleștirilen Mavi Oda® uygulaması
sonunda ekiplerin ürettiği fikirler Üst Yönetim’den olușan jüri tarafından değerlendirilerek uygun bulunanlar Fikrimce kapsamına
alınıyor. Bu sonsuz arayıșta tüm çalıșanlar,
sistem kapsamında özgün ve yaratıcı fikirlerini özgürce herkesle paylașabiliyorlar.
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ULU ÖNDER HEYDAR ALİYEV 12. ÖLÜM
YIL DÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANILDI
1923 yılının
10 Mayıs’ında Nahçıvan’da
dünyaya gelen Heydar
Aliyev, tüm yaşamını
Azerbaycan halkının
kaderini değiştirmeye ve
bağımsızlığını sağlam
temeller üzerine inşa
etmeye adadı.
Bizler de onu 12. ölüm
yıl dönümünde saygı ve
özlemle anıyoruz.

1

0 Mayıs 1923’te ișçi bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelen Heydar Aliyev’in
o gün, Azerbaycan halkının kaderini
değiștireceğini kimse bilmiyordu. Oysa
eğitimiyle bașlayan ülke așkı, hayatını her zaman ülkesine hizmet bilinciyle kurgulamasına
yol açmıștı. Mimarlık eğitimini ülkesindeki ve
dünyadaki zorlu koșullar nedeniyle bırakmak
zorunda kalan Aliyev, 1941’den itibaren Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Halk İçișleri Komiserliği’nde ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Halk
Komiserleri Meclisi’nde Șube Müdürü olarak
görev yaptı. 1964’ten itibaren Azerbaycan
SSC devlet güvenlik komitesinde bașkan yardımcısı, 1967’den itibaren ise bașkan olarak
görev yaptı. 1957 yılında Azerbaycan Devlet
Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. 1969
yılında Azerbaycan Komünist Partisi Merkez
Komitesi Birinci Sekreteri seçildi. Bu görevini 1982 yılına kadar sürdüren Heydar Aliyev,
görevi boyunca Azerbaycan halkının geleceğini ve kaderini etkileyen birçok atılımda bulundu. Azerbaycan çapında bașta ağır sanayi
yatırımları olmak üzere tarımdan eğitime,
sanattan ulașıma birçok alanda ülkenin önünü açacak yenilikleri gerçekleștirdi. Aliyev ülke
çapında yapılan yatırımlar ile tek tek ilgilendi
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ve halkının refahını yükseltebilmek için politik konumunu olabildiğince etkili kullanmaya
özen gösterdi.
1982 yılının Aralık ayında Sovyetler Birliği
Komünist Partisi (SBKP) Politbüro üyeliğine
seçildi. 5 yıl SSCB Yüksek Sovyeti Bașkanı Yardımcısı olarak görev yapan Aliyev, 1987 Ekim
ayında, SBKP Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov’un Perestroyka ve Glasnost politikalarını protesto ederek görevinden ayrıldı.
1990’da Sovyet Ordusu’nun Bakü’de
gerçekleștirdiği kanlı baskını protesto etti ve
sorumluların cezalandırılması istedi. Dağlık
Karabağ sorununun baș göstermesi ile bașlayan süreçte SSCB’nin politikalarını eleștirerek Haziran 1991’de SBKP üyeliğinden istifa
etti ve hayatını halkına ve ülkesine hizmet
ile geçirmek üzere Azerbaycan’a döndü. Bu
süreçte temellerinden sallanmaya bașlamıș olan Sovyetler Birliği yıkıldı. Azerbaycan
ve Nahçıvan bağımsızlığını ilan etti. Heydar
Aliyev Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek
Meclisi Bașkanı olarak görev yaptı. 1992 yılında Yeni Azerbaycan Partisi Bașkanı seçildi
ve 24 Temmuz 1993’te Milli Meclis’in kararı
doğrultusunda Azerbaycan Cumhurbașkanı
olarak göreve getirildi. Kısa bir süre sonra

yapılan seçimlerde Azerbaycan halkı bir kez
daha Heydar Aliyev’i Cumhurbașkanı seçti. 5 yıl sonra yapılan seçimlerde sonuç yine
değișmedi, Azerbaycan halkı Aliyev’den çok
memnundu ve bunu sandıkta yüzde 76 gibi
bir oy oranıyla göstermiști.
Heydar Aliyev ömrünü Azerbaycan halkının bağımsızlığı, ilerlemesi ve refahına adamıș
bir devlet adamıydı. Aldığı görevler çok önemli
olmasının yanı sıra oldukça zorlu ve ağırdı. Ne
yazık ki bu durum devlet liderinin sağlığını etkilemiști. Kalbi ile ilgili sağlık problemleri dolayısıyla birkaç defa operasyon geçiren Aliyev,
12 Aralık 2003’te aramızdan ayrıldı. Aliyev
zekası, yetenekleri ve cesareti ile bir ülkenin
kaderini değiștirdi. Bugün Azerbaycan halkı
Heydar Aliyev’i kalbinde yașatmaya ve minnetle anmaya devam ediyor ve gösterdiği yolda emin adımlarla ilerliyor.

Ulu Önder
Heydar Aliyev’in
kısa belgeselini
izlemek için QR
kodu okutunuz.

HEYDAR ALİYEV ŞİİR YARIŞMASI’NDA
ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Heydar Aliyev’in vefatının 12. yıl dönümü kapsamında Aliağa’daki Heydar Aliyev Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen şiir yarışması sonuçlandı.

İ

zmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tertip
ettiği ‘Heydar Aliyev’, ‘Gençlik’ ve ‘Türkiye-Azerbaycan’ temalı șiir ve kompozisyon yarıșması ödül töreninde kazananlar
belli oldu. Yarıșmayı kazanan 6 öğrenciye ve
Azerbaycan Eğitim Atașesi Necibe Nesibova’ya Petkim adına birer plaket, yarıșmaya
katılan bütün öğrencilere ise katılım belgesi
verildi. Törene Aliağa Kaymakamı Bayram
Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse,
Azerbaycan Devlet Petrol Șirketi Temsilcisi Ratif Farajov, Sivil Toplum Kurulușlarının
temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Anma töreninde iki ülkenin milli marșları
okunarak saygı durușunda bulunuldu.

Kompozisyon dalında
dereceye giren
öğrenciler ve eserleri:

Şiir dalında
dereceye giren
öğrenciler ve eserleri:

BİRİNCİLİK:

BİRİNCİLİK:

Beyza Kartal

‘Sınırların Ötesi, Kalbimizin Köşesi’

İKİNCİLİK:

Gaye Kalkancı

‘Azerbaycan ve Türkiye Kardeşliği’

ÜÇÜNCÜLÜK:

Büşra Kırık

‘Heydar Aliyev ve Gençlik’

Ruslan Kerimov
‘Azerbaycan’

İKİNCİLİK:

Gamze Özuzun

‘Lider Heydar Aliyev’

ÜÇÜNCÜLÜK:

Nail Asadov

‘Azerbaycan Türk Birliği’
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ADANALI SANAYİCİLER
PETKİM’İ GEZDİ
Adana Sanayi Odası’nın değerli üyelerini Petkim’de ağırladık.

A

dana Sanayi Odası Meclis Bașkanı Hüseyin Nuri Çomu ve Yönetim Kurulu Bașkanı Zeki Kıvanç,
Bașkan Yardımcıları Fırat Karalı ve
Erdoğan Șire, Sayman Üye İmam Gazali Hıradağı, Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Sütcü,
İsa Tuzcu, Süleyman Baș ve Genel Sekreter
Bora Kocaman, Petkim Aliağa Tesisleri’ni
ziyaret etti. İzmir’de, Petkim Genel Müdürlüğü’nde gerçekleșen toplantıda Adana Sanayi Odası’nın değerli üyeleri Petkim Genel
Müdürü Sadettin Korkut ile fikir alıșverișinde
bulundu. Kurumlar arası ișbirliğinin önemine
dikkat çekilen ziyarette, sektörün sorunları
değerlendirildi; çözüm yolları karșılıklı görüșüldü. STAR Rafinerisi’nin inșasının hızla
devam ettiğini anlatan Korkut, misafirlere
devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Petkim Yarımadası’nda düzenlenen programda,
ADASO üyeleri Petkim sahasını gezip inceleme fırsatı buldu.
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PETKİM TKSD
YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİ AĞIRLADI
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
(TKSD) Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı
Petkim’de gerçekleștirildi.
Aliağa’da gerçekleșen toplantıya Petkim Genel Müdürü Sadettin Korkut, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim
Kurulu Bașkanı Timur Erk ve Yönetim
Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda kimya
sanayinin güncel durumu değerlendirildi ve geleceğe dair projeksiyonlar ortaya
kondu.

BORNOVA ROTARY KULÜBÜ’NDEN
PETKİM’E ZİYARET
Bornova Rotary Kulübü yönetim kurulu üyeleri Petkim Aliağa Tesisleri’ni ziyaret etti.

B

ornova Rotary Kulübü yönetim kurulu üyeleri, 10
Kasım Mustafa Kemal
Atatürk’ü Anma Günü
kapsamında, Petkim Aliağa
Tesisleri’ni ziyaret etti. Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut
ve Mali İșlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Riza Bozoklar
tarafından ağırlanan misafirlere

Güsar’a teșekkür eden
Korkut, günün anısına
50. Yıl Özel Plaketi
verdi.

yapılan Petkim tanıtımının ardından Petkim
fabrikaları gezildi. 1. Faz inșaatı tamamlanan
Petkim Konteyner Limanını da inceleyen ve
limanla ilgili bilgiler alan Rotaryenler, SOCAR
Türkiye’nin 2018 yılında tamamlanacak Star
Rafineri inșaat çalıșmalarını seyir terasından
izledi.
İzmir’de ekonomi dünyasının etkili isimlerinden olușan kulüp haftalık yönetim kurulu toplantısını da Petkim’de gerçekleștirdi.
10 Kasım 2015 tarihinde yapılan ziyaret
aynı zamanda Petkim Aliağa tesislerinin
kuruluș tarihine kadar uzanan hatıraların
da gün ıșığına çıkmasını sağladı. Bornova Rotary Kulübü Bașkanı Aykut
Güsar, Petkim’in inșaatı sırasında
(1979-1985) birkaç yıl boyunca
Siemens șirketinin Ege temsilcisi
olarak Aliağa’da çalıștığını belirterek o döneme ait bir
çok belge ve fotoğrafı
Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut’a teslim etti. Güsar’a teșekkür eden Korkut, günün
anısına 50. Yıl Özel Plaketi verdi.
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DENİZCİLİK VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ
ALİAĞA’DA BİR ARAYA GELDİ
İzmir, üçüncüsü düzenlenen ‘Aliağa Uluslararası Liman
Yönetimi ve Lojistik Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

L

iman yönetimi ve lojistik konularına
ulusal ve uluslararası boyutta geniș bir
perspektifle dikkat çekilmesinin amaçlandığı zirvede sektörün önde gelen
temsilcileri buluștu. 3 gün süren zirvede ulusal ve uluslararası pazarda liman endüstrisinin
nasıl geliștirileceğine dair yeni stratejiler ve
teknolojiler tartıșıldı. Aliağa Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Șubesi, UTİKAD,
TÜRKLİM, UND ve TOBB UND Lojistik Yatırım
A.Ș.’nin ișbirliğiyle düzenlenen zirvede CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Vali Yardımcısı
ve İzmir Limanı Mülki Amiri Ufuk Seçilmiș de
hazır bulundu. Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Bașkanı Adnan Saka konușmasında, bölge
limanları, sorunları ve çözüm önerileri hakkında
bilgi aktarırken, “Ege Bölgesi’nin 23 milyar dolar olan toplam ihracatının Aliağa limanlarından
gerçekleșme oranı yüzde 43,71’dir. Aliağa’dan
gerçekleștirilen ithalat ise 10,7 milyar dolardır.
Bakıldığı zaman Aliağa tek bașına 21 milyar doSayfa 34 www.petkim.com.tr

larlık bir dıș ticaret hacmine sahip. Bunun yanı
sıra hâlihazırda yapımı devam eden dünyanın
en büyük liman ișletmecilerinden APM Terminals, 1,3 milyon TEU bașlangıç kapasiteli Petkim’in Petlim Limanı’nı 2016’nın ilk çeyreğinde
faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Bașta Batıçim
olmak üzere Aliağa bölgemizdeki limanlar, yeni
yatırım hamlesine giriști. Tüm bu yatırımlar ve
rakamlar yakın gelecekte Aliağa’nın, ülkenin en
önde gelen liman bölgelerinden biri olacağını
gösteriyor” dedi.

Petlim’in altın
sponsor olduğu
zirvede Aliağa
limanlarının
stratejik önemine
değinildi

‘AMBALAJ AY YILDIZLARI 2015’TE
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları
Yarışması’nın ödül töreni 8 Aralık’ta Shangri-La Bosphorus’da gerçekleştirildi.

A

SD Yönetim Kurulu Üyeleri,
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bașkanı Sebahittin
Korkmaz ve Türkiye’nin önde
gelen sivil toplum kurulușlarının katıldığı törende, yarıșmaya, bu
yıl bașvuru yapan 169
ambalajdan 16’sı ‘Altın’, 20’si ‘Gümüș’, 18’i
‘Bronz Ödül’e layık
görüldü. Çeșitli kategorilerde 34 ambalaj
da ‘Yetkinlik Ödülü’
aldı. TSE ișbirliği ile
‘Altın Ödül’ alanlar
arasından seçilen
3 ambalaj ise, ‘Altın
Ambalaj Ödülü’nün
sahibi oldu. Ambalaj
üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcıların piyasadaki ambalaj-

larıyla katıldıkları Ambalaj Ay
Yıldızları Yarıșmasına bu yıl en
fazla bașvuru gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinde oldu. Türkiye’nin en değerli
ödülleri arasında yer alan yarıșmaya yapılan bașvuruların yüzde 50’den
fazlası gıda, grafik
tasarım ve içecek kategorilerinden oldu.
Endüstriyel ambalaj
kategorisinde
ise
geçmiș yıllara göre
yaklașık 3 kat daha
fazla bașvuru yapıl-

dı. Bu yıl en fazla bașvuru 39 ambalaj ile
grafik tasarım kategorisinden oldu. ASD
Yönetim Kurulu Bașkanı Sadettin Korkut,
bu yılki yarıșma sonuçlarıyla ilgili șu bilgiyi
verdi: “ASD olarak sektörümüzün uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir konuma
gelebilmesi ana hedeflerimizden biri. Ulusal
bir marka haline gelen Ambalaj Ay Yıldızları
Yarıșmamızı bu yıl yurt dıșından ürünlerin
katılımına da açtık. Uluslararası bir yapıya
kavușan Ambalaj Ay Yıldızları Yarıșmamız
ile Türkiye, artık Dünya Ambalaj Ay Yıldızlarını seçecek. Önümüzdeki yıllarda Yarıșmamıza yurt dıșından katılımların artmasıyla
Türkiye’yi ambalajda sadece bölgesel değil
küresel bir çekim merkezi haline getirmeyi
hedefleniyoruz.” Yarıșmada Yetkinlik 2015
Ödülü almaya hak kazanan finalistlerin
Dünya Ambalaj Örgütünün düzenlediği
WorldStar ve Asya Ambalaj Federasyonunun düzenlediği AsiaStar Yarıșmalarına katılma hakkı elde etti.

14. Sayı • Ocak 2016 Sayfa 35

Petkim Vizyon
Haberler

PETKİM HALKA ARZ KONFERANSINDA
DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Konferansta konuşma yapan Petkim Genel Müdürü
Sadettin Korkut, katılımcılara kurumsal yönetim ve halka
açıklık alanındaki tecrübelerini aktardı.

T

ürkiye Sermaye Piyasaları Birliği
(TSPB) tarafından, Borsaya Kote
Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER), Türkiye Kurumsal Yönetim
Derneği (TKYD) ve Türkiye Yatırımcı İlișkileri
Derneği (TÜYİD) destekleriyle düzenlenen
‘Halka Arz: Sorunlar ve Çözümler Konferansı’, SPK Bașkanı Dr. Vahdettin Ertaș ve Borsa

Konferansta SPK
Başkanı Ertaş ve
Borsa İstanbul
Genel Müdürü
Dinç de konuşma
yaptı
Sayfa 36 www.petkim.com.tr

İstanbul A.Ș. Genel Müdürü Tuncay Dinç’in
katılımıyla 22 Aralık’ta Sabancı Center’da
düzenlendi. Yaklașık 600 kișinin katıldığı
konferansa konușmacı olarak katılan Petkim
Genel Müdürü Sadettin Korkut, doğrudan
sermaye yatırımı yapmıș yabancı ortakların
Türk sermaye piyasasına bakıșı, halka açık
olmanın yabancı ortaklı bir șirket üzerinde-

ki olumlu ve olumsuz yanları ve bağımsız
yönetim kurulu üyeliği gibi zorunlulukların
etkinliği ve maliyetleri konusunda sunum
yaptı.
Sermaye piyasalarındaki düzenlemelerin
temel mantığını anlatmakta herhangi bir sorun yașamadıklarını anlatan Korkut, sermaye
piyasalarımızın teknik alt yapısı ve kurumlarının, Borsa İșletim Sistemi, Merkezi Kayıt
Kurulușu, Takasbank bakıldığında dünyada en
üst seviyelerde olduğunu söyledi. SOCAR’ın
Türkiye’deki yatırımlarına değinen Korkut,
“SOCAR gerek Türkiye’deki gerekse Azerbaycan’daki yatırımlarının ve șirketlerinin finansmanı açısından Türkiye sermaye piyasalarını
diğer ülke sermaye piyasalarına kıyasla daha
önde görmektedir” șeklinde konuștu. Yabancı ortaklı șirketlerin halka açık olmasının en
önemli avantajından bahseden Petkim Genel Müdürü, șirketlerin performansının gerek
UFRS mali tabloları gerekse piyasada olușan
hisse senedi fiyatlarıyla sürekli ve objektif ölçülerle görülebiliyor olması olduğunu kaydetti.
Konușmasında bağımsız yönetim kurulu
üyeliğinin maliyetlerini değerlendiren Korkut,
halka açık șirketlerin hemen tüm organlarında, yönetim kurulunda, genel kurulda, hakim
ortağın iradesinin belirleyici rol oynaması, diğer yatırımcılar ve paydașların çok önemli bir
etkide bulunamaması nedeniyle bu düzenlemelerden tam beklenen sonucun alınamadığını gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

PLASTİĞİN
YOLCULUĞU
1
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PET

HDPE

PVC

LDPE

PP

PS

Enjeksiyon ile Kalıplama

Sıcaklık yardımı ile eritilmiș plastik
hammaddenin bir kalıp içine enjekte
edilerek șekillendirilmesi ve
soğutularak kalıptan çıkarılmasını
içeren bir imalat yöntemidir.

F

Ekstrüzyon
Șișirme ile
Kalıplama

Sıcaklık yardımı ile
eritilmiș plastiğin
șișirildikten sonra
hava basıncı yardımı
ile kalıp boșluğuna
doldurulması sonrası
içi boș parça elde
edilen imalat
yöntemidir.
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Periyodik cetveldeki
sembolü C, atom
sayısı 6, atom ağırlığı
12,011, erime noktası
3823 K, kaynama
noktası 4098 °K

Hidrojen

Periyodik cetveldeki
sembolü H, atom
sayısı 1, atom ağırlığı
1.0079, kaynama
noktası 20.28 °K

6
PS
5
PP
4
LDPE
3
PVC
2
HDPE
1
PET

Klor

Periyodik cetveldeki
sembolü Cl, atom
sayısı 17, atom ağırlığı
35,453, erime noktası
171,6 °K, kaynama
noktası 239,11 °K

O

P
s
s
1
5
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ğı
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Florlama

Konteyner yüzeyine
flor atomları
bağlanması ile çift
taraflı bariyer
olușturulması
ișlemidir. Konteyner
içerisinde muhafaza
edilen malzemenin
konteyner yüzeyi ile
karșılıklı etkileșimini
ve kimyasal
geçirgenliği
engellemektedir.

Alev ile dağlama
Konteyner yüzeyini
açık alev uygulaması
ile oksitleyerek;
mürekkep, boya ve
tutkalların uygulama
yapılan yüzeye
tutunmasını sağlar.

Oksijen

Periyodik cetveldeki
sembolü O, atom
sayısı 8, atom ağırlığı
15,999, erime noktası
54.36 K, kaynama
noktası 90.20 °K

Enjeksiyon
Șișirme ile
Kalıplama

Ön biçimlendirilip
ısıtılmıș tüp șeklindeki
(preform) plastik
malzemenin, kalıp
boșluğu içerisinde
șișirilme yöntemidir.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bilinen ilk plastik, yumurta ve kandan üretilen
biyolojik kökenli bir madde olarak ortaya çıktı.
Milattan önce 1600’lü yıllarda kauçuk kullanan ilk
topluluklardan biri olan Olmek uygarlığı, kauçuktan
top, șerit, hatta oyuncak ve maketler yaptı. Orta
çağlarda Avrupa’da deniz feneri ve binalara pencere
camı yapmak için süt ve sodyum hidroksit polimerleri
kullanılıyordu.
Plastik, İngiltere Birmingham’da, “Parkesin” adıyla,
nitroselüloz, kâfur ve alkolün karıșımıyla Alexander
Parkes tarafından icat edildi. 1856’da patenti alındı.
O dönemlerde plastik yerine kalıpla șekil verilecek
malzemeler için kauçuk kullanılıyordu. 6 yıl sonra
Parkes icadını Londra’daki Büyük Uluslararası Fuar’da
dünyaya tanıttı.

PET

PS

PP

HDPE

LDPE

Esneklik ve
dayanıklılığını
arttırmak için plastik
reçinelere eklenen
plastikleștirici türüdür.

PVC

Ftalatlar

Petkim Vizyon
Röportaj

KENDİMİ

Uzayda
görmek
istiyorum
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Türkiye’nin önemli değerlerinden biri
Petkim Vizyon’un sayfalarına konuk
oldu. Gazeteci kimliğiyle tanığı olduğu
yakın tarihin izini süren, objektifiyle
hafızalarımıza kazınan sayısız anı
belgeleyen gazeteci ve foto muhabiri
Coşkun Aral ile 41 yıllık profesyonel
yaşamını, hayatında iz bırakan anları,
savaşın kanlı yüzünü ve fotoğrafçılığın
püf noktalarını konuştuk.

otoğraf 7’den 70’e herkesin keyif alarak
ilgilendiği bir sanat dalı. Siz de fırsat buldukça farklı platformlarda
fotoğrafçılıkla ilgili tecrübelerinizi paylașmaya çalıșıyorsunuz. Petkim’e de benzer bir
etkinlik için misafir oldunuz. Fotoğrafa ilgi
duyanlar en çok neyi merak ediyor, onlara
fotoğrafı nasıl tanımlıyorsunuz?
Fotoğraf öncelikle bence sanat değil.
Yani fotoğrafla sanat yapılabiliyor ama
fotoğraf bir anlatım biçimi. Bundan 40 bin
yıl önce yapılmıș çöp adamlar, resimler
de fotoğrafın farklı bir türü diyelim. O zamanlarda bu adamlar da olayları resimle
aktarmaya çalıșmıșlar. Kendi yorumlarını,
estetik kaygılarını ilave etmișler. Bunu insanoğlu çok düșünmüș; gözü açıp, kesip
o kesitinden bu görüntünün bir benzerini
bir makineyle, bir șeyle bir șeyin üzerine
yansıtırsam kalıcılaștırır mıyım diye düșünmüș. Hatta çok ilginçtir, Leonardo Da
Vinci anlatıyor. Leonardo çılgın bir adam.
Bir fotoğraf makine dizaynı yapıyor ama
bu mevzu ondan da önce Ebu Bekir El
Razi’lere kadar uzanıyor. 9. yüzyıllarda,
Mezopotamya coğrafyasında meraklı tiplerin buna kafa yorduğunu biliyor. Onlar
da bașkalarından etkilenmiș çünkü olay
yașadığın, gördüğün șeyi kalıcılaștırma.
O yüzden 1820’lerde geçmișten edinilen
bilgilerle olay gümüș bromürlü filmin üzerine cam veya benzeri bir șeyin üzerine
yansıtılıp kalıcılașıyor. Sanatın bu anlatım
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biçimine katılması gecikmiyor. Yaklașık
10-15 yıl gözüyle gördüğünü fotoğrafa
dönüștürme sevdası olaya sanat katıyor.
Ben sanat tarafında değilim, olmadım.
Ben haberciyim. Belge-bilgi toplayıcısıyım. O makineyi bir araç gibi bunları toplamada kullanıyorum. Örnek aldığım insanlardan, buna en yakın söylemi olan kiși
benden çok usta biri olan Ara Güler. O da
sanatçı değil foto muhabiri olduğunu söyler. İște ben de foto muhabiriyim. Tarzlarımız ve fotoğraf kalitesi açısından onunla
kendimi ne yarıștırabilirim ne de ona ulașabilirim. Hakikaten dünya çapında büyük bir foto muhabiri, bir gazeteci insan.

yoruz. Fotoğraf çok ciddi bir bellek olușturuyor. Dünyanın en gelișmiș beyni bile
belirli oranlarda hafızaya alıyor. O belleğin olması benim için çok önemli çünkü
özellikle bizim gibi toplumlarda toplumsal
hafızayı sağlayan, olușturan sanat, kültür
hep ötelendiği için belleğimiz zayıf. Bilgi
toplumu dediğin hep batı mı, hayır. Bugün İran bizim daha doğumuzda kalıyor
ama belleği çok daha sağlam bir toplum.
Yani bu bellek, siyasi söylemlerden zanaat veya sanattaki anlatımlara varıncaya
kadar korunuyor çünkü orada toplumun
dengelerini sağlayan bir yüzde 15, hangi
rejim gelirse gelsin sarsılmıyor. Ama bizde

Fotoğraf çekmenin bir adabı, olmazsa
olmaz kuralları var mıdır?
Biz akademisyenlerle ișbirliği yapıp
bu ișin teorisini öğrenmedik. Deneme
yanılmalarla oldu. İyi fotoğrafçı çok fotoğraf çekip, çektiği fotoğrafı beğenmeyen adamdır. Yani çektikten sonra bunu
böyle çekmemeliydim diyen adamdır.
Mükemmel fotoğraf diye bir șey yoktur.
Ama bașkasının beğendiği çok fotoğraf
var. İnsanların kaçtığı, çalıșmanın zor olduğu yerlerde, savaș bölgelerinde șansına oluyor olaylar. Hindistan’da bile hafıza
kartlarımızı kaptırdık. Hindistan’da ‘Siz
burayı kötü göstermeye mi geldiniz’ diye
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ne köylümüz köylü, ne șehirlimiz șehirli,
ne kasabalımız kasabalı. Bilgi tașıyıcı insan bir yere kadar geliyor ve yoruluyor.
Benim makineyi ilk elime aldığım dönem, 60’lı yıllardı. Kuzenimin makinesiydi.
O makine bana fazla yardımcı olmadı çünkü o tek mercekli, yukarıdan bakmalı bir
makineydi. Merceğini kırdım, 10 yașımdan küçüktüm. Sonra yașım biraz ilerledi,
o makineyi tekrar elime aldım, bir mercek
koydum, ilk fotoğraflarımı çektim. 13-14
yașlarında kendi makinem oldu. Kafamda
gezgin, gazeteci, doktor, fotoğrafçı olma
ideali vardı. Doktor olamadım ama fotoğrafçı oldum. Türkiye’nin değișik yerlerinde
akrabalarımı ziyaret ettiğimde çektiğim
fotoğraflar hala durur. Yani bu 60’lı yıllar
Türkiye’siydi. İyi ki çekmișim. Keșke daha
fazla çekebilseymișim çünkü onlardan
eser kalmadı.

bir adam çığlık atınca bir anda 3 kart gitti.
O yüzden sanatla uğrașan, stüdyoda her
șeyi kendi kumanda eden fotoğrafçıdan
farkımız var. Biz tarihe, olaylara tanıklık yapıyoruz. Tekrarı olan ama o tekrarda aynı sonucu alma olasılığının azaldığı
ișleri yapıyoruz. Sonuçta bazı șeyler hep
birbirine benziyor.
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Belgesel yapımcılığına fotoğrafla adım
attınız. Fotoğraf size bu süreçte neler kattı? Belgesel fotoğrafçılığı ile savaș fotoğrafçılığı arasında ne gibi farklar var?
Savaș fotoğrafçılığı diye bir meslek
yok aslında. Hayatımda dönüm noktası
gibi kabul edilen ülkelere giderken savaș
çıkacağını tahmin bile etmediğim yerler
oldu. Önemli olan içinde bulunduğun ana
tanıklık yaparken boș dönmemen. Savașların bir dezavantajı veya bir avantajı top-
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Fotoğrafı bir
ifade biçimi
olarak aldım,
gazeteciliği de
araç olarak
kullanıyorum
Ben, kendimce tanık olduğum olayları
kalıcılaștırmaya çalıșıyorum. Fotoğraf da
estetik bir birikim sonucu elde edilen bir
șey, beynin belirli bir olgunlukla açılan bir
bölümü. Lezzette, kulakta, seste olduğu
gibi bir olgunlașma süreci. Bazı toplumlarda, bazı insanlar böyle çok daha çabuk
olgunlașıyorlar. Bazılarında da bizim gibi
geri kalabiliyorlar. O yüzden fotoğrafı bir
ifade biçimi olarak aldım, gazeteciliği de
araç olarak kullanıyorum. Bunu sanatta
kullanan insanlara da saygı duyuyorum.
Sanatsal öğelerini ön plana çıkarıyorlar.
Fotoğraf makinesini elinize aldığınız
günden bu yana hayatınızda ne değiști?
Sizce insanlar kendi geçmișleri ya da bașkalarının geçmișleri ile bağlantı kurmak
istedikleri için mi fotoğrafa yöneliyor?
İnsan hafızası çok garip. Çabuk unutuSayfa 42 www.petkim.com.tr
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lumların bizi kahraman olarak görüyor olmaları. Bir kahramanlık sevdası var. Orada
daha da rahat kahraman olabiliyorsun.
Ama ilk așama fotoğrafı çekmek. Travmatik bir olayın içindesin. Ayrıca insan psikolojisinin en uç, en așırı olduğu bir andasın.
Yani bir șiddet anındasın. Șiddeti kullanan,
șiddete maruz kalan, șiddeti kullananın
adrenalininin yükselmesi, yaptığını teșhir etmesi ve birden bire ne yaptığını fark
edip kanıt bırakmaması. Bütün bunların
momentumlarını iyi bilmen lazım. Kader,
kaza kurșunu, patlama, kaçırılman bunlar
hep ayrı șeyler ama geri dönme șansının
olması için bazı șeyleri bilmen lazım. Sa-

uçakta bugün olsaydım öyle bir șey yapmazdım. Çünkü çok ciddi bir risk aldım.
Onun dıșında bence sorumluluk editöryal
ekiptedir.
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vașlara giden çok arkadașımız var ama bir
daha gitmeyen de çok. Mesela bizde iki
tane foto muhabiri gözünü kaybetti. Normal insanların yapmaması gereken șeyleri yaptılar, kontrol noktasına gelip geri
döndüler. Yani bu meslekte hep deneme
yanılmalarla ortaya çıkan bir șey var.

mi için kullandığımız phantom kamera
objektiflerle beraber 250 bin dolar değerindeydi. Özel ıșık gerekiyor. O yüzden
belgeselin bütçesi milyon dolarlık. Bizde
böyle bir bütçe yok, olmaz da. Çünkü ihtiyaç duyulmuyor.
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Öyle anlar oluyor ki binlerce sözün anlatamadığını tek bir fotoğraf karesi anlatıyor. Bir foto muhabirinin sorumlulukları
nerede bașlar, nerede biter?
Çok ince bir çizgi. Bu fotoğrafçının değil aslında, editörün sorumluluğu. Bence
fotoğraf çekmek gerekiyor, fakat önemli
olan kullanıp kullanmamaya karar vermek. Kendi hayatı ve bașkalarının hayatını
tehlikeye atma durumu dıșında fotoğrafçı
tanık olduğu șeyi çekebiliyorsa çekecektir.
Tabii 14 Ekim 1980’deki gibi kaçırılan bir

Belgesel yapımcılığının ya da belgesel
çekmenin en büyük zorlukları neler?
Bilgiye ve belgeye gösterilen öneme
göre değișiyor. National Geographic’teki
bir belgeselin bütçesi bizim İZ TV’nin bir
yıllık gideri kadar. Çünkü orada kullanılan kimi kameraların fiyatları çok pahalı,
özel teknikler kullanılıyor ve örneğin bir at
nalının çamuru fırlatmasını veya böceğin
havalanmasını yakalıyor. Bizim arı çeki-

Sahadayken sizde derin iz bırakan en
önemli olaylar nelerdi?
Diyarbakır’da bindiğim uçağın kaçırılması çok ciddi bir dönüm noktası oldu.
Ruanda’da insanoğlunun yapmıș olduğu
en büyük katliamın içine düștüm. Liberya’da katliamın içinde yașadım. Yani üç
tane olay var. İnsan olmaktan utandığım
anlardı. Ama çok benzerleri bașka yerlerde farklı biçimlerde oldu. Gözümün
önünde insanları kurșuna dizdiler. Arkasına asıldığım at uçurumdan düștü, son
anda kurtuldum. Mermi bana değil de

ona isabet ettiği için kucağımdaki bebek
öldü. Üstelik ailesi o çocuğu bana kurtarayım diye teslim etmiști. Bunların bir
kısmını yazdım, bir kısmını hala yazamıyorum. Utandığım, kendimden utandığım
anlar var.
Belgesellerinizi seyrederek büyümüș
bir Türkiye nesli var. Modern bir seyyah
gibi dünyanın dört bir yanını hala yorulmadan geziyorsunuz. Șimdiye kadar sizi
en çok etkileyen yer neresiydi?
Hindistan’a her sene bir kere gidiyorum. Her gittiğim yerde farklı bir șey görmek beni mutlu ediyor. Bu sene de gittim,

Bizim gibi
toplumlarda
toplumsal
hafızayı sağlayan,
oluşturan sanat,
kültür hep
ötelendiği için
belleğimiz zayıf
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ÖDÜLLERİ
1980-81: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Bașarı Ödülleri, Fotoğraf Dalı
1984: Nokta Dergisi, Doruktakiler
Ödülü
1996: Magazin Gazetecileri Derneği,
“Bașarı Ödülü”
1996: Radyo ve Televizyon Gazetecileri
Derneği, “Cengiz Polatkan Ödülü”
1997-99: İstanbul Üniversitesi, İletișim
Fakültesi, “En İyi Belgesel Ödülü”
1998: Çağdaș Gazeteciler Derneği, “En
Bașarılı TV Programı Ödülü”
1998: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Bașarı Ödülleri, Belgesel Dalı
1998: Sedat Simavi Ödülleri, “En İyi
Belgesel Ödülü”
1998-99: Marmara Üniversitesi,
İletișim Fakültesi, “En İyi Belgesel
Ödülü”
2001: Gazi Üniversitesi, İletișim
Fakültesi, “Çocuk Haklarına Saygılı En
İyi TV Programı”
2005: Çağdaș Gazeteciler Derneği,
Mahmut Tali Öngören TV Programı
Ödülü

İzmir’de fotoğraf
çekmek için
havanın en
uygun soluduğu
saatler kışın
akşam 6-7’ye
doğru olan
saatler
çok güzel bir balıkçı köyündeydim. Dünya
çok hızlı bir değișim içinde. Geçmișlerini
bildiğim yerlerdeki o değișimleri tekrar
görmek bazen mutlu ediyor bazen de hüzünlendiriyor.
Fotoğrafçılık tarihinde dijitalleșme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Dijital
teknoloji, fotoğrafı öldürüyor mu?
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Öldürmüyor. 80’lerde Afganistan’da
mücahitlerle yolculuk yapmıștım. Dünyada kușatma altındaki Pançir’e ilk kez
ben girdim. Ama girmeden önce arkasına
asıldığım kamyon havaya uçtu. Asıldığım merdiven kamyonun arkasındaydı ve
onun demiri ağzıma girdi. Gözümü açtığımda Kumandan Mesut Ahmed Șah’ın
evindeydim. Üç gün komada kalmıșım.
Hiçbir șey hatırlamıyorum. 20 kilo zayıflamıștım, perișan vaziyetteydim. Kumandan Mesut’un evinde hasta yatarken
bir Rus generalinin geldiğini görmüștüm.
1983 yılında olan bir olaydı. Eğer dijital
makinem olsaydı, Sovyetler Birliği dağılırdı. Makinen yoksa hiçbir anlamı yok.
Teknoloji araç olduğu sürece dijitale karșı
değilim. Ama avantajı olduğu kadar dezavantajı da var. Yarın öbür gün güneșteki bir patlamada manyetik bir dalga tüm
hard diskleri yok edebilir.
İyi fotoğraflara imza atmak için neler
yapmalı, seyahatleri nasıl planlamalı?
Öncelikle ne çekeceğini planlaman lazım. İnsan mı, doğa mı, aktivite mi, gece mi
gündüz mü? Neyle karșılașacağını bilmen
için okuman, araștırman lazım. Doğru bilgi

alman lazım. Bilginin güncel olması lazım.
Doğru bilgiyi doğru kaynaktan almadan
olmaz. Meteoroloji de önemli. Gitmișsin,
kum fırtınası var. Hiçbir șey yapamazsın,
makinen de gider. O kum makinene girsin,
bitti. Çöpe atarsın makineni. Mesela gittiğin yerde basit bir priz olayı bile önemlidir. Her ülkenin prizi farklıdır. Pilini șarj
edemezsin. Gideceğin yeri, neyle karșılașacağını bilmen, araștırman, ona uygun
alet edevat alman lazım. Zamanlamalarını,
güneșin doğușunu, batıșını, gölgenin ve
güneșin saatini bilmelisin. Bunu pazarlarken de kendinden bir șeyler katman lazım.
Buradan yola çıktığımda ne yapacağım
kağıt üzerinde bellidir. Diğeri ise kaderdir.
Bir gün gittim, tsunami oldu. Ama o anda,
tsunami olduğunda da ne yașayacağımı
ve ne yapmamam gerektiğini kitaplardan,
belgesellerden biliyorum. Olaya gazeteci
olarak bașlıyorum, foto muhabiri olarak
değil. Gazeteci kökenli foto muhabirlerinden bu ișin pirleri de Gökșin Sipahioğlu ve
Ara Güler’dir. Bu insanlar dünyada gazetecilikle fotoğrafçılığı bulușturan insanlardır. O yüzden șu anda beș tane televizyon
Ara Güler’in belgeselini yapıyor. Nedeni ise
dünyaya kattığı bakıș.
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Teknoloji araç
olduğu sürece
dijitale karşı değilim.
Ama yarın öbür
gün güneşteki
bir patlamada
manyetik bir dalga
tüm hard diskleri
yok edebilir
Petkim gibi entegre büyük tesisler
fotoğraf sanatçılarını cezbediyor mu? İzmir’de fotoğraf çekmek için en iyi mevsim
ve en iyi saatler hangileri?
Kıșın olmasını tercih ederim. Ege’nin
güneșinde müthiș șeyler olur. Çünkü orada değișik tesisler var. Onların bir kısmı
gaz salıyor, alev salıyor. İzmir’de havanın
en uygun soluduğu saatler kıșın akșam
6-7’ye doğru olan saatler. Kıșın Aralık
ayından bașlayıp Șubat sonuna kadar.
Daha önce Aliağa’da gemi sökümde çalıșmıștım, oradan biliyorum. Nisan’dan sonrası çok serttir ve gölge keskinleșir. Ama
dokuyu, ürünü, üretimi vermek istiyorsan
insan yüzünden tut, binanın șekli, onun
saldığı buhar, bacadan çıkan alev, onların
göstergesi orada çok önemli.
Takip ettiğiniz ya da çalıșmalarını çok
beğendiğiniz fotoğrafçılar var mı?
Herkes kendi kușağındaki insanları tanır. James Nachtwey, Reza, Thomas Haley, Christopher Morris var. Yeniler de var.
Elime geçen dergilerde gördüğüm zaman
biraz kıskanırım, eline sağlık derim. Yenilerle arada 3 kușak var. Kendi kușağımdan
hala aktif olan insanlarla yılda bir kez bulușuruz. Herkes birbirini takip eder.
Henüz çekilmemiș fakat Coșkun Aral
imzasının olmasını istediğiniz bir kare var
mı?
Uzaylılar. Yani șu anda kendimi sadece
uzayda görmek istiyorum o kadar.

KİTAPLARI
Galile’de Barıș, Edition de Minjut
War Torn, Pantheon Yayınevi
Türkiye: Bin Millik Büyük Serüven, R.J. Reynolds Tobacco
Savaș Tehlikeli Ișık ve Dünyanın En Tehlikeli Yerleri, Fielding Worldwide
Yayınevi
Sözün Bittiği Yer, OM Yayınevi
Ölümün Yakasında İliștirilmiș Hayatlar, Alkım Yayınları
Annemin Yemekleri, Hotpoint-Ariston

FİLMOGRAFİ
Haberci (her biri 45 dakikalık 190 bölümden olușan belgesel dizisi)
Global Vision ve Go East Go West (Almanya’da yayınlanan belgesellerin
yapımcılığı)
Savașın Tanıkları (her biri 50 dakikalık 4 bölümden olușan belgesel
dizisi)
Türkiye Notları (her biri 50 dakikalık 4 bölümden olușan belgesel dizisi)
Abidin Dino Portresi (biyografik belgesel)
Pamir’den Van’a Özgürlüğün Nal Sesleri (belgesel film)
Anadolu Aslanı: Kangal (belgesel film)
Sonsuz Mavilikler Ülkesi Bodrum (belgesel film)
Dünya Güncesi (her biri 40 dakikadan olușan belgesel dizisi, İZ TV’de
yayınlanmaya devam ediyor.)
Türkiye Notları (her biri 40 dakikadan olușan belgesel dizisi, İZ TV’de
yayınlanmaya devam ediyor.)
Haberci İz Peșinde (her biri 30 dakikadan olușan 13 bölümlük belgesel
dizisi. (TRT TÜRK’te yayınlandı.)
Ülke Rehberi (her biri 4 dakikadan olușan 52 bölümlük ülke tanıtıcı
rehber niteliğinde dizi. TRT TÜRK’te yayınlandı.)
İstanbul’a Dokun (Türkiye’nin ilk 3D belgesel filmi, İZ TV)
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PETLİM LİMANI İÇİN

GERİ SAYIM
SÜRÜYOR

İnşaat çalışmaları iki yıldır devam eden Petkim Konteyner
Limanı (Petlim) yatırımının ilk fazı için geri sayım sürüyor.
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E

ge’nin en büyük, Türkiye’nin ise
üçüncü büyük konteyner limanı olacak Petlim için çalıșmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu dev yatırım,
bünyesinde pek çok ilki de barındıracak. Yıllık 1,5 milyon TEU elleçleme kapasitesi ile
Ege Bölgesi’nin en büyük limanı olma özelliği tașıyacak Petlim; liman ișletmeciliğinde
dünyanın önde gelen șirketlerinden A.P.
Moller Maersk Grubu’nun dünya üzerindeki
limanlarını ișleten APM Terminals’ı da yabancı yatırımcı olarak Türkiye’ye kazandıracak. APM Terminals, Petlim’i 28 yıl süre ile
ișletecek. Bu süre 32 yıla kadar çıkabilecek.
Petlim finansman maliyeti ile birlikte toplam 400 milyon dolara mal olacak. Demiryolu, otoyol ve karayolu bağlantılarına aynı
anda ulașabilen tek liman olan Petlim, Türkiye’nin dıș ticaret hacmine çok önemli katkı yapmasının yanı sıra, Akdeniz havzasının

en önemli aktarma limanlarından biri olacak. Türk sanayicisi Pire, İskenderiye, Malta
gibi aktarma limanlarında zaman kaybetmekten kurtulurken, navlun maliyetlerinde
ve hizmet kalitesinde çok önemli iyileșmeler sağlanacak.
ALSANCAK LİMANI’NDAN YÜZDE 50
DAHA FAZLA KAPASİTE
700 metrelik tek parça rıhtım yapısı ile Ege
Bölgesi’nde 16 bin TEU’nun üzerinde kapasiteye sahip gemilerin yanașabileceği tek
liman olma özelliği tașıyacak olan Petkim
Konteyner Limanı’nın kapasitesi 4 milyon
TEU’ya kadar çıkabilecek. 1 milyon TEU kapasiteli Alsancak Limanı 2014 yılını 678 bin
TEU elleçleme ile kapatırken, Petlim yüzde
50 daha fazla kapasitesi ile dikkat çeken
bir rekabet üstünlüğü kazanacak. Bugün
için 1 milyar dolarlık marka değerine ula-

İzmir Aliağa’da
yapımı süren
Petlim Limanı’nın
2016’nın ilk
çeyreğinde
faaliyete geçmesi
planlanıyor
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șan Petlim’in yüzde 30’luk hissesi, 2014 yılı
Aralık ayında 250 milyon dolar karșılığında
dünyanın en büyük yatırım bankalarından
Goldman Sachs’a devredildi.
İKİ YILDA TAMAMLANDI
Petlim Konteyner Limanı’nda 2013 yılı
Temmuz ayında bașlayan hafriyat çalıșmaları iki yılı geride bırakırken, proje iș takvimine uygun olarak devam ediyor. Konteyner
limanı inșaatı dalgakıran ve geri saha ișleri

tamamlandı. Terminali koruyan ve operasyonun etkilenmemesini sağlamak üzere
yeni yapılan dalgakıranın boyu 310 metre
oldu. Dalgakıran inșaatı yapımında toplamda 1 milyon 524 bin ton dolgu yapıldı. Toplamda 689 bin 161 ton malzeme ile deniz
dolgusu ve denize sedde yapılması ișlerine
devam ediliyor. Altyapı ișleri kapsamında
yapılan çalıșmalar ise kanal kazıları ve dolgularıyla devam ediyor. Servis yolu yapım
iși tamamlanırken, liman bağlantı yolu, fore

kazıklı istinat duvarı ve toprakarme duvar
ișleri hızla ilerliyor. 1720 adet kazığın çakımı
tamamlanırken, geri saha zemin iyileștirme
dolgularının da büyük bir kısmı yapıldı. Kazıklı rıhtım, dolfen ile palplanș duvar inșaatı kapsamında toplamda 782 kazık çakıldı.
Deniz dibi tarama ișlerinin 1. Faz için yüzde
90’ı, 2. Faz için yüzde 50’si tamamlanmıș
durumda. Proje kapsamında inșa edilen
tüm binalar Eylül ayında tamamlanarak hazır hale geldi.

Petlim hakkında

Bașlangıç kapasitesi
1,5 milyon TEU
olacak limanın
elleçleme kapasitesi
ilerleyen yıllarda
4 milyon TEU’ya
kadar çıkabilecek.

700 metrelik tek
parça rıhtım yapısı
ile Ege Bölgesi’nde
16 bin TEU
kapasiteli gemilerin
yanașabileceği ilk
ve tek liman olma
özelliğini tașıyacak.
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Limanın inșaat
așamasında halen
yaklașık bin 300
kișiye istihdam
sağlanırken APM
Terminals tarafından
gerçekleștirilecek
ișletme döneminde
bu sayı yaklașık
700 olacak.

Konteyner depolanması
için liman sahasında
42 hektar, geri hizmet
alanında ise 6 hektar
olmak üzere toplam
48 hektar lojistik
saha inșa ediliyor.
Bu büyüklük 75 futbol
sahasına karșılık 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 entegre
lojistik merkezi olma
noktasına tașıyacak.

Petkim Konteyner
Terminali, Avrupa
standartlarının
üstünde inșa edilirken,
yapım așamasında
Türkiye’nin en seçkin
üniversitelerinin
danıșmanlığı alınıyor.
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ETİLEN OKSİT-ETİLEN GLİKOL FABRİKASI

30 YILDIR ÜRETİMDE DIŞA
BAĞIMLILIĞI AZALTMAK
İÇİN ÜRETİYOR
Petkim’de 30 yıldır üretimini sürdüren Etilen Oksit- Etilen Glikol
(EO-EG) Fabrikası, ürettiği ürünlerle Türkiye’nin dışa bağımlılığını
azaltıyor. Özellikle kış aylarında motorlu araçların vazgeçilmez
katkı maddesi olan antifirizin temel hammaddesi de EO-EG
Fabrikası’nda üretiliyor.
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12 Aralık 1985
tarihinde
devreye alınan
fabrika, yılda 89
bin ton üretim
kapasitesine sahip

P

etkim Vizyon dergisinin her sayısında,
Aliağa’da üretim yapan bir fabrikamızı tanıtıyoruz. Bu fabrikalarda üretilen
petrokimyasal ürünlerin tümü, hayatımızın her alanında bizimle birlikte yol arkadașlığı yapıyor. Kimi zaman giydiğimiz elbisede, kimi
Sayfa 54 www.petkim.com.tr

zaman kullandığımız kozmetikte, kimi zaman
da sabah açtığımız pencerenizde karșımıza çıkıyor bu ürünler.
Petkim bünyesindeki 14 fabrikadan biri
olan Etilen Oksit-Etilen Glikol Fabrikası da, ürettiği ürünlerle ülkemizin dıșa bağımlılık zincirinin

kırılmasında çok önemli bir ișlev yükleniyor. 12
Aralık 1985 tarihinde devreye alınan fabrika, yılda 89 bin ton üretim kapasitesine sahip.
Birbirine paralel 2 ayrı reaktörde (tubular)
belirli basınç ve sıcaklıkta katalizör eșliğinde
elde edilen Etilen Oksit ürünü, suyun katalizörsüz ortamda yüksek basınç ve sıcaklıkla reaksiyonu sonucunda Mono Etilen Glikol (MEG)
ürününe dönüșüyor. MEG ile Etilen Oksit’in
reaksiyonu ile de yan ürün olan Di Etilen Glikol
(DEG) üretiliyor.
Adı çok fazla duyulmasa da imalat sanayi
için vazgeçilmez bir hammadde olan MEG ve
DEG ürünlerinin çok yaygın bir kullanım ağı bulunuyor. Etilen Glikoller; polyester ve polar kumaș, halı ve yastık, içecek ve yiyecek kaplarında
(PET) hammadde olarak kullanılıyor. Ayrıca nem
tutucu ve su çekici özelliği nedeni ile MEG ürünü; yapıștırıcılar, baskı mürekkepleri ve deri üretimi için ideal hale geliyor.
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Nerelerde
kullanılıyor?
MEG

Polyester elyaf ve film imalatında
❱❱ Polietilen Tereftalat (PET) imalatında
❱❱ Otomobillerde antifriz olarak
❱❱ Endüstriyel soğutma sistemlerinde
❱❱ Patlayıcı madde imalatında
❱❱

DEG

Doymamıș polyester reçinelerinin
üretiminde
❱❱ Poliüretan ve plastikleștirici imalatında
❱❱ Baskı mürekkebi endüstrisinde çözücü
olarak
❱❱ Tutkal sanayinde inceltici olarak
❱❱ Uçak ve demiryollarında kar spreyi
olarak
❱❱

ve suyun yüzde 50-50 oranlarında karıștırılması ile elde edilen antifiriz, suyun donma
noktasını -40 ˚C’ye kadar indirebiliyor. Çeșitli
ürün ilaveleri ile bu donma noktası -70 ˚C’ye
kadar ulașabiliyor.
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MEG ÜRÜNÜNDE İTHALATIN PAYI YÜZDE 75
2010 yılında yılında dünyada 21 Milyon Ton
sevisinde olan MEG talebi, 2015 yılında 28
Milyon Ton’a ulaștı. Toplam üretimin yüzde
45’ini tek bașına Çin tüketirken; bu ülkenin
MEG ihtiyacı her yıl yüzde 7 oranında artıș
gösteriyor.
Sadece Singapur’da üretilen MEG üretimi
ile yılda 2 Milyon tondan fazla polyester iplik
üretmek mümkün. Bu miktardaki polyester
iplik ile 6-7 Milyar adet tișört üretilerek, dün-

yadaki tüm insanlara birer tișört giydirmek
mümkün. Türkiye’de ise MEG kullanımı yılda
350-400 Bin ton seviyesinde. Bu üretimin
yüzde 55’i polyester elyaf üretiminde, yüzde
25’i ise Pet üretiminde kullanılıyor. Bu talebin yüzde 25’ini Petkim bünyesindeki EO-EG
Fabrikası karșılıyor.
Șurup kıvamında, renksiz ve kokusuz bir
ürün olan MEG’in kullanım alanları arasında,
özellikle motorlu araç kullananların vazgeçilmez ürünü olan antifiriz de yer alıyor. MEG

TEG ÜRETİMİ DE YOLDA
MEG gibi renksiz ve kokusuz bir ürün olan
DEG ise yoğunlukla mürekkep ve poliüretan
üretiminin yanında tutkal sanayisinde kullanılıyor. EO-EG Fabrikası, 2014 yılı Kasım
ayında yeni DCS kontrol sistemine geçti. Hazırlıkları süren yeni proje ile glikoller karıșımı
içerisinden vakum altında çalıșan kolonlar
ile Tri Etilen Glikol’ün (TEG) saflaștırılarak
üretimi hedefleniyor. Renksiz bir sıvı olan
TEG ürünü, plastikleștirici olarak polibütilen
tereftalat filmlerin üretiminde, gazların kurutulmasında ve gazların saflaștırılmasında
kullanılıyor.
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PETROKİMYA PİYASASINDAN HABERLER

KÜRESEL PETROKİMYASAL
TALEP ARTIŞI HIZ KESMİYOR

A

BD’de yerleșik global pazar
araștırma șirketi Transparency Market Research tarafından
yayınlanan rapora göre, 2014

yılında 597,6 milyar dolar seviyesinde
gerçekleșen temel petrokimyasal ürün
tüketiminin, yıllık ortalama yüzde 6,8’lik
bir artıș hızıyla, 2020 yılında 885 milyar

dolar seviyelerine ulașması bekleniyor. Bu
seviye küresel ekonomik büyümenin bir
hayli üzerinde olmakla beraber, sektörün
büyümedeki istikrar ve potansiyelini açıkça gösteriyor. Birçok nihai ürün sektörü
için hammadde tedarikçisi olarak yașamın
her alanında yer alan petrokimya sektörü,
küresel ekonomi ile ilgili son olumsuz gelișmelerden en az etkilenen sektörlerin de
bașında geliyor. Söz konusu rapora göre,
petrokimya sektörünün temel tedarikçisi
olan sektörlerden özellikle, ambalaj, altyapı/inșaat, otomotiv ve elektrik/elektronik sektörlerindeki yüksek tüketim artıșı,
petrokimya sektörüne en çok katkıyı sağlarken, bașta Çin, Hindistan ve Orta Doğu
ülkeleri olmak üzere, özellikle gelișmekte olan ülkelerdeki tüketim artıșı da ülke
bazındaki değerlendirmede önemli paya
sahip. Öte yandan, ürün grupları bazında
bakıldığında ise, sektördeki yüksek tüketim artıșına en fazla katkı sağlayan ürün
grupları; bașta etilen türevleri (PE, MEG/
DEG), propilen türevleri (PP, ACN), bütadien türevleri (SBR, CBR, ABS ), viniller (K.
Soda, PVC ) ve aromatik zinciri ürünleri
(Benzen, Toluen ve Ksilenler ve PS) olarak
belirtiliyor.

PETROL FİYATLARI DOĞAL GAZA YAKLAŞIYOR
Petrol fiyatları, uzun süren göreceli bir istikrar
döneminin ardından, bașta FED’in faiz artırım kararı ve akabinde devam eden küresel
ekonomi ile ilgili olumsuz gelișmelere paralel
olarak, 2015 Haziran ayından itibaren kademeli olarak düșüș seyrine girdi. 2015 Ağustos ayına gelindiğinde, Çin’in para birimi yuanı, beklenmedik ölçüde ve sürpriz bir șekilde
devalüe etmesi sonucu düșüș seyri daha da
hızlanarak fiyatları son 6,5 yılın en düșük seviyesine indirdi. Petrokimya sektörü için asıl
soru, kușkusuz, ham petrol fiyatlarındaki bu
düșüșün petrokimyasal ürün fiyatlarına ne
oranda yansıdığı ve yansıyacağı, bu nedenle
son dönemlerdeki üretici marjlarının ne ölçüde daralacağı endișesi üzerine yoğunlașıyor.
Son dönemde, bașta etilen olmak üzere, olefin ürün fiyatlarındaki düșüșün petrol fiyatları
ile aynı seviyede olmadığı görülüyor. Zira, petSayfa 56 www.petkim.com.tr

rol fiyatlarındaki düșüșün bașladığı Haziran
2015’ten Ağustos 2015’e gelindiğinde, ham
petrol fiyatlarındaki yüzde 33’lük sert düșüșe
karșın, kontrat bazlı etilen fiyatlarında yüzde
6,3, propilen fiyatlarında ise yüzde 9,7 seviyesinde düșüș gerçeklești. Bu durumun en
önemli nedenleri, kușkusuz son birkaç aydır

devam eden yüksek talep ve yılın özellikle
ikinci çeyreğinde küresel bazda yoğun bakım
durușları sonucu arz kısıtları oldu. Ancak yılın
üçüncü çeyreği sonlarında bașlayan mevsimsel zayıf talebin yanı sıra, petrol fiyatlarındaki
düșüșün petrokimyasal ürün fiyatlarına da
yansıması kaçınılmaz olmakla birlikte, petrol
fiyatları diğer temel hammadde kaynağı doğal gaz fiyatlarına yaklaștıkça, petrokimyasal
ürün fiyat düșüșlerinin daha sınırlı seviyede
kalmak zorunda olduğu; maliyet yönlü rekabet faktörünün öne çıkacağı öne sürülüyor.
Nexant’ın küresel hammadde tüketim istatistiklerine göre; 2014 yılında toplam 133 milyon tonluk etilen üretiminin, yaklașık yüzde
35’i doğal gaz türevlerinden gerçekleștirildi ve
bu yönde artan yeni yatırımlar sonucu, 2020
yılına gelindiğinde bu oranın yüzde 45 seviyesine ulașması bekleniyor.
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2020’LERE DOĞRU FİRMALAR
‘KÜRESEL YENİ NORMAL’E HAZIR MI?

K

üresel piyasa uzmanları, özellikle
2015 yılı ikinci yarısından itibaren hızlanarak gelișen yeni piyasa
koșullarının doğuracağı değișim
ihtiyaçlarını vurgulayan ‘Küresel Yeni Normal’ olarak adlandırdıkları kavramı sıklıkla
dile getiriyor. 2008 finans krizi sonrasında
özellikle gelișmiș ülkeler tarafından yürürlüğe konan parasal gevșeme programları
sayesinde, bașta gelișmekte olan ülkelerde olmak üzere; kolay ve ucuz kredilerle
birlikte yüksek tüketim ve yatırım sonucu
yüksek oranda ekonomik büyümeler ortaya çıktı. Ancak söz konusu cömert parasal
genișleme programlarının yaklașık 7 yıl süren aldatıcı coșkusunun ardından gelinen
kaçınılmaz son, ABD bașta olmak üzere
AB ülkeleri, Japonya ve Çin’de devasa borç
yükümlülükleri, balonlașan varlık fiyatları
ve içinden çıkılmaz bütçe dengesizliklerini beraberinde getirdi. Șimdilerde ise, bu
sorunlara çözüm bulmaya yönelik olarak,

ABD uzun süredir dillendirdiği faiz artırımıyla, Çin ise tekrar bașlattığı kur savașlarıyla sorunları kendi açısından çözme niyetini tașıyor. Bu ve benzeri diğer önlemlerin
ilk sonuçları olarak, azalan nakit girișleri,
ödeme vadesi gelen borç servisleri, daralan krediler ve küresel talepte sert düșüș
sonucu; önce ham petrol, kıymetli metaller
ve temel tarımsal ürünler olmak üzere genel olarak emtia fiyatlarında sert düșüșler
meydana geldi.
Çoğu ülkeleri hazırlıksız yakalayan bu
olumsuz koșulların uzun süreceği beklentisi,
küresel piyasa uzmanlarının ‘Yeni Normal’
olarak adlandırdıkları olguya ișaret ediyor ve
değișim gerektiren bu yeni koșullar așağıdaki 10 temel bașlıkta ifade ediliyor:
1) En önemli değișim, gelișmiș batı ülkeleri
tüketim piyasalarında gerçekleșecek.
2) Tüketiciler harcamalarında daha az cömert ve daha fazla fayda maliyet arayıșında olacak.

3) Tüketiciler artık ne istediğine değil neye
ihtiyaç duyduğuna odaklanacak.
4) Konut sahipliği artık bir yatırım aracı olarak görülmeyecek.
5) Yatırımcı ve tasarruf sahipleri yatırım
verimliliğinden çok yatırımın getirisine
odaklanacak.
6) Gelișmekte olan ülkelerdeki orta direk
kavramı, artık batı ülkelerindeki ile aynı
gelir düzeyini ifade etmeyecek.
7) Ticari kalıplar ve piyasalar daha bölgesel
çerçevede yoğunlașacak.
8) Batı ülkelerinde sürdürülemez seviyelere ulașan emeklilik fonları borcu,
emeklilik yașını 65’in de üzerine çıkaracak.
9) Artan kamu borç yüküne paralel vergi
yükü hem çeșit hem de oransal olarak
artıș gösterecek.
10) Artan sosyal ve politik rahatsızlıklar yeryüzünün tümünü daha düzenli olarak
etkileyecek.
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KÜRESEL ETİLEN FİYATLARI
2016’DA DA YÜKSEK SEYREDECEK

2

015 yılında petrol fiyatlarına paralel olarak hammadde nafta fiyatlarında %35 seviyelerine varan
düșüșlere karșın küresel Etilen fiyatları, yıl içinde gösterdiği dalgalanmaya
rağmen, yılın son çeyreğinde küresel tüm
üreticileri tatmin edici seviyede bir istikrar
göstermiștir.
IHS tarafından yayınlanan ve piyasalarca da genel kabul gören beklentilere göre,
küresel Etilen fiyatlarının 2016 yılında da
güçlü seyredeceği yönündedir. Beklentilere temel teșkil eden faktörler öncelikle
Asya bölgesindeki piyasa dinamikleri ile
ilișkilendirilmektedir. Bölgenin önemli üretici ve ihracatçı durumundaki Japonya ve G.
Kore’deki ünitelerde özellikle Ocak-Nisan
2016 dönemi için planlanlanan yoğun bakım durușları ve O. Doğu, Çin ve Tayvan’da
devreye girecek yeni türev ürün üniteleri
nedeniyle bu ülkelerin bölgeye ihracatSayfa 58 www.petkim.com.tr

larında düșüș fiyatlara arz ve talep yönlü
destek unsurları olarak öne çıkmaktadır.
Ayrıca, küresel Etilen üretiminde hammadde olarak ağırlıklı kullanıma sahip Nafta fiyatlarının, petrol fiyatlarıda, özellikle
yılın ikinci çeyreğinden itibaren beklenen
fiyat artıșlarına paralel olarak, 2016 yılın-

da da yüksek düzeyde seyredecek olușu
da fiyat beklentilerine maliyet yönlü faktör
olarak dikkat çekmektedir.
Öte yandan fiyatlara baskı yapacak
faktörler söz konudur, bunlardan en önemlisi ekonomik büyüme performansına paralel olarak küresel petrokimya sektöründe
de, bir önceki yıla olaranla belirgin bir artıș
olmakla birlikte, zayıf talep artıșının devam
edeceği beklentisidir. Bir diğer önemli faktör ise, yüksek maliyet avantajına sahip
doğal gaz bazlı K. Amerika ve O. Doğu bölgesindeki üreticilerin giddikçe artan ihracat
potansiyelleri ve bu nedenle küresel fiyatlar üzerinde kurabileceği baskı olarak öne
çıkmaktadır. Buna rağmen, karșıt yönlü
faktörler dikkate alındığında, fiyatlara destek veren faktörlerin daha ağırlıklı bir etkiye
sahip olacağı ve bu nenenle fiyatların yüksek seyrine devam edeceği genel beklentisi
ağırlık kazanmaktadır.
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YASAKLI MADDELERE KARŞI
ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILIYOR

R

EACH Tüzüğü’nün izin süreci, Aday
Liste’den İzne Tabi Madde Listesi’ne (Ek: XIV) dahil edilen maddelerin așamalı süreçte daha güvenli,
ekonomik ve teknik açıdan uygun alternatiflerle ikame edilerek AB pazarına girișlerinin yasaklanması kapsamında önlemler
giderek artıyor. Bu kapsamda ilgili otoriteler, İzne Tabi Madde Listesi’ndeki maddelerin, yasaklanma tarihlerinden sonra
‘muafiyetli kullanımları dıșında’ tek bașına
ve bu maddeyi içeren karıșımların AB pazarına girișlerini engelliyor ve bu maddeleri
piyasaya sunan firmaların, yılda 1 kez güncellenen konu listedeki maddelerin yasaklanma tarihleriyle birlikte takibini yaparak
kontrol etmeleri, tedarik ettikleri ürünlerde
bu maddelerden mevcut olmadığına dair
tedarikçilerden teyit almaları isteniyor. Listedeki madde veya bu maddeyi ihtiva eden
bir karıșımın piyasaya arzının söz konusu
olması durumunda madde için belirtilen
yasaklanma tarihinden önce ikame çalıș-

malarını (alternatif madde için tedarikçi
değișimi, alternatif madde sentezi, karıșımın alternatif madde ile re-formülasyonu
gibi) tamamlamıș olmaları AB’ye ihracat
açısından büyük önem arz ediyor. Diğer
taraftan, İzne Tabi Madde Listesi’ndeki bir maddenin yasaklanma tarihinden sonra tek
bașına ve karıșımlar içinde
AB’ye ihracatı sadece İzin
Onayı verilen kullanımları
için mümkün ve bu amaçla
bu madde yerine geçebilen
uygun alternatif bir madde ile
ikame çalıșmalarının tamamlanmaması veya o maddenin yerine
geçebilen uygun bir alternatif maddenin
(daha güvenli – teknik ve ekonomik açıdan
uygun madde, madde/teknoloji) mevcut
olmaması durumunda, AB’de hedeflenen
kullanımı/kullanımları için izin bașvurusuna gidilebilir. AB’deki üretici/ithalatçı/
alt kullanıcılar, Ek XIV maddesinin AB’deki

spesifik kullanımı için Avrupa Kimyasallar
Ajansı’na izin bașvurusu yapabiliyor. Ancak, yılın üçüncü çeyreği sonlarında bașlayan mevsimsel zayıf talebin yanı sıra,
petrol fiyatlarındaki düșüșün petrokimyasal ürün fiyatlarına da yansıması
kaçınılmaz olmakla birlikte,
petrol fiyatları diğer temel
hammadde kaynağı doğal
gaz fiyatlarına yaklaștıkça,
petrokimyasal ürün fiyat
düșüșlerinin daha sınırlı seviyede kalmak zorunda olduğu, maliyet yönlü rekabet
faktörünün öne çıkacağı öne
sürülüyor. Nexant’ın küresel hammadde tüketim istatistiklerine göre, 2014
yılında toplam 133 milyon tonluk etilen
üretiminin, yaklașık yüzde 35’i doğal gaz
türevlerinden gerçekleștirildi ve bu yönde
artan yeni yatırımlar sonucu, 2020 yılına
gelindiğinde bu oranın yüzde 45 seviyesine
ulașması bekleniyor.

KÜRESEL PETROKİMYASAL TALEP ARTIŞINDA AMBALAJ,
İNŞAAT VE OTOMOTİV SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKIYOR

U

luslararası saygın araștırma kurumlarınca son günlerde yayımlanan sektör raporlarında, 2013 yılında 559 milyar dolar olan küresel
petrokimyasal talebinin yıllık ortalama yüzde
6,8 gibi yüksek bir hızla artarak, 2020 yılında
885 milyar dolar seviyesine ulașması bekleniyor. Küresel ekonomik büyümede beklenen artıșın neredeyse iki katına ulașan bu

seviyedeki artıșın en önemli nedeni, öncelikli
olarak yoğun nüfusa sahip Çin ve Hindistan
gibi yüksek ekonomik büyüme performansına sahip gelișmekte olan ülkelerdeki tüketim
artıșına bağlanıyor. Talep artıșına katkı sağlayan ürünler açısından bakıldığında, hem
doğal gaz hem de petrol ve kömürden elde
edilebilen temel petrokimyasal hammaddelerden biri olan metanol ve türevleri açık ara

önde giderken, ikinci sırada etilen, propilen
ve türevleri gibi petrokimyasal temel hammaddeler yer alıyor. Bu iki ürün grubunu aromatik ve vinil zinciri ürün grupları takip ediyor. Diğer taraftan, petrokimyasal en büyük
alt sektör olarak, bașta sağlık, gıda, içecek ve
kırtasiye olmak üzere çok çeșitli nihai ürünlerin ambalajlanmasını içeren plastik ambalaj sektörünün 2013 yılındaki 260 milyar
dolarlık değerini yıllık ortalama yüzde 5,2’lik
büyüme hızıyla 2020 yılında, miktar olarak
78,4 milyon ton ve tutar olarak 370 milyar
dolar seviyesine yükseltmesi bekleniyor.
Ambalaj üretiminde kullanılan en genel ve
ucuz hammadde olan polietilenlerin, mevcut
durumunun uzun süre devam etmesi bekleniyor. Ancak, plastik ambalaj sektöründe
yeni yeni gelișmeye bașlayan bioplastik tüketiminin sektörde yeni bir ufuk ve fırsatlar
yaratacağı da öngörülüyor.
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Sodyum Laureth/
Loril Sülfat (SLES/SLS)
tüm ticari șampuanlarda
ve özellikle cilt kremleri
ve diș macunları gibi diğer
birçok sağlık ve güzellik
maddelerinde yüzde 90
oranında bulunur.

Rujların içinde
bulunan petrolatum
lanolin eosin pigment
maddelerinin büyük bir
kısmı petrolden elde edilen
metalik yağlardan veya
kimyasal maddelerden
olușur.

Petrokimyanın kullanım
alanı düşündüğümüzden
çok daha fazla. Günlük
hayatımızda sıkça
kullandığımız ürünlerin
üretim aşamalarında
petrokimya ürünü
bulunuyor.

PARFÜM/
DEODORANT

GÖZ FARI

Metil/Probil Paraben,
geniș çaplı bakterileri
öldürme özelliği ile tüm
kozmetiklerde kullanılan
petrokimyasallardır ve
bu nedenle
ürünü korur.

Sabun, diș macunu
ve kolonya gibi tuvalet
malzemeleri ve kozmetikte
kullanılan kokuların yüzde
95’i petrokimyasal
tabanlıdır.

RİMEL

Propylene glycol
gibi kimyasallara
çoğunlukla rimel ve
losyon gibi ürünlerde
rastlanır. Ürünü nemli
tutabilmek için ilave edilir
ve deriye kolaylıkla
nüfuz edebilir.

SAÇ BOYASI

Sentetik renkler
birçok kozmetik
ürününe renk vermek
için kullanılır. Ürünün
etkinliğine herhangi bir
katkıları yoktur.

OJE

Kozmetikte
bir çözücü olarak
kullanılan toluene
maddesi özellikle
oje ve kozmetik
boyalarında
kullanılır.

ALLIK

Bebekler için
de kullanılan talk
pudrası olarak bildiğimiz
talk, cildin fazla nemini
alarak parlamayı önlemek ve
cilde yumușaklık vermek için
kullanılır. Göz farları ve
allıklarda da karșımıza
çıkar.
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PLASTİK YOLLAR
İnșaat mühendisliğinde uzmanlașmıș Hollandalı Volker Wessels șirketi, șimdilerde
șehirlerde bulunan kilometrelerce uzunluktaki asfalt yolları geri dönüșümlü plastik
atıklardan yapılmıș yeni tip yol kaplaması
ile değiștirmeyi hedefliyor. Tasarımcılara
göre, yeni yapılacak yüzeyin tahmini ömür
süresinin asfalt yollarınınkinin üç katı ol-

ması bekleniyor. Plastik yolların +80 °C
ile -40 °C sıcaklık değișimlerine ve güneș
ıșınlarına karșı korozyondan daha az etkileneceği ve daha az bakım gerektireceği
ifade ediliyor. Yol bölümlerinin prefabrike
olması ve dev bir lego oyunu gibi birbirine
monte edilmesi ve böylece yeni yolların
inșasının birkaç ay yerine birkaç hafta için-

de tamamlanarak yol yapım maliyetlerinin
azalması bekleniyor. Aynı zamanda yolların
altı boș tasarlanarak, kablolar, borular ve
çeșitli sensörler gibi malzemeler yerleștirilebilecek. Volker Wessels proje yöneticisi Rolf Mars plastiğin, montaj ve bakım
açısından mevcut yol yapım yöntemlerine
göre daha avantajları olduğunu, Rotterdam
șehrinin projeye destek verdiğini ve yollarda bu yeniliği test etmek için istekli olduğunu ifade etti.

KALIPLAMADA ERİYİK HALİN KONTROLÜNDE
YENİ SENSÖR TEKNOLOJİSİ
Günümüzün enjeksiyon makinaları vida hızı, uygulanan basınç, vidanın dönmesi için gerekli kuvvet gibi makine aksamı parametreleri gerçek zamanlı olarak ölçüyor. Kalıpçıları
etkileyen ve sınırlayan bu ölçümlerin yanı sıra polimerin
sahip olduğu özellikler olan viskozite, eriyik sıcaklığı, yoğunluğu ve ayrıca her bir döngüde polimerin erimesi için gerekli
olan enerji gibi özelliklerin çok daha faydalı olacağı düșünülüyor. Md Plastics çeșitli kalıp ve makine üreticileriyle ortak çalıșarak ölçümler için dayanıklı
sensörler ve son olarak yeni görüntüleme programını tanıttı. Bir Temp-Tek
sensörün kaydettiği kalıp döngüsü örneği șekilde veriliyor. Te noktası kalıbın
tam olarak dolduğu noktayı ve alt ok ise vidanın boș halindeki sıcaklığını
gösteriyor.
Sayfa 62 www.petkim.com.tr
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POLARTEC BİR MİLYARINCI
PLASTİK ŞİŞEYİ GERİ
DÖNÜŞTÜRÜYOR
Kumaș imal eden Polartec LLC, bir milyarıncı plastik șișeyi geri
dönüștürerek bir dönüm noktasına ulaștı. Amerika’daki Utah
Eyaleti’nin Salt Lake City kentinde bulunan firma, plastik șișeleri kullanarak yaklașık 300 tür kumaș ürünü imal ediyor. Hazır
giyim imalatçıları bu kumașları kullanarak birçok çeșit kıyafet
üretiyor. Polartec, 2014 yılında geri dönüștürülmüș ipliklerin
%60’ını kullanarak kumaș ürünleri imal etti. Polartec’in CEO’su
Gary Smith, bir milyarıncı șișeye ulașmanın iyi bir bașlangıç
olduğunu ve yenilik için hala imkan olduğunu ifade etti. Polartec’in tahmine göre, bir milyar geri dönüștürülmüș șiședen
yaklașık 27 milyon yeni hırka imal edilebilecek yeterli miktarda kumaș üretilebilir. Polartec, Unfil firması ile birlikte çalıșıp
yüzde 100 șeffaf plastik șiședen üretilen Repreve 100 kumaș
ürünü geliștirdi.
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TAMAMEN PLASTİKTEN OLUŞAN SOLAR HÜCRELERİN GELECEK
NESİL ESNEK ELEKTRONİK MALZEMELERDE KULLANIMI
Günümüzde kullanılan çoğu solar panelin
koyu renkte, sert ve düz yüzeyli olduğunu
biliyoruz. Yalnızca, ACS Applied Materials &
Interfaces bilimsel dergisinden özetlenen bir
çalıșmaya göre, tamamen plastikten imal
edilen, geçirgen ve eğrilebilen solar hücreler
geliștirildi. Bu cihazların esnek elektronik malzemelerde kullanılacağı düșünülüyor. Gördü-

ğümüz birçok çatı üzerine monte edilmiș olan
veya elektrik santrallarında kullanılan solar
paneller oldukça sert ve ağır malzemelerden
yapılıyor. Ancak, bu tür paneller esnek elektronik malzemelerde kullanılamıyor. Bu nedenle, bu çalıșmayı yürüten araștırma ekibi,
gelecekte üretilecek cihazlar için sürdürebilir
enerji kaynağını sağlama sorununa çözüm

bulacak daha hafif plastik malzemeleri araștırıyor. Araștırmacılar bu çalıșmada, iletken bir
polimer filmini plastik bir yüzeye uygulayarak
ve ardından bu yüzeyi fosforik asit ile muamele ederek solar hücresini geliștirdi. Yapılan
deneylerin sonuçlarına göre bu minik, 10-milimetre karelik (0,015 inç karelik) plastik hücrenin üzerinde yaklașık 0,84 V gerilim ölçüldü.
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ÖRGÜSÜZ KUMAŞLARIN GALVANİK
AŞINDIRMAYI ÖNLEMESİ
Almanya’daki Technical Fiber Products
(TFP) firması örgüsüz kumașların galvanik
așındırmaya karșı direnç gösterebileceğini tespit etti. Galvanik așındırma, alüminyum veya diğer metallerin kompozit bir
yapıda karbon elyaf ile yakın temasından
kaynaklanan rastlanabilecek son derece
zararlı bir olay. Bu așındırma sürecinde,
elektron transferi gerçekleșmesi için, ortamda su veya bir elektrolitin bulunması
da șart. Örgüsüz kumașlar bu metal ve
karbon elyaf arasında bir bariyer sağlayarak, iki farklı malzeme arasında gerçekleșebilecek elektrokimyasal reaksiyonları
önlüyor. Karbon elyafların elektrik iletkenliği yüksek olduğu için alüminyum ile
beraber yüksek bir galvanik potansiyel
olușturabiliyor. Bu durumda, yüzeylerdeki
așındırma ve ileri seviyede çukurlașmadan dolayı malzemelerde ciddi bir yapısal
bozukluk meydana geliyor.

‘TURBOCLEAN’ TEKNOLOJİSİ İLE ÜRÜN
DEĞİŞİM ZAMANLARINDA İYİLEŞME
Windmoller & Hoelscher (W&H) firması 10-11 Haziran 2015 tarihlerinde düzenlediği iki günlük teknoloji
fuarında, 7 ayrı teknolojik yeniliği 6
ayrı film ekstrüzyon hattında tanıttı.
Bunlardan en öne çıkanı, 2013 K Fuarı’nda ilk kez tanıtılan lamine film üreten ve 3 katmanlı Varex II șișirme film
ekstrüderinde kullanılan ‘Turboclean’
teknolojisi. Ürün değișim zamanlarını
yarım saatten iki dakikaya indiren bu
teknoloji, ilk olarak bir program vasıtasıyla aktive ediliyor ve mevcut ürünün üretiminin durması sağlanıyor.
Kalıntı daha sonra, özel bir pnömatik
sistem vasıtasıyla hızla dıșarı alınıyor. Besleme hunisi ve hortum gibi
tüm ekstrüder aksanı, yeni malzeme
öncesi hızla temizlenerek yeni reçete
için hazır hale getiriliyor.
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BALONLARLA İNTERNET ERİŞİMİ
2016 yılında Google, telefon operatörleri ile
birlikte yapacakları çalıșmada Endonezya’da
internet erișimi olmayan yerlerde balonlar
kullanarak internet erișiminin sağlanmasını

hedefliyor. Güneș enerjisiyle çalıșan, polietilenden yapılmıș 12 metre boyunda 15 metre çapında ve yaklașık 100 gün boyunca atmosferde kalabilen bu balonlar teoride 1250

kilometrekarelik bir alan üzerinde internet
erișimi sağlıyor. İlk küçük ölçekli testler Yeni
Zelanda, Latin Amerika ve Avustralya’da
2013 yılında bașarıyla tamamlandı.

SİNİR YAPILI POLİMERLERLE DAHA İYİ YAPAY UZUVLAR

Sandia National Laboratories (SNL)’de
yapılan bir çalıșmada, makine ve insan
sinir sistemi arasında bağlantı kurmak
için sinire benzeyen polimer nanotüpleri
üretildi. Günümüz teknolojisinde kullanılan sinirlere bağlantı kuran yapay uzuvlar
(prostetikler) sert elektrotlardan yapılıyor
ve vücuda yerleștirildiğinde enflamasyon, kangren ve cilt sorunlarına sebep
olabiliyor. Bu çalıșmadaki araștırmacıların ürettiği bu polimer ağları, sinir sisteminin organik eklentileri gibi kullanılabiliyor. Yalnızca, bu polimerlerin hassas ve
kompleks sinirsel yapıları olağan yöntemler kullanılarak yapılamıyor. Araștır-

macılar bu çalıșmada, hücreler arasında
malzeme ileten kinesin motor proteinlerini cam bir alt tabakaya sabitleyerek
üzerlerinden mikro tüplerini geçirdiler.
Bu mikro tüplerin üzerindeki bir yapıșkanın yardımıyla, polimerlerin uzamasına sebep olarak, birbirine bağlanmıș ağ
tabanlı yapılar olușturdular. Bu çalıșmanın sonuçları Nanoscale dergisinin Nisan
sayısında yayınlandı. Araștırmacılar çalıșma esnasında, bu polimerlerin ıșık ve
elektriği ilettiğini keșfettiler. Bu sebepten
gelecekte bu polimerlerin elektronik ve
haberleșme uygulamalarında yer alacağı
düșünülüyor.
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PLASTİK ROBOTLAR İLE GÜVENLİK

Terör tehdidinin dünyada yükseliște olduğu șu günlerde Pekin’de gerçekleșen Dünya Robot Konferansı’nda patlayıcı madde
imha ve silahlı saldırılar için kullanılabilecek
robotlar tanıtıldı. Birbirleri ile koordine edi-

lebilen oyuncak boyutunda olan bu robotlar kamera ve sensör kullanarak zehirli gaz,
tehlikeli kimyasallar ve patlayıcı gibi șüpheli olayları tespit edebiliyorlar. Yaklașık 12
kilo ağırlığında alüminyum ve endüstriyel

P

plastik alașımından yapılan bu robotlar askerlerin arkalarına da takılabiliyorlar. Ayrıca
tarım, ormancılık, kamu güvenliği ve yangınla mücadele için de kullanılabilecekler.

2015’İN EN İYİ PLASTİK
GERİ DÖNÜŞÜM ÜRÜN ÖDÜLÜ
25 ülkeden 180 ürün arasında gerçekleșen 2015 EPRO ödüllerinin finali 29
Nisan’da Roma’da düzenlenen Idendi Plastik Konferansı’nda gerçeklești.
EPRO, Plastics Europe, PRE, EUPC ve
ACR+ gibi çeșitli dernek temsilcilerinden olușan panelistler tarafından ilk üçe
kalan ürünler arasından, konferans katılımcılarının oylaması ile Norveç’ten HAG
Capisco ofis sandalyesi, birincilik ödülünü kazandı. Geri dönüșüm malzemelerinden üretilen bu sandalyenin diğer
bir önemli özelliği de montaj/demontaj
ișlemleri için özel aletlerin kullanımını
gerektirmemesi.
Sayfa 66 www.petkim.com.tr

B
ö
le
p
b
b

DEV LEGO MOBİLYA VE EVLER
New York merkezli Everblock șirketi,
dev plastik tuğla ile modüler mobilya,
raflar, masa ve hatta bölümleri inșa etmeyi hedefliyor. Amerikalı girișimci Arnon Rosan, modüler mobilyaları uygun
fiyata, tutkal ya da aletsiz monte edilebilir polipropilen yapı blokları sayesinde
yapmayı planlıyor. Ürünler dört farklı
ebat ve farklı renklerde geniș bir yelpazede sunuluyor ve özellikle duvar inșasında, çelik çubuklar, ahșap veya PVC ile
takviye yapılabiliyor. Șirket ayrıca doğal
afetler sırasında bu yapıların kolayca
dağıtabileceğini ve kullanılabilir olacağını belirtiyor. Bu yapılar, hava koșullarına
dayanıklı, ıșık montajı kolay, temiz ve
hijyenik olmasından dolayı geçici barınaklar, sağlık tesisleri veya depolama
alanları için de kullanılabilecek.

POLİMERDEN YAPILMIŞ KUVÖZLER

Bu yılki James Dyson Ödülü’nü kazanan İngiliz
öğrenci James Roberts, gelișmekte olan ülkelerde ve savaș sırasında kullanılmak üzere
prematüre bebekler için yüzde 90 daha ucuza
bir kuvöz/inkübatör tasarladı. Polietilen kabuk ve șeffaf poliüretan șișme panellerden

olușan hijyenik ve aynı zamanda hafif olan bu
inkübatör çok az yer kaplıyor ve sıradan postayla bile rahatça uzun mesafelere gönderilebiliyor. Geleneksel inkübatörlerin koșullarını
sağlayabilen bu inkübatörde, paneller manuel
olarak șișirilebiliyor ve kullanımdan sonra

tekrar geri katlanabiliyor. Isı yalıtımı ve havalandırması yapılabilen bu inkübatöre ayrıca
sarılık durumunda, bir fototerapi sistemi de
eklenebiliyor. Elektrik kesintisi durumunda ise
pil yardımıyla yirmi dört saate kadar çalıșma
ömrü bulunuyor.
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ÇANAKKALE’NİN İZİNDE
Yunan mitolojisinde Dardanel ismiyle geçen Çanakkale,
Asya ve Avrupa kıtalarının Ege Denizi ile ayrıldığı eşsiz bir
coğrafyada binlerce yıllık kültürel zenginliği içinde barındırıyor.
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Hem antik hem
de modern
tarihle iç içe
olan Çanakkale
Boğazı yüzyıllar
boyunca işgal
orduları için geçiş
noktası oldu

Y

unan mitolojisinde, Uranus ile Gaia’nın ilk çocuğu ve ilk Titan olan
Okeanos, Uranus ile Gaia’nın kızı
deniz tanrıçası Tethys’e așık olur.
Birbirlerinden ayrı kalamayan çift görkemli
bir düğünle evlenirler. Tethys, Okeanos’tan
yaklașık 3 bin tane peri kızı doğurur. O kızlardan birinin adı da Elektra’dır. Dünyalar
güzeli Elektra genç kız olduğunda Baș Tanrı
Sayfa 70 www.petkim.com.tr

Zeus’un dikkatini çeker ve Zeus kıza așık
olur. İstenmeyen bu birliktelikten “Dardanos” isminde bir çocuk dünyaya gelir. Daha
sonra Çanakkale’ye gelen Dardanos, kralın
kızıyla evlenerek “Dardania” isimli bir șehir
inșa eder. Çanakkale Boğazı’nın ismi “Dardanos”tan sonra “Dardania”, ondan sonra
da “Dardanel” olur.
Hem antik hem de modern tarihle bezeli

ünlü Çanakkale Boğazı yüzyıllar boyunca ișgal orduları için geçiș noktası oldu. Osmanlı
sultanlarının savunmak için inșa ettiği ve
günümüzde halen kalıntılarının bulunduğu
kalelere, modern çağdaki Birinci Dünya Savașı’nda Osmanlı orduları ve müttefik kuvvetlerin arasındaki en meșhur savașa sahne oldu. Ayrıca Truva savașlarının efsanevi
destanı da bu topraklarda yazıldı.
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ȘEHİTLER ABİDESİ İÇİN

“Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde,
Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler.
Hakk’ın bu veli kulları taş türbeye girmez,
Gufrana bürünmüş, yalnız Fatiha bekler.”

Buradan Aristo’nun ilk felsefe okulunu
kurduğu yere gitmek istiyorsanız, rotanızı
Assos antik kentine çevirmelisiniz. Sönmüș bir volkanik tepe üzerine kurulan kent,
denizden 236 metre yükseklikte yer alıyor.
İnșasında Assos civarında bulunan andezit
tașı kullanılmıș olan kentte ilk arkeolojik kazılar 1881-1883 yılları arasında Amerikalı
bir arkeoloji grubu tarafından yapıldı. 1981
yılında tekrar bașlayan kazılarda ilk olarak
mezarlık ortaya çıkarıldı. Günümüzde eski
antrepolardan restore edilmiș otellerin
bulunduğu iskeledeki balık lokantalarında
keyifli bir akșam yemeği yiyebilirsiniz. Ya
da yaz mevsiminde, Assos’tan iki kilometre uzaklıkta bulunan, Osmanlı zamanında
donanmanın kadırgalarını çekmesinden ismini alan Kadırga Koyu’ndaki mavi bayraklı
plajda denizin tadını çıkarabilirsiniz.
TRUVA VE ASSOS ANTİK KENTLERİNE
DOĞRU
Çanakkale’ye gittiğinizde uğramanız gereken
en önemli ziyaret yerlerinden biri Truva antik
kenti. Çanakkale’den antik kente yaklașık 30
dakika süren bir yolculuktan sonra ulașıyorsunuz. İmkanı olanlar için kenti bir rehber eșliğinde gezmek faydalı olabilir. Bölgeye birçok
turizm acentesi günlük turlar da düzenliyor.

1998 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne
alınan antik kentte, ilk olarak 1871’de Alman
arkeolog ve define avcısı Heinrich Schliemann, daha sonra W. Dörpfeld, C.W Blegen
tarafından kazı çalıșmaları yapıldı. Homeros’un İlyada destanında yer alan, 10 yıllık
Truva Savașı’nın yazıldığı, Așil, Hektor, Paris
ve Truva atının hikayesinin anlatıldığı Truva
antik kenti turistler için bir cazibe merkezi.

ASKERİ MÜZE VE GELİBOLU
YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI
Tarihe meraklıysanız sizi cezbedecek müzelerden biri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki Çanakkale Askeri Müzesi.
Halka açık olan müze 18 Mart 1915 Deniz Zaferi’nin 67’nci yıl kutlama programı
kapsamında 1982’de kuruldu. Ortalama
1 saatte gezebileceğiniz müzede Ça-
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nakkale Savașları’nda kullanılan silah ve
askeri objeler sergileniyor. Ayrıca Fatih
Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi sonrası
1462’de yaptırmıș olduğu Kala-i Sultaniye, yani günümüzdeki ismiyle Çimenlik
Kalesi’ni görmeden dönmeyin. Girișe konulan antik mermer koltuğa Fatih Sultan
Mehmet’in oturarak askerlere hitap ettiği
rivayet edilen kalenin içinde Çanakkale
Savașları’na dair resimler yer alıyor. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı ise her
sene yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği
bir yer. Her bir karesine Çanakkale Savașları’nın izinin sirayet ettiği bu park 33 bin
hektar büyüklüğünde. Büyüklüğü dolayısıyla milli parkı gezmesi de biraz zahmetli.
İsterseniz acentelerin düzenlediği turlara
katılabilirsiniz, tek bașınıza gezmeyi tercih ederseniz de Kabatepe Ana Tanıtım
Merkezi veya Eceabat yakınındaki Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Tanıtma
Merkezi’nden ihtiyacınız olan bilgiyi edinip kendinize yürüyüș rotası çizebilirsiniz.
Yanınıza yiyecek ve içecek almayı sakın
unutmayın.
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İzmir’e 330
kilometre
uzaklıktaki
Çanakkale,
sadece mitolojiye
esin kaynağı
olmakla kalmadı,
Türk milletinin
şanlı zaferlerine
de mekan oldu

HOLLYWOOD FİLMİNE KONU OLAN VE
TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI TRUVA ATI
Bütün dünyada gișe rekorları kıran Truva adlı filme konu olan Truva atını yapma
fikrinin bir nalbanda ait olduğunu biliyor
muydunuz? Lindsay Clarke’ın kaleme aldığı
kitaba göre, Truva atı yapma fikrini “Prylis”
isimli bir nalbant Odysseus’a veriyor. Prylis, kușatmanın son günlerinde ateș bașında oturduğu sırada, yanında çocuğu için at
heykelciği yontan bir arkadașından esinleniyor. Böylece Homeros’un Truva Savașı’nda bahsettiği meșhur Truva atı sahneye
çıkıyor. Hikayeye göre; Akhalılar savaștan
çekiliyor gibi gözüküp, geride çok büyük bir
tahta at bırakırlar. Odysseus ve diğer seçkin komutanlar atın içine gizlenirken, diğerleri denize açılıp gemileri Bozcaada’nın
arkasına, Troyalıların onları göremeyeceği
bir șekilde gizlerler. Planın yürümesi için
görevi Truva atının surlardan içeri girmesini
sağlamak olan bir Akhalı askeri atın yanında bırakırlar. Askerin anlattığına göre, tahta
at Tanrıça Athena’ya kutsal bir sunak olarak yapılmıștır. Büyük olmasının sebebi ise
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Dünya Liderleri
Çanakkale’de Buluştu
Çanakkale Kara Savașları’nın 100’üncü
yıl dönümü vesilesiyle 2015’te Çanakkale görkemli bir törene ev sahipliği yaptı.
Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ev sahipliğinde aralarında Birleșik Krallık
Galler Prensi Charles, Azerbaycan Cumhurbașkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan
Devlet Bașkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un da bulunduğu 90’a yakın ülkenin lideri Gelibolu Yarımadası’nda Șehitler Abidesi’ndeki törene katıldı. Törende
liderler dünyaya barıș mesajı verdi.

Troyalıların onu dar șehir kapılarından șehrin içine almalarını engellemektir. Akhaların
beklentisi Troyalıların bu atı yakıp yıkmalarıdır. Böylece Tanrıça Athena’nın öfkesini Troya üzerine çekmiș olacaklardır. Ama
Troyalılar atı șehrin içine alıp onu korurlarsa Athena’nın lütfu Troyalılara yönelecektir.
Akhalı askerin sözlerine inanan Troyalılar
tahta atı içeri alırlar. Gece barıș kutlamalarıyla eğlenen ve alkolün etkisiyle sızan
Troyalılar, atın içindeki Akhalı savașçılar
tarafından avlanırlar. Bu sırada Troya’nın
surlarına yaklașmıș olan Akha ordusunun
da takviyesiyle Troya șehri tamamen yıkılır.
ÇANAKKALE ȘEHİTLER ANITI VE
SEMBOLİK ȘEHİTLİK
Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenleri sırasında
kent normalden çok daha fazla ziyaretçi
çekiyor. Bu topraklarda hayatını kaybeden
235 bin Mehmetçiğin anısı için temeli 17
Nisan 1954 tarihinde atılan Çanakkale Șehitler Anıtı, 2. Anafartalar Zaferi’nin 45. yıl
dönümü olan 21 Ağustos 1960’ta ziyarete

Turistlerin de
ilgi odağı olan
Çanakkale,
ilkbahar, yaz
ve sonbahar
aylarında
gezilip
görülebilecek
şehirlerden biri

açılmıș. Anıtın fikir babası Mustafa Kemal
Atatürk’ün silah arkadașı ve ilk askeri pilotu Emin Nihat Sözeri. 25 metre uzunluğunda olan kare planlı bir kaide üzerinde 4
ayaklı șekilde inșa edilen bu yapının bașta
40 metre olması planlanmıș. Sonra 40 +
1.70 (Atatürk’ün boyu) = 41,70 metre olarak inșa edilmiș. Bu anıt Osmanlı’nın birçok
yerinden gelip Çanakkale muharebeleri
esnasında șehit düșen ve nerede yattıkları
bilinmeyen on binlerce askerin anısına dikilmiș. Anıtın 4 ayağından denize bakan 2
tanesinde deniz savașlarını, diğer karaya
bakan ayaklarda da kara savașlarını anlatan kabartmalar bulunuyor. Anıtın tavan
bölümünde ise Türk bayrağı yer alıyor. Burada ayrıca camdan yapılmıș sembolik bir
șehitlik de bulunuyor. Savaș sırasında șehit düșen ve isimleri șimdiye kadar tespit
edilememiș 59 bin 408 șehidin temsili mezarları sizi karșılıyor. Birinci Dünya Savașı
sürecinde Çanakkale cephesinde verilen
mücadele sırasında șehit olan on binlerce
Mehmetçik ile aynı kaderi paylașan 3 bin
Azerbaycanlı șehidin hatırası da burada yașatılıyor.
Sembolik șehitlikte görebileceğiniz tek
gerçek mezar ise meçhul bir askere ait.
Çanakkale muharebesi sırasında bir Türk
askerinin kafası Anzak askeri tarafından
kesilip Avustralya’ya götürülüyor. Avustralya hükümeti ellerindeki kafatasını 10
Mart 2003’te Türkiye’ye teslim ediyor ve
yetkililer 8 gün sonra kafatasını Çanakkale
Șehitler Anıtı’na defnediyor. Mehmet Akif
Ersoy’un Șehitler Abidesi için kaleme aldığı
șiir ise o günlerin acı hatırasını yașatmaya
yetiyor…

14. Sayı • Ocak 2016 Sayfa 73

Petkim Vizyon
Bakış

SİYAH
ALTINDAN

YEDİNCİ
SANATA
Dünyada ilk petrol kuyusunun açıldığı
Azerbaycan, dünya sinema sahnesine
119 yıl önce çıktı. Geçen zaman içinde
Fransız Lumiere Kardeşler’in rüzgarını
arkasına alan bu zengin topraklar,
siyasal, toplumsal ve ekonomik düzende
değişiklikleri çarpıcı yapımlarla beyaz
perdeye taşıdı.

S

inematografi Azerbaycan’a 1896‘da
Lumiere Kardeșler’e ait ‘Bir Trenin
Gara Giriși’ adlı filmin Bakü’de yapılan gösterimi ile ayak basmıș oldu.
1898’de ise Azerbaycan halkının hayatından kesitler sunan ilk filmler gösterime girdi. Dönemin ‘Kaspi’ gazetesinde yayınlanan
haberde șunlar yazıyordu: “Paris’te yapılacak uluslararası fotoğraf ve sinema sergisine Bakü’de yașayan fotoğraf sanatçıları da
çektikleri eserlerle katılacak. A. Mișan isimli
fotoğrafçı, bu sergi için hazırladığı fotoğrafların yalnızca bir defaya mahsus gösterimini
V. Vasilyev’in Tiyatro-Sirk Salonu’nda gerçekleștirecek.”
Tiyatro-Sirk Salonu’nda gösterimi yapılan fotoğraflar 4 kısa filmden olușuyordu.
Bunlar: ‘Bibi Heybet’teki Petrol Madenlerinde Yangın’, ‘Buhara Emiri’nin Gemi ile
Uğurlanması’, ‘Kafkas Dansı’ ve ‘İlișki’ isimli
filmlerdi. Sonuncu film ilkel de olsa gelecekte yapılacak olan komedi türünden filmlerin
öncüsü oldu.
Bu bilgilerden yola çıkarak, Azerbaycan
sinema tarihinin dünya sinema tarihinden
yalnızca 3 yaș küçük olduğunu söyleyebiSayfa 74 www.petkim.com.tr

liriz. Paris’te yapılan gösterimin
ardından Azerbaycan’ın ilgi çekici
tabiatını keșfeden ‘Pathé’ ve ‘Gaumont’ isimli Fransız film șirketleri, çekim
yapmak üzere Bakü’ye derhal kameramanlarını gönderdi. Bundan sonra Bakü’ye gelen
birçok firma farklı konularda filmler yapmaya
bașladı. Yapılan bu filmler Bakü’deki ‘Rekart’,
‘Mikado’, ‘Ekspres’, ‘Fransız’, ‘Amerikan’ salonlarında ve diğer sinema salonlarında gösterime girdi.
1910’lu yıllardan itibaren Pironi Kardeșler Bakü’de birçok filmin üretimine
bașladı. Bunlardan biri, 1915’de yapılmıș
olan ve yönetmenliğini B. Svetlov’un üstlendiği ‘Avrat’ filmidir. Bu film aynı zamanda Azerbaycan’da çekilmiș ilk konulu
film olarak tarihe geçti. Aynı yıl içerisinde
‘Petrol ve Milyonlar Saltanatında’ isimli iki bölümden olușan bir film de yapıldı.
Bu film, petrol sanayicilerinin maddi desteğiyle, yazar İbrahimbey Musabeyov’un
aynı isimli eserinden uyarlandı. Bu film
Azerbaycan milli sinemasının bașlangıcı
olarak kabul ediliyor. Azerbaycan sinema
tarihi için bu filmin en önemli özelliği ise,
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Azerbaycan
sinema tarihinin
dünya sinema
tarihinden
yalnızca 3 yaş
küçük olduğunu
söyleyebiliriz

Lumiere Kardeșler “Bir Trenin Gara Giriși” (1896)

filmde ilk defa Azerbaycanlı profesyonel
bir aktör olan Hüseyin Arablinski’nin bașrolde yer alması.
1916 yılında Azerbaycan’da iki film daha
çekildi. Bu filmler; yönetmenliklerini B. Svetlov’un üstlendiği ‘Çizmesiz Așk’ ve ‘Kadınların Yardımıyla Eșlerin Yükseliși’ isimli komedi türünden olan filmler. 1917 yılında ünlü
Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyov’un
‘Arșın Mal Alan’ isimli müzikali beyazperdeye aktarıldı.

SİNEMADA SOVYET ETKİSİNİ
GÖSTERİYOR
1920’de bașlayan rejim değișimi sürecinden sonra Sovyet Azerbaycanı kendi sinematografisini geliștirmek için çalıșmalara
bașladı. Diğer Sovyet Cumhuriyetlerinde
olduğu gibi Azerbaycan’da da ilk olarak aktüalite, belgesel ve kısa metrajlı filmlerin
yapımına bașlandı. 1920’de çekilmiș olan
‘Sovyet Azerbaycanı’ isimli film bu dönemin en önemli örneklerinden biridir. Filmde

Azerbaycan devrim tarihinden birçok kesit
yer alıyor. Aynı dönemde ‘26 Bakü Komiserinin Defin Merasimi’ ve ‘Bakü Caddesinde İlk Tramvayın Görülmesi’ adlı filmler
de yapıldı. Bu dönemde yapılan filmlerin
esas amacı sosyal hayatın tüm alanlarına
dair bilgi vermek, teknolojide, inșatta, kültür ve medeniyetteki yenilikleri seyirciye
aktarmaktı.
4 Temmuz 1920 tarihinde Sovyet
devletinin sinema kurumlarının millileștirilmesi hakkında çıkan kanuna bağlı olarak, Sovyet Azerbaycanı sinemasını geliștirmek için yollar araștırılmaya bașlandı.
Tüm sinema ișlerinin, Azerbaycan Halk
Maarif Komiserliği’nin Sinema Komitesi’ne verilmesi kararlaștırıldı. 1921 yılında Bakü’de ‘Foto-Sinema Șubesi’ açıldı.
1922’de ise Azerbaycan Halk Maarif Komiserliği’ne bağlı ‘Foto-Sinema İdaresi’
(FSİ) kuruldu. 5 Mart 1923 tarihinde ise
Azerbaycan Halk Maarif Komiserliği kararı ile ‘Azerbaycan Foto-Sinema İdaresi’
(AFSİ) hizmete açıldı.

‘26 Bakü Komiserinin Defin Merasimi’ (1920) film posteri ve görseli
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Sovyet Azerbaycanı sinemasının uzun
metrajlı filmlerinin temel amacı ‘yeni hayat’ın güzelliğini seyirciye aktarmak idi.
Sovyet Azerbaycanı’nın ilk uzun metrajlı
filminin yapımına 1923 yılında bașlandı.
Bu film Azerbaycanlı yazar Cefer Cabbarlı’nın aynı isimli eserinden uyarlanan ve
yönetmenliğini V. Ballyuzek’in üstlendiği
‘Kız Kalesi Efsanesi’ filmidir. O devirde yayınlanan ‘Komünist’ isimli gazetede filmle
ilgili șöyle bir yazıya rastlanır: “...bu film doğuda ilk adımını atmıș olan bağımsız bir sinemanın gelișimini ispatladı. Büyük önem
arz eden bu adım, Sosyalist Azerbaycan sinemasının gelecekte çok büyük bașarılara
imza atacağının habercisidir...”
PETROL AZERBAYCAN SİNEMASINA
91 YIL ÖNCE GİRİȘ YAPTI
1924 yılında AFSİ ve Madenci Sinema Kurumu ișbirliğinde iki film çekildi. Bu filmler,
yönetmenliğini A. Litvinov’un üstlendiği
‘Petrol İșçisi Tatilde ve Tedavide’ adlı film,
diğeri ise aynı yönetmenin elinden çıkan
‘Kalabalıktan Biri’ isimli dedektif filmidir.
Sayfa 76 www.petkim.com.tr

‘Arșın Mal Alan’ (1917) filminin posteri

Azerbaycan
halkının
hayatından
kesitler sunan ilk
filmler 1898’de
gösterime girdi

Bu film Azerbaycan sinemasında dedektif
türünde yapılmıș ilk film olarak da tarihe
geçti.
Azerbaycan sinemasının yapılanma
sürecindeki en önemli filmlerden biri 1925
yılında yapılan ‘Bismillah’ filmidir. ‘Bismillah’ filmini çeken A. M. Șerifzade, Azerbaycan sinemasında ilk Azerbaycanlı yönetmen olarak biliniyor.
Azerbaycan sinemasında 1930’lu yıllardan bașlayarak yeni bir döneme girildi.
Bu dönemde yapılan ilk film 1934 yılında çekimlerine bașlanan ‘İsmet’ filmiydi.
Filmin senaryosu, Azerbaycan kadınının
özgür olduğu, toplumda kendisine has
bir yer edindiğini ve istediği mesleği seçebileceğini anlatıyordu. Aslında filmin
yapımcıları o devirde yașamıș ilk Azerbaycan pilotu olan İsmet isimli bir kızın hayat
hikayesini yansıtıyordu. Bu filmden sonra
Azerbaycanlı yazar Cefer Cabbarlı, tiyatro
için yazmıș olduğu ‘Almaz’ isimli piyesinin
beyazperdeye uyarlanması fikrini geliștirmeye bașladı ve 1934 yılının sonlarına
doğru senaryo çalıșmalarına bașladı. Fa-
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‘Petrol ve Milyonlar Saltanatında‘ (1915)

kat aynı yılın Aralık ayında Cabbarlı kalp
krizi geçirerek hayatını kaybetti ve filmin
çekimleri yarıda kaldı. 1935 yılında ‘Azerfilm’ stüdyosu yarım kalan filme tekrar
bașlama kararı alarak filmi tamamladı.
Dönemin siyasi olaylarından dolayı film
uzun bir süre sansüre takıldı ve ancak
1963 yılında beyazperdede gösterime girebildi. Film șu yazı ile bașlıyordu: “Sovyet
Azerbaycan edebiyatının kurucusu, senarist ve yönetmen Cefer Cabbarlı’nın aziz
hatırasına ithaf edilmiștir.”
‘Almaz’ filmi Azerbaycan Film Stüdyosu’nun çektiği son sessiz filmdir. Sessiz
filmler tarihine baktığımızda; 1932 yılında
çekilen ‘Yirmi Altı Bakü Komiseri’, ‘Arkadașlar’, ‘Kızıl Kol’, ‘Dans Eden Kaplumbağalar’ ve ‘Așk Oyunu’ isimli filmleri de unutmamak gerek.
İlerleyen yıllarda Azerbaycan sinemacıları sessiz sinemadan uzaklașıp sesli
sinemanın sırlarını öğrendi ve bu türde
filmler çekmek için hazırlıklara bașladı. Azerbaycan Film Stüdyosu’nda uzun
metrajlı ilk sesli film, 1936 yılında yapılan
‘Mavi Denizin Ortasında’ isimli filmdir. Komedi türünde çekilen bu film, Hazar Denizi
balıkçılarının hayatını ele alıyordu. Sesli sinema devrinde yapılmıș olan bir diğer film
de 1939 yılında çekilen ‘Köylüler’ filmidir.
‘Köylüler’ filminin en önemli özelliği, filmin
yönetmenliğini Azerbaycanlı sinemacı Samed Merdanov’un üstlenmiș olmasıdır.
Birinci Dünya Savașı’na kadar ‘Azerfilm’ tarafından yapılmıș olan filmler; 1938
yapımı ve V. Turin’in yönettiği ‘Bakülüler’,

‘Kız Kalesi Efsanesi’ (1923)

Cefer Cabbarlı

1939 yapımı ve M. Mikayılov’un yönettiği
‘Hazır Ol’, 1940 yapımı ve A. Guluyev’in yönettiği ‘Yeni Ufuk’ filmleriydi.
SİNEMADA SAVAȘ TEMASI
Savaș her alanda olduğu gibi sinema alanında da zorluklara yol açtı. Fakat bütün
engellere rağmen filmler yapılmaya devam etti ve bu sayede Azerbaycan halkının
kültürel alanda gelișmesine katkı sağlandı.
Sovyet Birliği’nin savașa katılmasını takip
eden ilk aylarda Bakü Sinema Stüdyosu,
1941 yılında yönetmenliğini Rza Tehmasib’in yaptığı ‘Sebuhi’ filminin çekimlerini
bitirdi. Film, Azerbaycan’ın büyük maarifçisi, dramaturgu ve filozofu olan M. F.
Axundov’un yașamı ve faaliyetlerinden
bahsediyordu. İkinci Dünya Savașı yılla-

rında Bakü Sinema Stüdyosu tarafından
çekilen filmlerden bir diğeri, yönetmenliğini Aleksandr İvanov’un üstlendiği 1943
yapımı ‘T-9 Sualtı Gemisi’ filmiydi. Film,
savaș sırasında uzun bir süre su altında
kalan Sovyet denizcilerinin dayanıklılığını
ve düșmana karșı gösterdikleri kahramanlıkları anlatıyordu.
Savaș sırasında Azerbaycan’da yapılan
filmlerin sonuncusu, ünlü Azerbaycan bestecisi Üzeyir Hacıbeyov’un ‘Arșın Mal Alan’
isimli müzikli komedisinin sinema uyarlaması. Yönetmeni Rza Tehmasib olan bu filmin gösterime büyük zorluklarla çıkabildiği
ve yasaklanma tehlikesi ile karșı karșıya
kaldığı bugün izleyicilerinin birçoğu tarafından bilinir. Çünkü o zamana kadar çekilmiș tüm Sovyet filmleri arasında ‘Arșın Mal
Alan’, devrime kadarki dönemi aydınlık ve
insanları mutlu gösteren ilk filmdir. Gösterime çıkmadan önce büyük eleștirilere
maruz kalan ‘Arșın Mal Alan’, SSCB Devlet
Ödülü’nü alan ilk Azerbaycan filmidir.
Film çekimi açısından ‘Duraklama Dönemi’ olarak adlandırılabilecek 1946-1954
yılları arasında Azerbaycan’da sinema
stüdyosu tarafından toplam üç adet, 1955
ve 1956 yıllarında ikișer adet, 1957 yılında
ise üç adet film yapılır. 1957 yılından itibaren çekilen film sayısı artmaya bașlar.
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seyirciye
aktarmaktı
STALİN SONRASI AZERBAYCAN
SİNEMASINDA NELER OLDU?
1955 yılı, Azerbaycan sinema tarihinde
yönetmenlerin milliyeti açısından bir dönüm noktası oldu. Aynı yıl yönetmeni Letif
Seferov olan genç bir șarkıcının yașamının
konu edildiği ‘Bahtiyar’ filmi çekildi. Bu
filmde, dönemin çağdaș konularından biri
ișleniyor. Halk içerisinden çıkmıș bir șarkıcı, onun büyük yeteneği ve Sovyetler Birliği’nde yetenekli gençlere verilen önemden
bahsediliyor. Öte yandan 1958 ‘Uzak Sahillerde’ filmi, Azerbaycan sinemasının en
iyi savaș filmi olarak değerlendirilir. Yine
1958 yapımı olan, Habib İsmayılov’un yönetmenliğindeki ‘Üvey Ana’ filminin konusu folklorik kaynaklara dayanıyor. Filmde
yeni aile ilișkilerinden ve çocukların eğitimi
ile ilgili problemlerden bahsediliyor. Özetle,
Sayfa 78 www.petkim.com.tr
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‘Mavi Denizin Ortasında’ (1936) filminin posteri

duraklama döneminin ardından 1960 yılına kadar çekilen filmlerin konularına bakıldığında, çoğunlukla çağdaș hayat problemleri ve insanların günlük uğrașlarının
konu edildiği görülüyor.
1960’LARDA AZERBAYCAN SİNEMASINA
UYARLAMA FİLMLER DAMGASINI
VURUYOR
1960’lı yıllara gelindiğinde propaganda
özellikli filmlerin yanı sıra, sinemada artık
çağdaș konulara daha çok eğilim gösterildiği gözlenir. Dönemin șartları gereği
beyaz perdede kahramanlar öne çıkarılır,
filmlerin konuları kahramanların kötüleri
eğiterek zafer kazanması üzerine kurulur.
1960-1970 yılları arasında Azerbaycanfilm șirketi tarafından toplam 25 film
yapılır. 1961 yılında yapılmıș olan ve yö-

netmenliğini Letif Seferov’un üstlendiği ‘Leyli ve Mecnun’ filminde sadece așk
anlatılmaz, aynı zamanda örf ve adetlere
isyan eden insanın faciasını da görürüz.
Ramiz Esgerov’un yönetmen koltuğunda
oturduğu 1966 yapımı olan ‘Hayat Güzeldir Kardeșim’ filmi, Türkiyeli yazar Nazım
Hikmet’in ‘Romantika’ romanından uyarlanır ve bunun peși sıra bir dizi uyarlama
film de Azerbaycan sinemasına girer.
1970’LERDE AZERBAYCAN SİNEMASI
SOSYAL KONULARA DEĞİNİYOR
1970’li yıllarda devrim tarihini anlatan
filmlerle birlikte, ideolojik yaklașımlardan
uzak, dönemin insanlarına ve sorunlarına
değinen filmlere de rastlanır. Bu dönem
sinemasının en önemli özelliği, insanın ve
toplumun manevi olarak gelișmesine en-
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‘İsmet’ (1934) filminin posteri

gel olan sorunları ortaya koyarak bunlarla
mücadele edilmesine çağrıda bulunulmasıdır. Çağdaș yașamdan bahseden filmler
daha çok gençleri hedefler; gelișmekte
olan bireylere dram, macera, halk destanı
ve öyküleri aracılığıyla seslenilir.
1970-1980 yılları arasında yine Azerbaycanfilm tarafından toplam 47 filme
imza atılır. 1970 yılında yapılmıș olan ‘Deli
Kür’ filminde 20. yüzyılın bașlarından itibaren Azerbaycan’da aydın kișilerin yetișmesinden, yenilikçi eğitimcilerin faaliyetlerinden bahsedilir. 1970’li yıllar Sovyet
Dönemi Azerbaycan sinemasında yeni bir
dönemin bașlangıcıdır. Bu dönemde yapılan filmlerin ideolojik yaklașımlardan az
da olsa uzak ve gerçekçi olduğu gözlemlenir. Filmler çoğunlukla çağdaș yașam ve
çağdaș insanı yansıtır. Yine bu dönemin en
büyük özelliği, yapılan filmlerin birçoğunun
İkinci Dünya Savașı’nın zor yıllarında arka
cephenin savașa yardımını anlatmasıdır.
YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİNDE
AZERBAYCAN SİNEMASI
1980’li yıllarda Sovyetler Birliği’nde Mihail Gorbaçov’un göreve gelmesinden sonra
açıklık, yeniden yapılanma ve demokratikleșme politikaları bașlar. Öngörülen değișiklikler fikir ve sanat hayatını da etkiler.
80’li yıllardaki Azerbaycan sinemasının
bir ‘Arayıș Dönemi’nde olduğu söylenebilir. Çünkü Sovyetler Birliği’nde baș veren
olayların, sinemada da tür ve konu anlamında yeniliklere neden olduğu görülür.
‘Papak’ ve ‘Mirze Sefer’ hikayelerinden
sinemaya uyarlanan 1983 yapımı ‘Evlen-

‘Almaz’ (1936)

‘Bakılılar’ (1938) filminin posteri

mek İstiyorum’ komedi filmi 19. yüzyılın
bașlarında Azerbaycan toplumunun yașamı ve geleneklerini eleștirir. 1988 yapımı olan ‘Yaramaz’ filmi ise düne kadar
maruz kalınan fakat yarın istenmeyen
manevi sarsıntılar, normal gelișim düzeni
bozulmuș ve bir çıkıș yolu arayan insanların acısı, faciası hakkında ders verir. Filmin
öyküsünde, Sovyetler Birliği’ndeki yeniden yapılanma döneminin ortaya koyduğu
açıklık ve özgürlük günleri anlatılır.
1991 yılında Sovyetlerin çökmesi ile
bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti’nde diğer alanlarda olduğu gibi,
sinema sanatının gelișiminde de yeni bir
döneme girilir.

Azerbaycan
sinemasının
yapılanma
sürecindeki en
önemli filmlerden
biri 1925 yılında
yapılan ‘Bismillah’
filmidir
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EUROPE’S LEADING PLASTIC
COMPANIES MET IN ISTANBUL
Petkim participated in Plast Eurasia Istanbul, 25th International Istanbul Plastics Industry
Exhibition at Tüyap.

2
H

T

urkish plastics industry, having the
second largest production capacity
in Europe and the seventh largest
in the world, hosted major plastic
manufacturers of the globe this year. On
this occasion, Petkim met customers and
visitors at its booth in 25th Plast Eurasia
Istanbul 2015 Exhibition which is a gathering platform for the Turkish plastics sector.
1067 companies and company representatives from 98 countries participated in the
exhibition that was held on December 3-6,
2015 at Tüyap Fair Convention and Congress
Centre, Beylikdüzü. The exhibition hosted
around 45 thousand professional visitors.
High technology products were presented
at the exhibition, from machines for plastic
to machine supply industry, chemicals and
raw materials, heat and control devices, and
molds.
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21ST EURASIA PACKAGING EXHIBITION
HOSTED OVER 50 THOUSAND VISITORS
21st Eurasia Packaging Exhibition was held on October 22-25 by the cooperation of
Packaging Manufacturers Association (ASD) and Reed Tüyap Fuarcılık, at the Tüyap Fair
Convention and Congress Centre in Beylikdüzü, İstanbul.

E

urasia Packaging Exhibition, which
has the title of the region’s largest
annual exhibition, hosted professionals from all sectors to which it
provides services and products. The exhibition attracted more than 50 thousand visitors from over 90 countries. Like every year,
both national and international participants
took great interest in the event which is list-

Petkim attracted
great interest at
the exhibition
with its
impressive booth

ed in international exhibition calendars. Petkim, holding 30% share in sales within the
packaging sector, found a chance to meet
thousands of its customers on this occasion.
Packaging manufacturers that participated
in the exhibition presented latest trends in
packaging. Especially the procurement committees from Iran, Iraq, Israel, Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, Georgia, Macedonia,
Morocco, Jordan, Algeria, Egypt and Bulgaria
showed interest for the exhibition.
PACKAGING DESIGN AWARDS
ANNOUNCED
The award ceremony of National Packaging
Design Student Competition Awards 2015,
the 11th of which was held this year with
the cooperation of ASD and Reed Tüyap,
was held on October 22, in the opening
ceremony of the exhibition. In the competition, Muhammed Saner Öztürkler, student
from Anadolu University Department of Industrial Design was awarded with the first

prize with his project named ‘Wave’; Emre
Karacan from Anadolu University Department of Graphics with the second prize
with his project named ‘Sifa Süzen Tea Bag
Packaging’; and Zeynep Çebi, Ege Apaydin
and Özgün Yurdaer from ITU Department
of Industrial Product Design, with the third
prize with their project named ‘Recyc-all’.
Furthermore in the competition, 3 projects
were entitled for mention award and 6 projects were granted certificates. The finalists
who shared the first three ranks in the 11th
National Packaging Design Student Competition Awards became the winners of the
monetary awards of 5 thousand TL, 3 thousand TL and 2 thousand TL respectively.
The three students being awarded with the
mention awards were awarded with 1000
TL. In the competition where 148 applications were made from 19 different universities, the finalists who share the first 3 ranks
will be granted with lifetime scholarship beside monetary awards.
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GAPPLAST 2015 EXHIBITION
BOOSTS THE PLASTICS SECTOR
Plastic, Packaging, Chemical Technologies, Raw Material and Products Exhibition
(GAPPLAST) was held in Gaziantep which had Petkim among participants.

H
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he exhibition was held by Akort Fuarcılık in collaboration
with Southeast Plastic and Chemical Industrialists’ Association (GAPLASDER) and Gaziantep Chamber of Industry
(GSO). Leading companies of the sector, such as Petkim,
Süper Film and Naksan Plastik displayed their products at the exhibition held in Ortadoğu Expo Center. Plastic machines, chemical
and raw materials, machine supply industry, heat and control devices, molds, hydraulic and pneumatic, recycling companies as well
as plastic furniture and decoration, irrigation systems, PVC window
and pipe manufacturing companies attended the exhibition that
was held for the first time in the region. AK Party Gaziantep Deputy
Nejat Koçer, Gaziantep Chamber of Industry Chairman of the Board
Adil Konukoğlu, and GAPLASDER Chairman of the Board M. Murat
Kökoğlu attended the opening ceremony. Konukoğlu addressed a
speech and stated that the most vital need in the sector is qualified personnel, and thus called the Ministry of National Education to
open new vocational high schools rather than regular high schools.
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Turkish plastics sector ranks
the second after Germany
among EU states, and the
seventh in the world with a
2.6 percent share
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HISTORIC PROFIT IN THE THIRD QUARTER
Petkim announced 270.9 million TL net profits in the third quarter of 2015, and increased its
net profits to 503 million TL in the 9-month period.

T

urkey’s petrochemical raw material
producer Petkim increased its net
profits from 188 million TL in the
second quarter of 2015 to 270.9
million TL in the third quarter. The company
further improved its performance in the
first half of the year with 503.2 million TL
net profits in the first 9 months. It recorded
a turnover of 3 billion 375 million TL in the
9-month period with approximately 561
million TL gross profits and 406 million TL
real operating profits. Within the same period, the company’s gross production volume
was 2 million 327 thousand tons while the
capacity utilization rate for September rose
to 96.8 percent. Petkim General Manager
Sadettin Korkut said, “Thanks to capacity
increase and general maintenance works of
the previous period, we had a highly satisfactory period in terms of sales and profitability in parallel with improved production
performance. Improvements based on our
efforts to boost operational efficiency, better
positioning in consideration of market needs,
and reviewing procedures and processes
bore fruits in our profitability levels for the

year 2015.” Korkut indicated that those favorable conditions are a result of the positive
contributions of the Ethylene Plant –which
became operational in late 2014– to total
efficiency, stabilization of raw material prices
at low levels, and rapid adaptation to these
conditions with stock management, produc-

tion and sales strategies. As noted by Korkut,
the goal is to reach a sustainable profitability level by operating in high capacity for the
upcoming periods. He said, “Improvements
and efficiency increases attained in the last
period are reflected in our efficiency levels
for the year 2015. We were prepared for
this process in early 2015. Besides, now we
have higher profits and lower costs particularly in terms of energy thanks to our efforts
to enhance operational efficiency, our sales
policies that consider market needs, and our
improved processes.”

Petkim increased
its net profits to
503 million TL
in the 9-month
period
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SOCAR PRESIDENT’S TRIBUTE
FOR THE PETKIM PENINSULA
SOCAR President Rövnag Abdullayev and the accompanying delegation visited the
Petkim Peninsula to make on-site observations.

Abdullayev:
I believe
Petkim’s
achievements
will continue
in the future

S

OCAR President Rövnag Abdullayev,
along with SOCAR Turkey Chairman
of the Board Vagif Aliyev, SOCAR Vice
Presidents Süleyman Gasimov, Elshad Nasirov and Badal Badalov, visited the
Petkim Peninsula in İzmir Aliağa to make onsite observations about ongoing projects. SOCAR Turkey President (CEO) Kenan Yavuz, SOCAR Turkey First Vice President Samir Kerimli,
and Petkim General Manager Sadettin Korkut
hosted the visit where Abdullayev expressed
his appreciation for the successful progress in
projects as planned.
A presentation was made for Rövnag Ab-
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dullayev, about STAR Refinery –30 percent of
which has been completed, the Petlim Port
–first phase of which will be completed on
October 20, and Petkim –which declared 232
million TL net profits in the first 6 months. After the presentation, Abdullayev made the following statement:
“Petkim, running its operations on the
Petkim Peninsula, achieved highly positive
results in the first half of the year, efficiency
level substantially increased. Works continue
according to the intense schedule at the STAR
Refinery, and the Petlim Port will be put into
service soon. We are proud of it. Timing and

sticking to the schedule for the port is a story
of success.”
Thereafter, Rövnag Abdullayev and the
accompanying SOCAR executives attended
the groundbreaking ceremony of the building
which will be used as laboratory at the STAR
Refinery. They laid the first mortar and then
went to see the 310-meter long breakwater
and 700-meter long dock being constructed
within the port site. Lastly, Abdullayev said, “I
believe Petkim will sustain its achievements in
the future. STAR Refinery and Petlim Port will
yield positive results in the next period according to the schedule. I wish success for all.”
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EXECUTIVE BOARD
RAISED THE BAR FOR 2016
Executive board meetings held in İzmir Aliağa on December 14 were hosted by Petkim which,
despite the volatility in global and national markets, exceeded market expectations and set a
new record with its profits for the third quarter.

P

etkim General Manager Sadettin
Korkut hosted the meeting which
was moderated by Vagif Aliyev,
Chairman of the Board of Directors at Petkim. David Mammadov, Vice
Chairman of the Board at Petkim; Suleyman Gasimov, Member of the Board at
Petkim; Farrukh Gasimov, Member of the
Board at Petkim; Kenan Yavuz, Member
of the Board at Petkim; Hulusi Kılıç and
İlhami Özșahin, Independent Board Members at Petkim; Muammer Türker, Member
of the Board at Petkim and Representative
of Prime Ministry Privatization Administration of Turkey; Samir Kerimli, SOCAR
Turkey First Vice President; and Petkim
Deputy General Managers attended the
meeting. Main discussion topics of the
meeting were; predicted financial outcomes for the year 2015, recent develop-

ments in oil and naphtha markets, effects
of Petkim’s capacity increase investments,
budget proposals for the year 2016, and
investment program.
REFINERY WILL ENSURE RAW
MATERIAL SECURITY FOR PETKIM
Members of the Board at Petkim and
senior officials from SOCAR Turkey attended a field visit and received information about investments and plants. The
Executive Board investigated the progress
in the “Refinery-Petrochemistry-EnergyLogistics-Distribution” integration in the
Petkim Peninsula. The “Value-Site” vision
covers an investment of more than $10
billion to be made from 2008 to 2018 in
the Peninsula. With its 10 million tons of
crude oil processing capacity, the STAR
Refinery –regarded as the most compre-

hensive localization project in Turkey and
one of the most important steps of integration– has a great pace and 48 percent
of the project has been completed. The
refinery, which has an investment value of
$5.6 billion, is planned to be operational in
2018. First top equipment arrived at the
port and assembly works started. STAR
Refinery will not only produce raw materials such as naphtha –which are currently
imported by Petkim– and ensure raw material security for Petkim, but also appeal
to the market with key products such as
diesel, jet fuel and LPG. Members of the
Board then visited the construction site
of the port which will be a logistics center
for raw materials and final products to the
Refinery. Ground works and piling works
continue for the port that will consist of 3
independent piers.
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AZERBAIJANI JOURNALISTS EXAMINED
ONGOING WORKS IN PETKIM

Representatives of leading media institutions of Azerbaijan made on-site observations in Petkim.

P

etkim Peninsula in İzmir Aliağa
hosted press members from
Azerbaijan. The trip started in Istanbul. Press members first met
with Kenan Yavuz, SOCAR Turkey President (CEO) and PETKIM Executive Board
Member. They watched a cinevision about
SOCAR and received information on SOCAR Turkey’s investments and future
projects. Kenan Yavuz shared the current
status in the construction works of STAR
Refinery. Yavuz indicated that 29 percent
of STAR Refinery has been completed and
it is planned to be operational in 2018. He
also noted that $2 billion has been spent
for the refinery so far, and around $300
million was met with project finance. According to SOCAR Turkey President, the
number of employees in the refinery construction site will rise to 10 thousand in
2017, and STAR –being equipped with
the latest technology– will be the most
profitable and efficient refinery in Europe
as the refinery is integrated with petrochemistry.
Azerbaijani journalists were deeply
Page 88 www.petkim.com.tr

Petkim, one of the
largest actors of
Turkish chemical
industry and
celebrating its
50th anniversary
of establishment,
hosted
Azerbaijani
journalists

impressed by Petkim, one of the largest
actors of Turkish commercial industry, celebrating its 50th anniversary of establishment. Petkim is one of the most important
investments that represent the fraternity
between Turkey and Azerbaijan. Kenan Yavuz stated that Petkim’s annual capacity
has been increased from 3.2 million tons
to 3.6 million tons as a result of 50 percent
capacity increase in the Ethylene Plant
which was put into service last year. Azerbaijani journalists, observing the Petkim
site, received detailed information from
Petkim General Manager Sadettin Korkut
about Petkim, Petlim and STAR Refinery
where construction works continue. When
completed, Petlim will be the third largest
container port of Turkey and the largest at
the Aegean Sea. Petlim port will be able to
handle biggest container ships that have
a capacity of more than 11 thousand containers. With a $400 million investment
value, Petlim is planned to be operational
by 2016 at the latest with an official opening ceremony that will host the Presidents
of Turkey and Azerbaijan.
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THE NEW COMPANY WILL PRODUCE
‘ENGINEERING PLASTICS’
Petkim, producing nearly 60 petrochemical raw materials, has established a new company
for engineering plastics and high-tech chemicals

.
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T

urkey’s petrochemical raw material
manufacturer
Petkim
Petrokimya Holding A.Ș. established a new company named
Petkim Specialities for the production of
advanced engineering plastics and hightech chemicals. Petkim’s wholly-owned
subsidiary Petkim Specialities Engineering Plastics Industry and Trade Inc. will
specialize in products with high added
value (masterbatch, compound), which
are mostly imported in Turkey, for sectors
such as packaging, automotive, defense,
medical, and information technologies. The
company will have a capacity of 24 thousand tons.
Petkim General Manager Sadettin Korkut stated that they will make an investment of $5 million in addition to current
investments for establishing the company.
As indicated by Korkut, assets of Petkim’s

Plastic Processing Plant which has a production capacity of 14 thousand tons will
be utilized in Petkim Specialities, and additionally, total capacity of Petkim Specialities will rise up to 24 thousand tons with
new machines and equipment with a capacity of 10 thousand tons.
Sadettin Korkut underlined that Petkim
-which has 50-year experience, knowledge, and qualified human resource- has
recently focused on capacity building and
value added products, and integrated this
approach with a growth strategy in different fields. Korkut, reminding that Petlim
(Petkim Container Port) will be operational
in early 2016 with a total investment value

of $400 million, is among those precious
initiatives. He said, “We are building Petkim Specialties as an independent structure such like Petlim. The income that we
obtain here will diversify and increase Petkim’s total income and EBITDA. Our goal is
to create a structure that can produce solutions and meet customer demands in the
shortest period possible. The company will
use our products as raw material and turn
them into high-value products. The output
will be R&D and high-tech products.”
Korkut expressed that petrochemistry
has now turned its face to special products
rather than conventional products, and
special products are used in sectors such
as packaging, automotive, defense, medical, and information technologies. He noted that the share of engineering plastics in
the plastics sector which is a $17-million
sector in Turkey is around 4-5 percent.
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PETKIM QUALIFIED AS ONE OF THE MOST
DIGITALIZED COMPANIES IN TURKEY
‘Petkim’ is the sector leader in Accenture Digitalization Index.

A

ccenture Turkey in collaboration
with Vodafone, Boğaziçi University, Middle East Technical
University and Turkish Informatics Foundation (TBV) evaluated the digitalization performance of private sector
companies from production to the final
consumer and created the Digitalization
Index. Results of the study which was
carried out by a ‘scientific approach and
systematic methodology’, encompassing 17 different sectors, was announced
at the award ceremony on November 18.
‘Petkim’ became the leader of the chemicals and chemical products manufacturing sector in the Accenture Digitalization
Index. Companies of the sectors in focus
received performance points in the Index.
Average digitalization rate of companies
in Turkey is 60 percent. Financial services
sector, which received performance score
above average, was placed on top of Accenture Digitalization Index. This sector is
followed by retail trade, service activities,
and manufacture of motor land vehicles
sectors.
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Here is the list of companies with the highest
digitalization scores in 17 sectors examined:
FINANCIAL SERVICES: Türkiye Garanti Bankası A.Ș.
RETAIL TRADE: Migros Ticaret A.Ș.
SERVICE ACTIVITIES: Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ș.
MOTOR LAND VEHICLES MANUFACTURING: Ford Otomotiv Sanayi A.Ș.
OTHER MANUFACTURING: Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ș.
TRANSPORTATION & STORAGE: Pegasus Hava Tașımacılığı A.Ș.
WHOLESALE TRADE: BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ș.
ASSURANCE: Allianz Sigorta
WHOLESALE TRADE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
EQUIPMENT: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ș.
ENERGY: Enerjisa Enerji A.Ș.
RETAIL AND WHOLESALE TRADE OF MOTOR LAND VEHICLES: Toyota Türkiye
Pazarlama ve Satıș A.Ș.
FOOD PRODUCTS MANUFACTURING: Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ș.
ELECTRONICS AND OPTICAL PRODUCT MANUFACTURING: Vestel Elektronik
Sanayi ve Ticaret A.Ș.
OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCT MANUFACTURING: Kaleseramik,
Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ș.
BASE METAL INDUSTRY: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ș.
CONSTRUCTION: Akdeniz İnșaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ș. (Ağaoğlu Șirketler Grubu)
CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS MANUFACTURING: Petkim Petrokimya
Holding A.Ș.
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COUNTDOWN STILL ON
FOR PETLIM PORT

Petkim Container Port (Petlim), under construction for two
years now, is still on track for the completion of the first phase.

C

onstruction works for the Petlim
Port, which will be the first largest container port in the Aegean
and the third largest one in Turkey,
continue at full speed. This giant investment will bring together many innovations. Petlim will be the largest port in the
Aegean Region with a handling capacity of
1.5 million TEU per year. It will be operated
by a new foreign investor in Turkey, APM
Terminals, from the leading port operator
A.P. Moller Maersk Group. APM Terminals
will have the right to operate the port for
a period of 28 years which may be extended further to 32 years. The total cost
of Petlim, including the financing cost, will
be $400 million. As the only port having access to railway, highway and road transport
routes, Petlim will not only make a great
contribution to the volume of foreign trade
in Turkey but also be one of the vital transshipment ports in the Mediterranean basin.
When the port becomes operational, Turk-

ish industrialists will no longer waste time
in transshipment ports like Piraeus, Alexandria and Malta. Moreover, the port will
offer great advantages in terms of freight
costs and service quality.
50 PERCENT HIGHER CAPACITY THAN
ALSANCAK PORT
With its 700-meter long dock area, Petkim
Container Port will be the Aegean Region’s
only port that will attract the largest ships
with a capacity of over 16 thousand TEU,
while the port’s potential is 4 million TEU.
Alsancak Port, holding a capacity of 1 million TEU, has recorded 678 thousand TEU
handling in 2014 whereas Petlim will have
considerable competitive advantage with its
more than 50 percent higher capacity. Brand
value of Petlim has reached $1 billion today.
In December 2014, 30 percent of Petlim’s
stakes was transferred to Goldman Sachs,
one of the largest investment banks of the
world, for $250 million.

COMPLETED IN TWO YEARS
Two years have passed in excavation works
which started in July 2013 at Petlim Container Port, and the project proceeds as
scheduled. Breakwater and hinterland
works are completed in the construction of
the container port. Height of the breakwater,
built for protecting the terminal and the operation, has risen to 310 meters. In total, 1
million 524 thousand tons of filling material
have been used for constructing the breakwater. Sea embankment and seawall works
continue with 689 thousand 161 tons of
material in total. Infrastructure works have
reached to the channel excavation and filling phase. The service road is ready to use
while construction of the port connection
road, bored pile retaining road and reinforced earth wall continues at full speed.
1720 piles are driven, and most of the hinterland ground improvement filling work has
been completed. A total of 782 piles were
driven for building the piled quay, dolphin
and sheet-pile wall. In sea bottom dredging works, 90 percent of the first phase and
50 percent of the second phase has been
finalized. All buildings within the scope of
the project have been put into service as of
September.
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“I HAVE MY SIGHTS SET ON THE SPACE”
In this issue, Petkim Vizyon hosts a valued figure for Turkey. We had a delightful interview
with Coşkun Aral, a photojournalist on the track of the near past as a witness, having
photographed and documented many events imprinted on our memories. He shared his
41-year professional life, never-forgotten memories, the terrifying face of war, and the most
delicate parts of photography.

P

hotography is a popular branch of
art for everyone, young and old. You
eagerly share your experiences in
different platforms at every opportunity. Now you are Petkim’s guest for a similar cause. What is the most attractive issue
for those who are interested in photography?
How do you define this branch of art?
First of all, I do not regard photography
as a field of art. You can perform art with
photography but I think it is actually a way
of expression. Stickmen and drawings of
40 thousand years ago constitute a differPage 92 www.petkim.com.tr

ent type of photography. At those times,
people tried to depict the events with pictures. They also added their interpretation
and aesthetic concerns to those pictures.
Humankind had contemplated this issue;
wondered if it was possible to make an image permanent by reflecting it on a surface
via a machine by sectioning human eye.
Leonardo Da Vinci has an interesting story.
Leonardo is an amazing man. He designed
a camera, but actually this issue dates back
to 9th century, Abu Bekir Al-Razi’s era. It
is known that curious people living in the

Mesopotamia geography thought it over.
They were inspired from other people because every person wants to have permanent memories of feelings and experiences.
Finally in 1820, with the help of previous
knowledge and experience, an image was
reflected on glass or a similar material over
a silver bromide film. Right after that, art
becomes a part of this process. The desire
to transfer the image into a permanent
photograph brings an artistic feature to
this quest that lasted 10-15 years. I am not
and have never been a photography artist. I
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Human memory
is really strange.
We easily
forget things.
Photographs
create a vast
memory
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am a journalist. I collect documents and information, and I use that machine for this
purpose. Among my role models, Ara Güler
has a similar discourse on that matter. He
defines himself not as an artist but a photojournalist. I also regard myself as a photojournalist. Of course, I cannot compete
or keep up with him. He is a great photojournalist, an appreciated and admired person all around the world. I am just trying to
make the things I witness permanent in my
own way. Photography requires an aesthetical soul, a mature brain. This is a maturing
process as in taste, musical ear and aptitude. In some societies, people get mature
much faster, while some others –like us–
lag behind. Thus, photography is a way of
expression for me, and journalism is a tool.

I have a respect for people who use it in art.
They bring artistic features to the forefront.
What has changed in your life since you
first used a camera? Do you think people are
interested in photography because they want
to establish a connection with their own and
other people’s past?
Human memory is really strange. We
easily forget things. Photographs create
a vast memory. Even the most developed
brain in the world has a limited memory. Our
community has a weak memory because
art and culture, which maintains the social
memory, is always pushed aside. Does only
the West come to mind when we say information society? No. Today, Iran is located on
our East but it has a stronger social memory.

This memory is protected in every aspect,
from political discourses to artistic expressions because a certain section, which constitutes 15% of the Iranian society, remains
stalwartly despite regime changes. But
neither villagers nor city and town dwellers fully accomplish those roles. Those who
transfer information get exhausted on the
way and give up.
The first time I held a camera was in the
1960s. That camera belonged to my cousin.
It was not of much help to me because it
was a SLR with an eyepiece on top. I broke
its lens when I was not even 10 years old.
Then I grew a little older and took that camera again. I put a new lens and took my first
photos. I had my own camera at the age of
13 or 14. I wanted to be an explorer, journalist, doctor and photographer. I could not be
a doctor but I am now a photographer. I still
have the photos of my relatives that I took in
different parts of Turkey in the 1960s. Thank
God I took those photos. I wish I had taken
more photos back then because we long for
those times.
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FOLLOWING ÇANAKKALE’S TRACK
Çanakkale, known as Dardanelles in Greek mythology, is located in a unique geography
where the Aegean Sea divides European and Asian continents, hosting thousands of years
of cultural wealth.

I

n Greek mythology, Oceanus, first child
of Uranus and Gaea and the first Titan, falls in love with the sea goddess
Thetys, daughter of Uranus and Gaea.
The lovers get married in a spectacular ceremony, and from their union come
three thousand ocean nymphs. One of
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those nymphs was Electra. When Electra
grows up to be a dazzling young woman,
she arouses the interest of Zeus, King of
the Gods. Zeus falls in love with Electra,
and from this unappreciated union comes
“Dardanos”. Later, Dardanos comes to Çanakkale, marries the daughter of the king

and builds a city called “Dardania”. Name
of the Çanakkale Straits was first “Dardanos”, then it became “Dardania” and “Dardanelles”. But Hera, Queen of the Gods,
curses all siblings of Electra and thus the
Castle of Troy, which is believed to be built
by Dardanos. Renowned Çanakkale Straits,
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Çanakkale is
a center of
attraction for
both national and
foreign tourists
especially in
spring, summer,
and fall

absorbed in both antique and modern history, were a transit point for occupation
armies for centuries. Legend of the Trojan
Wars was created in these lands. The castles which were built by Ottoman Sultans
to defend themselves witnessed the great
war between Ottoman armies and Allies in
World War I. Remnants of those castles are
still protected.
HEADING FOR THE ANCIENT CITIES OF
TROY AND ASSOS
Antique City of Troy is a must-see when
you come to Çanakkale. It takes 30 minutes to get there from Çanakkale. Having
a guided tour in this city would be great if

you have the means. Many tourism agencies offer one-day trips to the region. The
ancient city was included in UNESCO’s List
of World Heritage in 1998. First excavation works in the area started in 1871 by
German archeologist and treasure hunter
Heinrich Schliemann, and then resumed by
W. Dörpfeld, and C.W Blegen. Ancient City
of Troy, which is narrated in Homer’s Iliad,
hosting the ten-year War of Troy and the
stories of Achilles, Hector, Paris and the
Trojan Horse, is a tourist attraction center.
If you want to visit Aristotle’s first philosophy school, you should follow the route to
the Ancient City of Assos. It is a city established upon an extinct volcano, 236 me-

ters high above the sea level. The city is
built with andesite which is an indigenous
type of rock around Assos. First excavation works were carried out by an American archeology group from 1881 to 1883.
Excavation works recommenced in 1981
and the burial site was discovered. You can
watch the sunset and have a delightful dinner in fish restaurants on the pier in front of
the renovated warehouses which are used
as hotels today. During the summer, you
can enjoy swimming in the blue flag beach
in the Galiot Bay (Kadırga Koyu) located two
kilometers away from Assos, which had
this name during the Ottoman period as it
was used by the Ottoman navy.
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FROM BLACK GOLD
TO THE 7TH ART

Azerbaijan, a country that drilled the first oil well in the
world, appeared on the cinema stage 119 years ago. With
French Lumiere Brothers’ efforts and contributions, the
reforms that the country experienced in political, social
and economic areas were brought to the silver screen with
impressive works.

C

inematography entered into Azerbaijan in 1896 with the screening of
Lumiere Brothers’ film ‘Arrival of a
Train at La Ciotat’ in Baku. In 1898,
first movies reflecting the lives of Azerbaijani people were released. The following
advertisement was published in the newspaper ‘Kaspi’: “Photographers living in Baku
will participate in the international photography and cinema exhibition to be held in
Paris. Photographer named A. Mishon will
present his photos for once at this exhibition
in V. Vasilyev’s Theatre-Circus Hall.”
The photos displayed in the Theater-Circus Hall consisted of four short films. These
films were, ‘The Oil Gush Fire in Bibi Heybat’,
‘The Departure Ceremony of His Majesty
Amir of Bukhara in a Steamship’, ‘Caucasian
Dance’, and ‘Relationship’. Although primitive, the last film became the pioneer of
comedy films to be made in the future.
Considering this information, we can say
that the history of Azerbaijani cinema is just
three years younger than world cinema. After the screening in Paris, French film companies ‘Pathé’ and ‘Gaumont’ discovered
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mediately sent their cameramen to shoot in
Baku. Thereafter, other companies started
to flock into Baku to make films on different
subjects. Those films were released in ‘Rekart’, ‘Mikado’, ‘Express’, ‘French’, ‘American’
and other cinema halls in Baku.
Pirone Brothers started to make films
in Baku in the 1910s, and released several
works. One of those works is the movie
‘Wife’ which was produced in 1915 and directed by B. Svetlov. This movie was the
first feature film shot in Azerbaijan. Within
the same year, a two-part film named ‘In the
Kingdom of Oil and Millions’ was made. This
film was adapted from Ibrahimbey Musabe-

yov’s work with the same title. It was supported and financed by oil industrialists in
the country. This film is regarded as the start
of Azerbaijan’s national cinema. It is particularly important for the history of Azerbaijani
cinema because it is the first film starring
Azerbaijani professional actor Huseyn Arablinski.
Two more movies were made in 1916 in
Azerbaijan. These were comedy films ‘Barefoot Love’ and ‘How Wives Make Career for
Husbands’, both directed by B. Svetlov. In
1917, famous Azerbaijani composer Uzeyir
Hajibeyov’s musical ‘Arshin Mal Alan’ was
adapted to cinema.

