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SUNUfi
Petrokimya sanayisi, temel ham maddeleri nafta, LPG, gas-oil gibi rafineri ürünleri
ve do¤al gaz olan ve ilk, ara ve son kimyasal ürünleri üreten bir sanayi dal›d›r.
Petrokimya ürünleri; termoplastikler (plastikler), sentetik elyaf, lastik, kauçuk, deterjan,
boya, kimyasal çözücüler gibi çeflitli sanayilerde ham madde olarak kullan›lmaktad›r.
Bu ürünler genellikle, zincirleme üretim süreçleri ve birim maliyetleri düflürmesi
nedeniyle büyük ölçekli tesislerde üretilmektedir.
Günümüzde 700 milyar dolarl›k bir pazara sahip olan petrokimya sanayisi, dünya
kimyasallar pazar›n›n % 30'unu, toplam ticaret hacminin ise yaklafl›k % 8'ini
oluflturmaktad›r.
Petrokimya sektöründe dünyadaki ekonomik faaliyetlere ba¤l› olarak, iniflli ç›k›fll›
kârl›l›k dönemleri yaflanmaktad›r. Kârl›l›¤›n oldu¤u dönemlerde yat›r›mlar artarken,
talep ayn› oranda artmad›¤›ndan, kapasite kullan›m› ve kâr marjlar› düflmektedir.
Genç bir sanayisi dal› olan, h›zla büyüyen ve yaratt›¤› katma de¤er aç›s›ndan dünya
ekonomisinin önemli bir üretim dinami¤i say›lan petrokimya sanayisine Türkiye de,
geliflmifl sanayi ülkeleriyle hemen hemen ayn› dönemde girmifltir.
1960'l› y›llarda kamu giriflimcili¤i ile sanayileflme politikalar› çerçevesinde petrokimya
sanayi, sanayileflme ve kalk›nman›n itici gücü olarak görülmüfl ve 1965 y›l›nda
TPAO'nun öncülü¤ünde ‹zmit/Yar›mca'da Petkim Petrokimya Kompleksi kurulmufltur.
Giderek artan talebi karfl›lamak amac›yla, 1985 y›l›nda ‹zmir/Alia¤a'da 2. Petrokimya
tesisi kurularak devreye al›nm›flt›r.
Türkiye'de Petkim, tek bafl›na petrokimya sanayisini temsil etmektedir. Petkim,
ülkemizde, petrokimya, kauçuk, ambalaj, lastik, plastik, tekstil ve kimya gibi katma
de¤er ve istihdam yaratan sanayilerin geliflmesinde lokomotif ifllevi görmüfltür.
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Petkim'in katk›s›yla, bugün Anadolu'ya yay›lm›fl olan çeflitli ölçeklerdeki (KOB‹'ler)
plastik firmalar›n›n % 95'i, ham maddesini ucuz ve kolay bir biçimde Petkim'den
sa¤lamaktad›rlar.
1990'lara kadar yurtiçi petrokimyasal ürün talebinin % 70'ini karfl›layabilen Petkim,
11.09.1987 tarihinde özellefltirme kapsam›na al›nmas› nedeniyle, kapasite art›fl› ve
modernizasyon yat›r›mlar› d›fl›nda yeni kapasite yat›r›mlar›na girememifltir.
Dolay›s›yla pazar pay›, her y›l giderek düflmüfltür.
Di¤er yandan, Türkiye petrokimya sanayisinin rekabet gücünü art›ran en önemli
etkenlerden birisi, hem kendi içinde hem de ana ham maddeye yönelik entegre
yap›s›d›r. Ancak, 1980'lerin sonundan itibaren Petkim'in ham madde yönünden
rafineri ba¤lant›s› giderek zay›flat›lm›flt›r.
Tüm olumsuz geliflmelere karfl›n Petkim, dünya standartlar›ndaki ürün kalitesini
koruyarak üretimine ve tevsii yat›r›mlar›na devam etmifltir.
2005 y›l›nda 437 milyon dolar de¤erindeki yat›r›m projelerini tamamlayarak, pazar
pay›n› art›rmada gerekeni yapm›flt›r.
Petkim'in 14 adet ana üretim fabrikas›, 8 adet yard›mc› iflletmesi ve 150 milyon m3
hacminde bir baraj› bulunmaktad›r. Yüksek tonajl› gemilere geliflkin liman› ile hizmet
veren Petkim; 20 km2'lik faaliyet alan›na sahiptir. Ayr›ca ticaret merkezlerine ve yurtiçi
pazara ulafl›m› sa¤layabilecek karayolu, demiryolu gibi büyük alt yap› olanaklar›na
sahiptir.
548 kapsam d›fl›, 2.408 kapsam içi ve 640 geçici iflçi olmak üzere toplam, 3.596
yetiflmifl ve nitelikli ifl gücüne sahip olan Petkim 2006 y›l›nda;
- 2,2 milyon ton petrokimyasal ürün üretimi,
- 1,6 milyar dolar ciro,
- 5 milyon dolar vergi ödemesi,
- 41 milyon dolar net dönem kâr› gerçeklefltirmifltir.
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Petkim, yat›r›m ve personel harcamalar› dahil giderlerini öz kaynaklar› ile sa¤layan
ve devlete yükü olmayan güçlü bir sanayi kuruluflumuzdur.
AKP hükümeti, seçim ortam›na girilen bu dönemde seçim politikas› için riskli gördü¤ü
alanlardaki özellefltirmeleri ertelerken, IMF'nin tepkisini azaltmak ve seçim kayna¤›
yaratmak için, 16 Mart 2007 tarihinde Petkim'in özellefltirilmesine yönelik ihaleye
ç›km›flt›r.
Petkim'in özellefltirilmesinde kamu yarar› olmad›¤› gibi, iktisadi bir gerekçe de
bulunmamaktad›r.
Türkiye'de, Petkim gibi genifl bir ürün yelpazesinde üretim yapan entegre yap›n›n
gerektirdi¤i sermaye birikimi, bilgi, deneyim ve teknolojik yeterlili¤e sahip bir özel
kesim bulunmamaktad›r.
Dünya petrokimya sektöründe 5. büyük pazar konumunda ve büyük bir nüfusa sahip
olan ülkemiz, petrokimyasallar›n üreticisi olan ülkeler ve flirketler için son derece
cazip bir pazar durumundad›r. ‹hale ilan›nda yer alan kriterlerden de hareketle, Türkiye
petrokimya sektöründe bir yabanc›laflman›n yaflanmas› gündeme gelecektir.
Petkim'de örgütlü olan Sendikam›z; bilimsel yöntemlerden taviz vermeden kamuoyunu
do¤ru bilgilendirme görevini yerine getirmektedir. Ülkemize ve zenginliklerine sahip
ç›karak, toplumun vicdan› olmaya devam etmektedir.
Türkiye'nin yeni Petkim'lere ihtiyac› var!
Türkiye sanayisinin itici gücü olan Petkim'e sahip ç›kal›m!
Sayg›lar›m›zla.
Petrol-‹fl Sendikas›
Merkez Yönetim Kurulu
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I) PETROK‹MYA SANAY‹S‹
1. Sektörün Tan›m›, Ürün ve Üretim Teknolojileri
Petrokimya sanayisi; temel ham maddeleri nafta, gas-oil, LPG gibi rafineri
ürünleri ve/veya do¤al gaz s›v›lar› olan ve organik ilk, ara ve son ürünleri
üreten bir sanayi dal›d›r. En yayg›n ve elveriflli ham maddeler, rafineri ürünleri
ve/veya do¤al gaz oldu¤undan bu sektör “PETROK‹MYA SANAY‹S‹” olarak
tan›mlanmaktad›r.
Ayn› zamanda organik kimyasal ürünler üretildi¤i için “organik kimya sanayisi”
olarak da tan›mlanmaktad›r. Petrokimya ürünlerinin moleküler yap›s› karbon
ve hidrojen atomlar›ndan olufltu¤u için bunlara genel olarak “Hidrokarbonlar” da
denilmektedir.
Petrokimya ürünleri az say›da ham maddeden elde edilmelerine karfl›n son
ürünleri oldukça çeflitlidir (ABD’de ticari konumda 14.000 kadar farkl› petrokimya
ürünü bulunmaktad›r). Bu ürünler esas olarak, karbon ve hidrojen atomlar›n›n
farkl› biçimde birlefltirilmeleri sonucunda elde edildi¤i için, hem farkl› ürünlerin
elde edilme süreçleri birbirine ba¤l›d›r, hem de belirli bir ürün elde edilirken
birçok ortak ve yan-ürünler elde edilmektedir.
En önemli son (nihai) petrokimya ürün gruplar›ndan biri termoplastiklerdir.
Termoplastikler ya da k›saca plastikler, üretim teknolojileri ve kullan›m
alanlar›na göre; ticari plastikler ve mühendislik plastikleri olmak üzere iki alt
gruba ayr›lmaktad›r.
En önemli ticari plastikler; alçak yo¤unluklu polietilen (AYPE), linyer alçak
yo¤unluklu polietilen (LAYPE), yüksek yo¤unluklu polietilen (YYPE), polivinil
klorür (PVC), polipropilen (PP) ve polistiren (PS)'dir.
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AYPE, LAYPE ve YYPE’nin temel maddesi etilen, PVC’nin etilen ve tuz, PP’nin
propilen ve PS’nin ise benzen ve naftadan elde edilebilen stirendir.
Bu plastiklerin özelli¤i; teknolojileri standartlaflm›fl oldu¤undan üretimleri için
kolayl›kla lisans ve know-how elde edilebilmesi ve çok büyük miktarlarda,
belirli niteliklerde üretilebilmesidir.
Mühendislik plastikleri ise; akrinonitril bütadien-stiren (ABS), polifenil oksit
(PFO), polikarbonat (PC) gibi, mühendislik plastiklerinin mekanik, ›s› vb.
özellikleri çok iyi oldu¤undan pek çok üründe metallerin yerine
kullan›labilmektedir. Bunlar›n üretim teknolojileri daha karmafl›k ve yeni
oldu¤undan üretimleri için lisans, know-how elde etmek daha zor ve pahal›d›r.
Petrokimya ürünlerinin büyük bir k›smi (nafta ve do¤al gazdan elde edilen)
iki ana kimyasal grup olan Olefin ve Aromatiklerden üretilmektedir. Genel
formülü CnH2n olan olefinlerin en yayg›n kullan›lanlar›; etilen (C2 H4 ) ve
propilendir (C3H6). Özgül a¤›rl›¤› daha yüksek olan aromatiklerin, çözücü
özellikleri fazla olup, en yayg›n kullan›lanlar ise Benzen, Toluen ve Ksilendir.
Olefinlerin kaynama noktalar› çok düflüktür ve normal koflullarda gaz halinde
bulunurlar. Tafl›nmalar› için yüksek bas›nçta, düflük s›cakl›kta s›v›laflt›r›lmalar›
gerekti¤inden tafl›ma maliyetleri çok yüksektir. K›sa mesafelerde borularla
tafl›n›rlar. Temel ham maddelerden biri olan nafta, do¤al koflullarda s›v› halde
bulunur.
Petrokimya sanayisinin temel ham maddeleri olan nafta veya do¤al gaz önce
etilen, propilen, ksilen gibi ara mallara dönüfltürülür bunlar da polietilen,
polipropilen, sentetik kauçuk, dodesil benzen, karbon siyah›, ftalik anhidrit
gibi son “nihai” ürünlere dönüfltürülür.
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Elde edilen petrokimya ürünleri; çeflitli plastik ürünler, sentetik elyaf, çözücüler,
reçineler, lastik, deterjan, boya gibi çeflitli mallar›n üretilmesinde ham madde
olarak kullan›lmaktad›r.
Petrokimya ürünlerinin elde edilmesinde genellikle, Sürekli Ak›m Teknolojileri
kullan›lmaktad›r. Ham maddeler bir tür kapal› bir sistem içinde de¤iflik kimyasal
reaksiyonlardan geçirilerek son ürünlere ve yan-ürünlere dönüfltürülmektedir.
Di¤er bir ifadeyle, nükleer teknoloji ile birlikte uzay teknolojisinden bir öncesi
teknolojik seviyeyi oluflturan petrokimya sanayisinde ürünler, genellikle
zincirleme üretim süreçleri ve yüksek otomasyonun uyguland›¤› büyük ölçekli
tesislerde üretilmektedir. Üretim ölçe¤i art›r›larak birim maliyet önemli ölçüde
düflürülebildi¤i için, petrokimya tesisleri büyük ölçekli yap›lmaktad›r (Üretim
ölçe¤i % 100 art›r›ld›¤›nda, birim yat›r›m maliyeti % 20 azalmaktad›r).
Kullan›lan teknolojilerin h›zla geliflmesi, tesis ölçeklerinin sürekli büyümesine
yol açmaktad›r (Son 30 y›lda fabrika kapasiteleri 25 kat büyüme göstermifltir).
Ulafl›m masraflar›, tesisin ar›za, bak›m gibi nedenlerle durmas› halinde oluflan
yüksek maliyetler, tesis ölçe¤ini k›s›tlayan önemli faktörler olmaktad›r.
Ölçek ekonomilerinin gerçeklefltirilmesi için petrokimya tesisleri büyük
ölçeklerde yap›ld›¤›ndan bu sektör “sermaye yo¤un” bir nitelik kazanmaktad›r.
Üretim ölçe¤ine ve buna ba¤l› olarak birim yat›r›m maliyetlerine ek olarak
ikinci önemli maliyet unsuru ham madde fiyatlar› olmaktad›r.
Petrokimya tesislerinde üretim ölçe¤inin büyük olmas› ve sürekli ak›m
teknolojilerinin kullan›lmas› nedeniyle büyük miktarda ham madde, k›sa
sürede tüketilmektedir. Böylece ham madde maliyetleri, toplam maliyetler
içinde önemli bir paya ulaflmaktad›r. Ayr›ca piyasalara yak›nl›k, belirli petrokimya
ürünleri için önemli olmaktad›r. Özellikle normal koflullarda gaz halinde bulunan
etilen gibi ara ürünlerin tafl›ma masraflar› çok fazla olmaktad›r. Bu nedenle
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etilen tüketicileri, etilen üreticilerine yak›n olmak durumdad›r. Nihai ürünlerde
ise tafl›ma masraflar› görece daha düflüktür.
Petrokimya sanayisinin bu özellikleri, teknolojik de¤iflim ve rekabet koflullar›n›
da önemli ölçüde belirlemektedir. Çünkü sürekli ak›m teknolojileri
kullan›ld›¤›ndan bu tesislerin üretim esnekli¤i yoktur. Belirli bir petrokimyasal
ürün için tasarlanm›fl bir tesisin baflka ürünlerin imalat›nda kullan›lmas›
ço¤unlukla pratik olmamaktad›r. Bu nedenle, eski teknolojileri kullanan ve/veya
verimli çal›flmayan tesisler, de¤iflken maliyetler ürün fiyat›ndan düflük oldu¤u
sürece üretime devam edebilirler.
Di¤er bir ifadeyle verimli çal›flmayan tesislerin kapat›lmas› için (özellikle ham
madde, yani girdi fiyatlar› ayn› ise) verimlilik düzeylerinin çok farkl› olmas›
gerekmektedir.
Teknolojik olarak geri, verimsiz tesislerin üretimlerine devam etmesi, yeni ve
daha verimli tesislerin piyasa paylar›n›n artmas›nda önemli bir engel haline
gelmektedir. Özellikle talebin yeterince artmad›¤› durumlarda, yat›r›m maliyetleri
çok yüksek oldu¤undan, yeni teknoloji kullanan tesislerin de kâr oranlar›n›n
düflmesine yol açmaktad›r.
Sermaye ve teknoloji yo¤un nitelikte olan bu sektör; ekonomik konjonktüre,
ülkelerin geliflme h›zlar›na ba¤l› olarak ve kapasite büyüklüklerinin de etkisiyle,
periyodik iniflli ç›k›fll› bir kârl›l›k göstermektedir. Dönemsel de¤iflimlerin etkisiyle
yat›r›mlar zaman zaman negatif geri dönüfl h›z› verebilmektedirler.
Özetlenirse, ham madde, teknoloji ve pazar avantaj› sektörün rekabet gücünü
etkileyen a¤›rl›kl› faktörler olmaktad›r. Özellikle ham madde ve enerji maliyeti
aç›s›ndan do¤al kaynak avantaj›na sahip ülkelerle, di¤er ülkelerin rekabet
edebilme gücü giderek azalmaktad›r.
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2. Dünyada Petrokimya Sanayisinin Geliflimi
Polivinil klorür (PVC) ve polistiren (PS) gibi petrokimya ürünleri, 19. yüzy›lda
bulunmas›na karfl›n, bu dönemde ucuz ve kolay ifllenilebilen ham madde
bulunmad›¤›ndan, petrokimya sanayisinin geliflimi, ancak 2. Dünya Savafl›’ndan
sonra olmufltur. 2. Dünya Savafl› sonras› dönemde petrol rafineri ürünlerinin
ucuzlamas› ve bollaflmas›, ölçek ekonomilerinin önem kazanmas›yla üretim
maliyetlerinin büyük oranlarda düflürülebilmesi, do¤al malzemelerin (metal
ve do¤al kauçuk gibi) yerine petrokimya ürünlerini kullan›labilmesi ve geliflmifl
ülkelerde sanayileflmenin h›zla büyümesi sonucunda petrokimya ürünlerine
olan talep de h›zla artm›flt›r. Örne¤in, 1950-1960 döneminde geliflmifl ülkelerde
petrokimya sanayisi, y›lda % 20-30 oranlar›nda büyüme göstermifltir. Buna
1950’li y›llarda ABD öncülük etmifl, 1950 y›l›n›n sonlar›nda Bat› Avrupa
1960’larda Japonya’da ve 1970’li y›llarda ise azgeliflmifl veya geliflmekte olan
ülkelerde petrokimya ürünleri üretimi yayg›nlaflm›flt›r.
Geliflmekte olan ülkelerde petrokimya sanayisinin kurulmas›, kamu
giriflimcili¤iyle bafllat›lm›flt›r. Bat›l› iktisatç› ve firmalar›n az geliflmifl/geliflmekte
olan ülkelerin bu alana girmemeleri gerekti¤i tezlerine karfl›n, Türkiye’nin de
içinde yer ald›¤› söz konusu ülkeler, petrokimya sanayisinin sanayileflme ve
kalk›nman›n lokomotif sektörlerinden birisi oldu¤unu kabul ederek, bu sanayi
alan›na girmifllerdir.
Öte yandan, bu dönemde geliflmekte olan ülkelerde devlet, petrokimya
sanayisine kamu giriflimcili¤i yani kamu yat›r›mlar› arac›¤›yla girmifltir. Ayr›ca
Japonya, Kore, Tayvan gibi ülkelerde devlet, özel kesim üzerinde de kapasite
saptanmas›, yat›r›m kararlar›n›n koordinasyonu, düfley bütünleflmenin/veya
entegrasyonun denetlenmesi, fiyatland›rma gibi yöntemlerle denetim ve
kontrol anlam›nda müdahale etme yetkisini kullanmaktad›r.
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Yerel pazarlar›n darl›¤› ve teknolojik sorunlar nedeniyle kapasitelerin küçük
tutulmas›, geliflmekte olan ülkelerin petrokimya ürünlerinin üretim maliyetlerini
olumsuz etkilemifltir. Ama bu tesisler, ayn› zamanda söz konusu ülkelerin
teknolojik birikim sa¤lamalar›n›n arac› olmufltur. Böylece daha sonralar›
kurduklar› büyük ölçekli tesislerin daha verimli kullan›lmas›n› sa¤lam›fllard›r.
Petrokimya firmalar›, petrol krizlerinden sonra petrol fiyatlar›na ba¤l› olarak
olumsuz etkilenmektedirler. Bu bak›mdan çevrimsel özelli¤ini göz önüne alan
firmalar, sektörel krizin etkisini azaltmak için çeflitli stratejiler gelifltirmektedirler.
Bunal›m dönemlerinde verimsiz ve/veya küçük ölçekli tesislerdeki üretimi,
geçici olarak ya da tamamen durdurmaktad›rlar.

Petrokimyasal üreticileri, yayg›n kullan›lan ticari plastiklerde yo¤unlaflarak,
bu kârs›z dönemlerde yat›r›ma yönelmektedirler (entegre yap›lar). Di¤er
petrokimya firmalar›yla birleflmeler veya ortakl›klar kurmaktad›rlar.
Ayr›ca baz› firmalar, özel plastiklerin gelifltirilmesi ve üretimine yönelerek,
“kullan›c›” firmalarla ortak Araflt›rma-Gelifltirme (AR-GE) projelerini
yürütmektedirler.
Ancak, ölçek ekonomilerinden yararlanarak, üretim ve tafl›ma maliyetlerini
düflürmek, ham madde kaynaklar›n›n süreklili¤ini, ucuz ham madde teminini
güvenceye almak ve belirsizlikleri azaltmak amac›yla entegre yap›lar e¤ilimi
yani büyük kapasitelerde kütlesel üretim stratejisi önemini kaybetmemifltir.
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3. Rafineri-Petrokimya Entegrasyonu
Arzu edilen bir petrokimya tesisi, bir Nafta-Kraker ve buna ba¤l› türevleri
dünya ölçe¤inde üreten tesislerde rafineri-petrokimya entegrasyonunun en
ileri düzeyde gerçeklefltirildi¤i kompleks yap›daki alanlardan oluflmaktad›r.
Bu tan›m, alan/saha ve üretimin biçimlenmesi aç›s›ndan bir k›yaslama olarak
kullan›lmaktad›r.
Dünyada etilen, propilen gibi olefinlerin üretiminde konvansiyonel olarak
kullan›lan nafta parçalama ünitelerinin yan› s›ra, özellikle rafineri kaynakl›
FCC (Fluid Catalytic Cracking) gazlar›n›n kullan›m› yayg›nlaflmaktad›r. Ve
alternatif olarak yeni olefin üretim teknolojileri üzerinde yo¤un çal›flmalar
yap›lmaktad›r. Bunlar, rafineri ünitelerinin modifikasyonu olan DCC (DEEP
Catalytic Cracking) uygulamas›, özellikle küçük boyutlu etilen ve propilen
üretimini sa¤layabilen MTO (Methanol to Olefin) ve henüz ticari aflamaya
gelmemifl olan metandan “Oxidative Coupling” yöntemiyle etilen üretimi
teknolojileridir.
Ayr›ca, benzen ve aromatikler konusunda rafineri ve petrokimya sektörlerinin
iflbirli¤i, her iki sektörün de kârl›l›¤›n› artt›rarak sinerji yaratabilecektir.
Propilen, rafinerilerde ve petrokimya komplekslerinde yan ürün olarak
üretilmektedir. Rafineri safl›kta denilebilecek propilenden, izomerizasyon
safl›kta ve kimyasal safl›kta propilen elde edilmektedir.
Di¤er yandan petrokimya teknolojisine sahip petrol flirketleri; hem flirket
birleflmeleri yaparak, hem de rafineriler, FCC propilenini petrokimya sanayisine
satarak kârl›l›klar›n› ve kullan›lmayan propilen kaynaklar›n› de¤erlendirerek
verimliliklerini art›rmaktad›rlar.
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Kimyasal propilen türevleri talebi % 5,5 oran›nda art›fl göstermektedir. FCC
ünitelerinde propilen maliyetlerinin verimi, % 30 art›r›m› söz konusudur. Böyle
bir entegre tesisin vergi öncesi kârl›l›¤› % 25 düzeyinde olabilmektedir.
Buradan hareketle dünya petrol flirketlerinin toplam gelirlerindeki ve flirket
gelirlerindeki kimyasallar›n pay›n›n oldukça yüksek oldu¤u söylenebilir.
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4. Petrokimya Sanayisinde Son Durum
Ekonomik faaliyetlerde petrokimya sanayisi ve petrokimyasal ürün talebi
aras›nda do¤rusal bir iliflki söz konusudur.
Günümüzde 700 milyar dolarl›k pazara sahip olan petrokimya sanayisi, dünya
kimya pazar›n›n % 30’unu, toplam ticaret hacminin ise yaklafl›k % 8’ini
oluflturmaktad›r. Petrokimya sektöründe dünyadaki genel ekonomik faaliyetlere
paralel olarak, iniflli ç›k›fll› kârl›l›k dönemleri yaflanmaktad›r. Sektörde 3-4
y›ll›k az kârl› ya da kârs›z dönemi, 4-5 y›ll›k kârl› bir dönem izlemektedir.
Kârl›l›¤›n oldu¤u dönemlerde yat›r›mlar artarken, talep ayn› oranda
artmad›¤›ndan kapasite kullan›m› ve kâr marjlar› düflmektedir.
Dünyada petrokimya ürünlerine olan talep h›zla artmaktad›r. Özellikle,
2002-2005 döneminde talep art›fl› ciddi bir ivme kazanm›fl, talep art›fl›na
paralel olarak sektörde kapasite art›fl›na yönelik yeni yat›r›mlar hayata
geçirilmeye bafllanm›flt›r.
Dünya petrokimya ve plastik ürünleri talebi, daha önce zirve yapt›¤› 1999
y›l›n›n da üzerindedir. Sektördeki bu güçlü talep konjonktürü, sektörde ham
madde (ham petrol) fiyatlar› 2-2,5 kat›na ç›kmas›na ra¤men korunmufltur.
2005-2010 y›llar› aras›nda Körfez Arap ülkelerinde gerçeklefltirilen yat›r›mlar
sonucu dünya pazar›na 13 milyon tonluk yeni kapasite eklenecektir. Bu yeni
kapasitenin 5,7 milyon tonunu Çin, Hindistan ve Uzak Asya, 2,1 milyon
tonunu ise , Bat› Avrupa çekecektir. Kuzey Amerika'n›n ise ayn› dönemde
Körfez ülkelerinden yapt›¤› ithalat›n azalmas› beklenmektedir. Di¤er yandan,
yap›lan projeksiyonlar 2010 y›l›nda dünyadaki yeni petrokimya kapasitelerinin
% 78'inin Körfez ülkeleri ve Çin'deki yat›r›mlardan gelece¤ini göstermektedir.
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Bu geliflmelere paralel olarak, dünya petrokimya ve plastik ürünleri pazar›nda
talebin co¤rafi da¤›l›m› köklü bir flekilde de¤iflmektedir. 1985 y›l›nda Kuzey
Amerika ve Bat› Avrupa'daki tüketim, dünya talebinin % 70'ini temsil ederken;
2010 y›l›nda bu pay % 36'ya düflecektir. Çin, Rusya ve Hindistan baflta olmak
üzere Asya ülkelerinin talebindeki art›fl, sektördeki en belirleyici e¤ilimlerden
biri haline gelmektedir.
Genç bir sanayi kolu olan, h›zla büyüyen ve dünya ekonomisinin temel
tafllar›ndan say›lan petrokimya sanayisine Türkiye de, geliflmifl ülkelerle
hemen hemen ayn› dönemde girmifltir.
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II) TÜRK‹YE'DE PETROK‹MYA SANAY‹S‹ VE PETK‹M
Türkiye’de petrokimya sanayisinin en önemli temsilcisi Petkim’dir. Petkim
d›fl›nda ‹skenderun, Ere¤li ve Karabük Demir ve Çelik fabrikalar›nda az
miktarlarda benzen, toluen ve ksilen gibi aromatikler, Sasa’da Dimetiltereftalat,
Ftalifl, Kimafl ve Plastifay firmalar›nda düflük miktarlarda ftalik anhidrit üretimi
yap›lmaktad›r.
Hemen her çeflit ara ve nihai ürün üreten ve entegre bir yap›s› olan Petkim’in,
tek bafl›na Türkiye petrokimya sanayisini oluflturdu¤u söylenebilir.
Petkim’in üretti¤i petrokimya ürünleri dört grupta toplanabilir:
- Ticari plastikler (PVC, AYPE, YYPE, PP ve PS)
- Elyaf hammaddeleri (Akrilonitril, saf tereftalik asit, monoetilen, glikol ve
kaprolaktam)
- Lastik hammaddeleri (stiren butadien kauçuk: SBR; CIS polibutadien kauçuk:
CBR ve karbon siyah›: KS)
- Di¤er ürünler: Amonyum sülfat, sudkostik, hidrojene benzin, benzen,
paraksilen gibi genellikle yan ürün olarak elde edilen ürünler
Türkiye’de plastiklerin kullan›m alanlar›:
AYPE : A¤›r ve hafif hizmet filmi ( % 30-40), hafif hizmet torbas› ve paketleme
filmi (% 20), tel ve kablo (% 3), enjeksiyon ve fliflirme kal›plama (% 7);
YYPE : fiiflirme kal›plama (% 40), kasa ve su borusu, kapak gibi ürünlerin
enjeksiyon kaplamas› ( % 40), film (örme çuval % 20);
PP

: Jumbo torbas› (% 75), enjeksiyon kal›plama (akü kutusu, % 15),
paketleme (% 10);
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PVC

: Boru (% 66), flifle (% 15), ayakkab› (% 10), profil , deri , kumafl vb.
(% 12);

PS

: Vakum flekilleme (% 52), enjeksiyon (% 38), köpük (% 9).

Kifli bafl›na plastik tüketimi ile kifli bafl›na gelir aras›nda, do¤rudan bir iliflki
söz konusudur. Bu bak›mdan geliflmifl ülkelerde kifli bafl›na plastik tüketimi,
75-100 kg aras›nda iken Türkiye’de bu oran 44 kg’dir.
Dünya petrokimya sanayisindeki geliflmelere paralel olarak, Türkiye’de de
petrokimya sanayisi 1987-1990 y›llar› aras›nda en verimli durumda olmufl,
1991 y›l›ndan itibaren dünya petrokimya sanayisi ile birlikte krize girmifltir.
1994 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan sonra dünyada yaflanan olumlu geliflmeler
ülkemize de benzer biçimde yans›m›flt›r.
Sektörde yaflanan devresel dalgalanmalarda, bir yandan teknolojik ömrünü
tamamlayan eski fabrikalar kapat›larak ve yeni yat›r›m planlar› ertelenerek arz
k›s›tlanm›fl, di¤er yandan da ürün yelpazesi geniflletilerek, yeni talep
yarat›lmas›yla krizler afl›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Petkim’de üretilen ürünlerin, en önemli bölümünü plastikler oluflturmaktad›r.
Bunlar›n kullan›m alanlar›; a¤›r ve hafif hizmet filmi, hizmet torbas› ve paketleme
filmi, tel ve kablo, enjeksiyon ve fliflirme kal›plama, kasa, su borusu, kapak
gibi ürünlerin enjeksiyon kal›plamas›, örme çuval, boru, flifle, ayakkab›, profil,
deri, kumafl, branda, jumbo torba, köpük, vakum flekilleme vs. gibi.
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PETK‹M PETROK‹MYA HOLD‹NG A.fi.
Kamu giriflimi yoluyla sanayileflme sürecinin h›zland›r›lmas› ve ileri teknolojilerin
özümlenmesi politikalar›nda öncelik verilen sektörlerinden biri olan petrokimya
sanayisi, ayn› zamanda, Türkiye’de 1950-1960 döneminde kurulan petrol
rafineri ürünlerinin de de¤erlendirilece¤i bir sektör olarak görülmüfltür.
Petrokimya sanayisinin kurulmas› amac›yla 1963 y›l›nda TPAO’nda, petrokimya
bölümü kurulmufltur. Bu tarihte L’institut Francis DuPetrol ile birlikte haz›rlanan
ön proje DPT’ye sunulmufltur. Bu y›llarda Amerikan National Distillers firmas›n›n
da petrokimya kompleksi kurma önerileri olumsuz karfl›lanm›flt›r.
‹dari ve Yasal Durumdaki Geliflmeler
03.04.1965 y›l›nda TPAO öncülü¤ünde ve T.C. Emekli Sand›¤› ifltiraki ile Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine göre ‹zmit/Yar›mca’da (Ticaret Sicil No: 2464)
ilk petrokimya kompleksi kurulmufl ve 1969 y›l›nda 2. kompleks için
‹zmir/Alia¤a’da arazi al›nm›flt›r.
• Petkim, 19.10.1980 tarih ve 2929 say›l› ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri (‹DT)
Hakk›nda Kanun gere¤i, 102 say›l› KHK ile kurulmufl olan Türkiye Kimya
Sanayi Kurumu’nun ba¤l› ortakl›¤› olmufltur.
• Kamu ‹ktisadi Teflebbüslerini (K‹T) düzenleyen 18.06.1984 tarih ve 233
say›l›, KHK, 2929 say›l› Kanun ve 102 say›l› KHK’yi yürürlükten kald›rm›fl ve
Petkim, 233 say›l› KHK’nin ekinde ‹DT olarak yer alm›flt›r. Alia¤a ve Yar›mca
‹flletmeleri Petkim’in müesseseleri, PETLAS A.fi.de ba¤l› ortakl›¤› olmufltur.
• Ekonomik ‹fller Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun 29.07.1986 tarih ve
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86/19 say›l› karar› ile Yar›mca Müessesesi YARPET A.fi. ad› ile, 17.11.1986
tarih ve 86/26 say›l› karar› ile Alia¤a Müessesesi ALPET A.fi. ad› ile ba¤l›
ortakl›k haline getirilmifltir.
• Petkim, 3291 say›l› yasan›n 13. maddesine istinaden, 30.10.1987 tarih ve
87/12184 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile ÖZELLEfiT‹RME kapsam›na
al›nm›flt›r.
• 25.04.1988 tarih ve 88/2 no’lu Yüksek Planlama Kurulu (YPK) karar› ile flirketin
ad› “Petkim Petrokimya Holding A.fi.” olarak de¤ifltirilerek, ana sözleflmesi
yeniden düzenlenmifltir.
• YPK’n›n 04.04.1990 tarih ve 90/10 say›l› karar› ile PETLAS A.fi.’deki flirket
hisseleri, Kamu Ortakl›¤› ‹daresi’ne (KO‹) devredilerek flirket bünyesinden
ayr›lm›flt›r.
• YPK’n›n 04.04.1990 tarih ve 90/9 no’lu karar› ile Petkim’in, % 4,14’lük hissesi
halka arz edilmifl, 15.05.1990 tarih ve 90/13 no’lu karar› ile de ba¤l› ortakl›klar
ALPET A.fi. ve YARPET A.fi.’nin tüzel kiflilikleri sona erdirilerek tüm aktif
ve pasifleri ile Petkim’e devredilmifllerdir.
• 27.11.1994 tarih ve 4046 say›l› “Özellefltirme Uygulamalar›n›n
Düzenlenmesine ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun”un 11. maddesi gere¤ince Petkim,
özellefltirme program›na al›nm›fl say›lm›flt›r.
• Özellefltirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 12.01.1995 tarih ve 95/4 say›l› karar›
ile Petkim’in özellefltirme stratejisine iliflkin Kamu Ortakl›¤› Yüksek Kurulu’nun
25.01.1994 tarih ve 94/2 say›l› karar› iptal edilmifl ve özellefltirme stratejisi
yeniden belirlenmifltir.
22

Yeni Özellefltirme Stratejisi
Petkim’in aktifindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin ve varl›klar›n›n k›smen
veya tamamen sat›fl› ile hisselerinin tamam› veya Özellefltirme ‹daresi
Baflkanl›¤›’nca belirlenecek bir k›sm›n›n yurtiçinde ve yurtd›fl›nda halka arz,
gerçek ve tüzel kiflilere blok sat›fl, gecikmeli halka arz› içeren blok sat›fl,
çal›flanlara sat›fl, borsada normal ve/veya özel emirle sat›fl, menkul k›ymetler
yat›r›m fonlar› ve/veya menkul k›ymetler yat›r›m fonlar› ve/veya menkul
k›ymetler yat›r›m ortakl›klar›na sat›fl yöntemlerinden biri olarak belirlenmifltir.
- Ö‹B, 25.10.1999 tarih ve 5391 say›l› karar› ile Petkim Yar›mca Kompleksi’nin
sat›fl› konusunda, Petkim Yönetim Kurulu’na yetki vermifl ve 2001 y›l›nda,
05.10.2001 tarih ve 2001/54 say›l› ÖYK karar› ile bu tesisin 8 adet fabrikas›
ve tüm arazi ve yap›lar› (sosyal tesisler hariç) 60 milyon dolar bedel ile
TÜPRAfi’a devredilmifltir.
- 13.12.2001 tarih ve 8265 say›l› Ö‹B yaz›s› ile devredilen yetki çerçevesinde,
22.08.2002 tarih ve 1062/8 say›l› Petkim Yönetim Kurulu karar› ile Alia¤a
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan flirket arsas›, 25 bin YTL bedel ile
ilgili sanayi bölgesi yönetimine sat›lm›flt›r.
- Çanakkale Plastik ‹flleme Fabrikas›, Yönetim Kurulu’nun 01.09.2003 tarih ve
1085/11 say›l› karar› ile kapat›lm›fl ve arazisi, 10.08.2004 tarihinde
1,6 milyon YTL bedel ile sat›lm›flt›r.
- Petkim'in ‹zmir/Basmane'deki binas› 2004 Mali Y›l› Bütçe Kanunu'nun
45. maddesine göre 6183 Say›l› Yasa kapsam›ndaki borçlar›na karfl›l›k
3.636 bin YTL bedel karfl›l›¤›nda Hazine'ye devredilmifltir.
- Kamuya ait olan % 88,9 olan oran›ndaki hisselerin blok sat›fl› için 13.01.2003
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tarihinde ihale aç›lm›fl, 5 teklifin verildi¤i ihalede en yüksek teklif veren iki
firma ile 06.06.2003 tarihinde yap›lan aç›k art›rma sonucunda 605 milyon
dolar ile en yüksek teklifi veren Standart Kimya Tic. A.fi. (Uzan Grubu)
ihaleyi kazanm›flt›r. 30.06.2003 tarihinde ÖYK’ca onaylanan ‹hale Komisyonu
karar›na dayanan yükümlülüklerini verilen 1 ayl›k sürede yerine getirmeyen
sermaye grubuna hisselerin devri ifllemi iptal edilmifltir.
- 26.08.2003 tarihinde yeniden ihaleye ç›k›lm›fl 30.01.2004 tarihinde yeterli
teklif verilmemesi nedeniyle ihale iptal edilmifltir.
- 50’yi aflan petrokimyasal ürün yelpazesiyle Türkiye aç›s›ndan stratejik
öneme sahip olan Petkim’in, 15 Nisan 2005‘te sonuçlanan halka arzla,
sermayesinin % 34,5’ine karfl›l›k gelen hisselerinin % 71,5’i yurtd›fl› fonlara,
% 28,5’i yurtiçine 267,7 milyon dolar karfl›l›¤›nda sat›lm›flt›r. Halka arzda
hisse sat›n alan yabanc›lardan gelen taleplerin, % 33,4’ü ‹ngiltere, % 18,8’i
ABD ve % 8,2’si Almanya’da yerleflik kurumsal yat›r›mc›lardan toplanm›flt›r.
Böylece Petkim’in toplam sermayesinin % 24,6’s› yabanc› yat›r›mc›lara
geçmifltir. Hisse sat›fl›nda, 23.054 kifli yurtiçinden olmak üzere toplam
45.987 talep karfl›lanm›flt›r. Böylece halka aç›k sermaye oran›, % 38,68'e
ulaflm›flt›r.
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1. Sermaye Durumu
Çizelge - 3 : Sermaye Yap›s›
Ortaklar

Pay Oran›
(%)

Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›

54,32

Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü

7,00

Di¤er

38,68

Toplam

100,00

Kaynak: Petkim Petrokimya Holding A.fi.

Petkim’in toplam sermayesi, 204.750 bin YTL olup bunun % 54,32’si Ö‹B’yi,
% 7’si T.C. Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü’nü ve % 38,68’i halka aç›k hisse
senetlerini temsil etmektedir.
Ö‹B’ye ait C grubu (1.000 TL’lik) hisse senedi bulunmaktad›r. Bu grup yönetim
ve denetim kurulu oluflumunda imtiyaz sahibidir.

2. Kapasite, KKO, Üretim
Çizelge - 4 : Kapasite, KKO ve Üretim
KAPAS‹TE

(Ton/Y›l)

K.K.O.
(%)

BRÜT ÜRET‹M
(Ton)

SATILAB‹L‹R
ÜRET‹M (Ton)

Etilen

520.000

65

314.424

9

Termoplastikler

700.000

77

452.673

447.401

Elyaf Hammaddeleri

249.000

74

184.714

184.710

Di¤er Ürünler

399.000

82

1.224.015

438.735

GENEL TOPLAM 1.868.000

74

2.175.826

1.070.855

ÜRÜNLER

Kaynak: Petkim Petrokimya Holding A.fi. (2005)
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400 bin ton/y›l kapasiteye sahip olan Etilen fabrikas›n›n kapasitesi, PETKAM
projesi kapsam›nda yap›lan % 30’luk kapasite art›fl› yat›r›m› sonucunda,
520 bin ton/y›la ulaflm›flt›r.
Petkim'de 2005 y›l› sonunda; 314,4 bin ton etilen, 452,7 bin ton termoplastikler,
184,7 bin ton Elyaf ham maddeleri ve 1.224 bin ton di¤er ürünler (VCM,
benzen, ham benzin, EDC, PS, KS, klor, sudkostik, C4, PA vs.) olmak üzere
toplam 2.176 bin ton brüt üretim ve 1.071 bin ton sat›labilir üretim
gerçeklefltirilmifltir.
2005 y›l›nda kapasite art›r›m› ve modernizasyon yat›r›mlar›n›n devreye
al›nmas›ndan dolay› zorunlu durufllar›n olmas›; 2004 y›l›nda 1.331.4 bin ton
olan üretimin, 2005 y›l›nda % 19-20 oran›nda azalmas›na neden olmufltur.
Benzer biçimde 2004 y›l›nda 1.569 milyon YTL olan sat›fllar›, 2005 y›l›nda
% 14 düflerek 1.344 milyon YTL olmufltur. 2006 y›l›nda ise sat›fllar, % 39-40
oran›nda art›flla 2.222 milyon YTL de¤erine ulaflm›flt›r.
2005 y›l›nda kapasite kullan›m oran›n›n düflmesi sonucunda gerçekleflen
düflük üretimin neden oldu¤u, 98,5 milyon YTL de¤erindeki dönem zarar›,
2006 y›l›nda telafi edilmifl ve 58 milyon YTL de¤erinde net dönem kâr›
sa¤lanm›flt›r.
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3. Pazarlama
Çizelge - 5 : Petrokimyasal Ürünler Yurtiçi Talep Projeksiyonu
TALEP TAHM‹N‹
2005
Fiili Talep
Polimerler

Y›ll›k
De¤iflim
%

2010

2015

1995-2005
H›z› %

2.527

8

4.437

8.424

12,8

Elyaf Hammaddeleri

742

2

1.059

1.554

7,7

Lastik Hammaddeleri

209

2

270

351

5,3

Di¤er Ürünler

195

14

226

264

3,1

3.673

4

5.992

10.593

11,2

Genel Toplam

Kaynak: Petkim Petrokimya Holding A.fi.
(*) 1995-2005 aras› fiili üretim ortalama y›ll›k büyüme h›z›n›n, 2005 y›l› fiili talebine
uygulanmas› ile yap›lan tahmin

2005-2015 y›llar›n› kapsayan 10 y›ll›k dönemde, petrokimyasal ürünlerin yurt
içi talep trendi incelendi¤inde;
Polimerler, % 70, elyaf ham maddeleri % 52, lastik ham maddeleri % 40,
di¤er petrokimyasal ürünler % 26 ve toplam petrokimyasal ürünlerde ise,
% 65 oran›nda bir talep art›fl› olaca¤› tahmin edilmektedir.
Çizelge - 6 : Petkim Ürünleri Yurtiçi Pazar Pay›
ÜRÜNLER

2001

2002

2003

2004

2005

Termoplastikler

35

33

27

24

20

Elyaf hammaddeleri

33

32

31

27

21

Lastik hammaddeleri

43

-

-

-

-

Di¤er ürünler

58

64

69

55

45

Genel Toplam

37

35

31

27

22

Kaynak: Petkim Petrokimya Holding A.fi.
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Türkiye’de petrokimyasal ürünlere olan talep h›zla artarken, yurtiçi üretimin
pazar pay› ise, giderek düflmektedir. Ülkemizde kullan›m› yayg›n olan
termoplastiklerin 2001 y›l›nda yurtiçi pazar pay› % 35 iken, 2005 y›l›nda bu
oran % 15 azalarak % 20’ye düflmüfltür.
Petkim, h›zla artan talep art›fl›n› karfl›layabilmek için önemli oranlarda kapasite
art›fl› sa¤layacak tevsii ve modernizasyon yat›r›mlar›n› tamamlam›flt›r. Ancak,
artan talep karfl›s›nda yurtiçi üretim, yine de yetersiz kalmaktad›r.
Yurtiçi arz›n karfl›lanabilmesi için ithalata yönelinmesi, önemli miktarlarda
döviz kayb›na ve bu sektörün son derece yüksek olan katma de¤erinin de
yurtd›fl›nda kalmas›na yol açmaktad›r.
Artan nüfus ve petrokimyasal ürün pazar›n›n büyüklü¤ü, büyük bir geliflme
potansiyeline sahip olan Türkiye petrokimya sanayisinin, yeni yat›r›mlara
acilen ihtiyac› oldu¤unu göstermektedir.

Çizelge – 7 : ‹hracat Durumu
ÜRÜNLER

M‹KTAR (Ton)

DE⁄ER (bin $)

Termoplastikler

18.350

20.670

Elyaf hammaddeleri

24.510

24.700

Di¤er petrokimyasallar

245.690

171.710

Genel Toplam

288.550

217.080

Kaynak: Petkim Petrokimya Holding A.fi.

Petkim 2005 y›l›nda; toplam 289 bin ton petrokimyasal ürün ihraç ederek,
217 milyon dolar gelir sa¤lam›flt›r.
Ülkelerin ihracattaki paylar› ise; % 58 AB ülkeleri, % 27 ABD, % 10 Ortado¤u,
Afrika, % 3 Asya/Uzak Do¤u ve % 2 di¤er ülkeler olarak da¤›lmaktad›r.
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4. Yat›r›mlar
Çizelge – 8 : PETKAM Projesi Kapsam›nda Yap›lan Yat›r›mlar
YATIRIM PROJES‹

PROJE TUTARI
(milyon $)

Klor Alkali-Membrancell’lere
Kademeli Geçifl
VCM Fabrikas›na oksiklorlama
hatt› ilavesi
E.Ü. Ünitesine 2. Kondenserli tesisi
so¤utma kulesi ilavesi

35,1
13,8

Kostik (90.000-112.000)

24

15.000 EDC (Tüm Ünitenin
Yenilenmesi)

-

0,8

(140.000-150.000)

7

18,5

20,2

At›k Giderme Ünitesinin ‹lavesi

ve HCl üretimi

25

58

At›k Giderme Ünitesinin

VCM Fabrikas›n›n Rehabilitasyonu

Klor (80.000-100.000)

(95 MW-151 MW)

17. reaktör ilavesi

Modernizasyonu ve Yeni bir

% Art›fl

12,1

PVC Fabrikas› 4. üretim hatt›na
YYP Fabrikas› 2. Tevsii

KAPAS‹TE
ARTIfiI (Ton/y›l)

19,8

Su Ön Ar›tma Ünitesi Tevsii

7,9

(66.000-96.000)

45

17.500 Ton/y›l At›k Yakma

-

11,5 Ton/saat Buhar üretimi
(142.000-152.000)
3

7
3

4.500 m /saat-7.500 m /saat

66

Etilen Fabrikas› Tevsii

98,3

(400.000-520.000)

30

AYPE Fabrikas›na 3. Hat ilavesi

76,6

(190.000-310.000)

63

PP Fabrikas› 2. Tevsii

30,0

(80.000-144.000)

80

So¤utma Suyu Sistemi Rehabilitasyonu

11,4

Kapasite Art›fl›

-

Demineralize Su Sistemi Rehabilitasyonu

4,8

Kapasite Art›fl›

-

Buhar Üretim Ünitesi Darbo¤az Giderme

88,0

Toplam Proje Tutar›

437,3

Kaynak: Petkim Petrokimya Holding A.fi.
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Do¤algaz kullan›m› için
modifikasyonlar›n yap›m›

-

-

-

1998-2005 dönemini kapsayan ve toplam 437 milyon dolar de¤erindeki
PETKAM (Kapasite Art›r›m› ve Modernizasyonu) projelerinin, Buhar Üretim
Ünitesi Darbo¤az Giderme Projesi d›fl›ndakilerin tümü 2005 tarihinde
tamamlanm›flt›r.
PETKAM projesi kapsam›nda;
- Etilen fabrikas›n›n 400 bin ton/y›l olan kapasitesi % 30 art›flla 520 bin
ton/y›la ulaflm›flt›r.
- Polipropilen (PP) fabrikas›n›n kapasitesi, % 80 art›r›larak 144 bin ton/y›l
olmufltur.
- Alçak yo¤unluk Polietilen (AYPE) fabrikas›n›n kapasitesi 120 bin ton/y›l
ilave kapasite ile % 63 art›r›lm›flt›r.
- Ara/sat›labilir ürünlerde üretim art›fl›n› destekleyecek yard›mc› iflletmelere
iliflkin projeler de tamamlanarak, ilave üretim kapasitesi ve iletim sistemleri
devreye girmifltir. Böylece, Petkim’deki fabrika ve tesislerin de verimlilik
art›fllar› sa¤lanm›fl olacakt›r.

5. ‹stihdam Durumu
Çizelge – 9 : Y›llara Göre ‹stihdam Durumu
Çal›flanlar›n Statüsü
Kapsam D›fl›
Kapsam ‹çi
Geçici ‹flçi
TOPLAM

2002

2003

2004

2005

2006

658

571

469

492

548

3.218

2.894

2.718

2.549

2.408

983

816

780

717

640

4.859

4.281

3.967

3.758

3.596

Kaynak: Petkim Petrokimya Holding A.fi.
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Petkim’de 2002 y›l›nda 658 kapsam d›fl›, 3.218 kapsam içi ve 983 geçici iflçi
olmak üzere toplam 4.859 kifli çal›flmakta iken, bu say› her y›l azalarak 2006
y›l› sonunda 3.596’ya inmifltir.
2002–2006 döneminde toplam istihdam daralmas› % 25 düzeyindedir. Bu
dönemde kapsam d›fl› personel say›s›nda % 16, kapsam içi sendikal› iflçi
say›s› % 25 ve geçici iflçi olarak çal›flanlar›n say›s›nda ise % 34 oran›nda
düflüfl yaflanm›flt›r.
Emeklili¤i gelmifl olan personelin ifl akitleri Yönetim Kurulu karar› ile
feshedilmekte ve ana fabrikalarda ve yard›mc› iflletmelerde yetiflmifl personel
kayb› devam etmektedir.
‹leri teknik özelliklere sahip tesislerin gerektirdi¤i uzmanl›k ve niteliklerin
kazan›lmas›n›n uzun bir süre alaca¤› göz önüne al›nd›¤›nda, özellikle yetiflmifl,
deneyimli ve nitelikli personel ihtiyac›n›n karfl›lanmas› üretim aç›s›ndan önem
tafl›maktad›r.
Petkim’de çal›flan personel, 4857 Say›l› ‹fl Yasas›’na göre çal›flan iflçiler
olmakla birlikte, uygulanmakta olan Toplu ‹fl Sözleflmeleri (T‹S) ile kurulufltaki
kadrolar›n bir k›sm› T‹S’lerin kapsam› d›fl›nda tutulmaktad›r.
Çal›flanlar›n % 85’i Petrol-‹fl Sendikas› üyesidir. Kalan çal›flanlar ise kapsam
d›fl› personeldir. Petkim'de ayn› zamanda sendika üyesi olan 640 geçici iflçi
bulunmaktad›r.
Çal›flanlar›n % 80’i tekniker, teknisyen, mühendis ve yüksekokul mezunudur.
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6. Mali Durum
Çizelge - 10 : Bilanço (2006 Y›l› Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl)
GÖSTERGELER

DE⁄ER
Bin YTL

Milyon $

DÖNEN VARLIKLAR

558.008

395

Haz›r De¤erler

106.078

75

Alacaklar

248.084

175

Stoklar

203.846

145

DURAN VARLIKLAR

1.280.945

906

AKT‹FLER TOPLAM

1.839.953

1.301

KISA VADEL‹ BORÇLAR

253.240

179

UZUN VADEL‹ BORÇLAR

127.647

91

ÖZ SERMAYE

1.458.056

1.031

PAS‹F TOPLAM

1.839.953

1.301

Kaynak: Petkim Petrokimya Holding A.fi.

Petkim’in 2006 y›l›nda, 395 milyon dolar› dönen varl›klar ve 906 milyon dolar›
duran varl›klar olmak üzere toplam varl›klar›, 1,3 milyar dolar tutar›ndad›r.
Dönen varl›klar›n 75 milyon dolar› haz›r de¤erler, 175 milyon dolar› alacaklar›
ve 145 milyon dolar› stoklardan oluflmaktad›r. Toplam 270 milyon dolar borcu
ve 1 milyon dolar öz sermayesi bulunmaktad›r. Ödenmifl sermayesi ise 145
milyon dolar de¤erindedir.
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Çizelge - 11 : 2005 - 2006 Y›llar› Gelir Tablosu
GÖSTERGELER

2005

2006

Bin YTL

Milyon $

Bin YTL

Milyon $

Sat›fl Gelirleri

1.344.249

1.001

2.222.333

1.572

Sat›fllar›n Maliyeti (-)

1.290.818

962

2.017.233

1.427

BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂR/ZARARI

53.431

40

205.100

145

Faaliyet Giderleri (-)

88.343

66

87.556

62

(34.912)

26

117.544

83

VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARAR

81.749

61

51.086

36

Vergiler

16.798

12

6.900

5

(98.547)

(73)

57.986

41

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

NET ESAS FAAL‹YET KÂR/ZARARI

NET DÖNEM KÂRI
Kaynak: Petkim Petrokimya Holding A.fi.

Petkim, PETKAM projesi kapsam›ndaki kapasite art›r›m› ve modernizasyon
yat›r›mlar› nedeniyle s›kl›kla zorunlu durufllara geçmifltir. Söz konusu yat›r›mlar›n
sürdü¤ü 2005 y›l›nda, 1 milyon dolar sat›fl geliri elde etmifl, ancak üretime
ara verilmesi, bu y›l›n 73 milyon dolar tutar›nda bir zararla kapanmas›na yol
açm›flt›r.
Yat›r›mlar›n tamamlanmas› ile bu zarar›n telafi edildi¤i 2006 y›l›nda;
• 2,2 milyon ton petrokimyasal ürün üretimi,
• 1,6 milyar dolar ciro,
• 5 milyon dolar vergi ödemesi,
• 41 milyon dolar net dönem kâr› ve toplam 350 milyon dolar yat›r›m harcamas›
gerçekleflmifltir.
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7. Petkim'in Sahip Oldu¤u Olanaklar
Petkim;
- 14 adet ana üretim fabrikas› ve 8 adet yard›mc› iflletmesi ve sosyal tesisleriyle
genifl alt yap› olanaklar›na sahiptir.
- Büyük ve küçük tonajl› gemilerin yanaflabildi¤i limana sahiptir. Üç adet
tanker r›ht›m›, iki adet kuru yük r›ht›m› ve bir adet tuz iskelesi bulunmaktad›r.
Gerek Petkim'e, gerekse 3. flah›slar ad›na gelen gemilere liman hizmeti
verilmektedir.
2005 y›l›nda 254 gemiye verilen liman hizmetlerinden 736,2 bin dolar gelir
sa¤lanm›flt›r.
- Yeni petrokimya kompleksi yat›r›m› için kullan›labilecek 20 km2'lik faaliyet
alan› bulunmaktad›r.
- Petrol/do¤al gaz kaynaklar›na yak›nl›¤› bak›m›ndan stratejik bir konumdad›r.
- Ticaret merkezlerine ve yurtiçi pazara ulafl›m› sa¤layabilecek karayolu ve
demiryolu olana¤›na sahiptir.
- Yan›c›, patlay›c› kimyasallar›n üretimi ve bu ürünlerin nakledilmesi için
gerekli alt yap› ve teknik emniyet donan›m›na sahiptir.
- Aç›k ve kapal› bas›nç alt›nda veya atmosferik tanklarda depolama ve özel
amaçl› dolum tesisi ve Petkim ile di¤er sanayi tesislerinin su ihtiyac›n›
karfl›layan toplam 150 milyon m3 hacminde bir baraja sahiptir.
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8. Sorunlar
* Son y›llarda Türkiye'de benzine, özellikle kurflunsuz benzine olan talep
art›fl›n›n karfl›lanabilmesi için, rafinerilerde proses de¤iflikliklerine gidilmifl
ancak bu, nafta miktar›nda azalmalara ve kalitede bozulmalara yol açm›flt›r.
Etilen fabrikas›n›n verimli çal›flabilmesi ve üretimin art›r›labilmesi için
rafinerilerden parafin de¤eri yüksek (en az % 70 olan) naftan›n sa¤lanmas›
gerekmektedir.
Nafta kalitesinin bozulmas›, de¤iflik ham maddeler kullan›labilme yetene¤i
olmayan, sadece nafta iflleyebilen etilen fabrikas›n›n dünya piyasalar›ndaki
rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.
Oysa ki bir fabrika çeflitli ham maddeleri iflleyebilirse, ham madde, ürün ve
fiyatlar aras›nda optimizasyon yaparak ucuz etilen üretilebilir. Bu ise hem
mevcut fabrikalarda yap›lacak yat›r›mlarla hem de yeni kurulacak fabrikalarda
dizayn de¤iflikli¤i yap›larak fabrikalar›n C3/C4 LPG, Nafta, kondensat ve AGO
(Atmosferik GasOil) gibi maddeleri kullanabilmeleriyle gerçeklefltirilebilir.
* Petkim Alia¤a etilen fabrikas›n›n kapasitesi, 520.000 ton/y›l'a ç›kmas›na
karfl›n dünya ölçeklerinin alt›nda kalmaktad›r.
Dünyada 1 milyon ton/y›l kapasiteli etilen fabrikalar› devreye girmektedir. Bu
bak›mdan Türkiye'de de büyük ölçekli fabrikalar›n kurulmas› gerekmektedir.
Dolay›s›yla 3., 4. petrokimya komplekslerinin kurulmas› h›zla gerçeklefltirilmelidir.
* Sektör için gereken nitelikli ifl gücüne sahip olan Petkim'de emeklilik,
özellefltirme program›na yönelik iflten atmalar, kapsam içi ve kapsam d›fl›
olmak üzere her iki kesimde de deneyimli, yetiflmifl ifl gücünde azalmalara
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neden olmaktad›r. Yani yetiflmifl, birikimli, yetkin eleman sorunu yaflanmaktad›r.
‹stihdam›n giderek daralt›lmas› yerine, sürekli e¤itim yoluyla ifl gücünün
niteli¤inin art›r›lmas›na yönelik istihdam politikalar› uygulanmal›d›r.

9. Sonuç
Petrokimya sanayisi; plastik, sentetik elyaf, lastik ve deterjan sanayisi gibi
ürünlerin günlük kullan›m›n›n her alan›na girmifl olan çeflitli sanayi dallar›na
ham madde/ara madde sa¤layan temel bir sanayidir.
Nafta, Etan, LPG, Gas-Oil, Do¤al gaz gibi petrol ve/veya do¤al gaz kaynakl›
maddeler petrokimya sanayisinde ham madde olarak kullan›lmaktad›r.
Uzay teknolojisinden bir önceki teknolojik düzeyi oluflturan petrokimya
sanayisinde ürünler genellikle zincirleme üretim süreçleri ve yüksek
otomasyonun uyguland›¤›

büyük ölçekli tesislerde üretilmektedir.

Kullan›lan teknolojiler h›zla geliflirken, son 30-35 y›lda fabrika kapasiteleri 25
kat büyüme göstermektedirler.
Petrokimya sanayisi sermaye ve teknoloji yo¤un bir sektör oldu¤undan,
ekonomik konjonktüre ve ülkelerin geliflme h›zlar›na do¤rudan ba¤›ml›d›r.
Dolay›s›yla kapasite büyüklüklerinin de etkisiyle, periyodik iniflli ç›k›fll› bir
kârl›l›k özelli¤i göstermektedirler. Bu ciddi etkilenmeler sonucunda yat›r›mlar,
zaman zaman negatif geri dönüfl h›z› vermektedirler.
Petrokimya sanayisinde maliyeti, yani rekabet gücünü belirleyen parametreler;
ham madde, teknoloji ve kapasite kullan›m›d›r. Özellikle ham madde ve enerji
maliyeti aç›s›ndan,do¤al kaynak avantaj›na sahip ülkelerin rekabet gücü
giderek artmaktad›r.
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Sektörde faaliyet gösteren flirketler, dünyadaki geliflmeleri yak›ndan
izlemektedirler. Verimlili¤i art›rmak için, Ar-Ge faaliyetlerine önem vererek
yeni ürün ve prosesleri gelifltirmektedirler. Bu flirketler ayn› zamanda;
• Hammadde avantaj›n› kullanmak,
• Yeni teknolojiler gelifltirmek,
• Ana faaliyet alan›nda yo¤unlaflmak,
• Boyut ve teknoloji aç›s›ndan üretimi optimize etmek,
• Geliflmekte olan pazarlara girerek büyümek,
• Kâr marjlar›n›n düfltü¤ü dönemlerde yat›r›m yapmak gibi stratejiler
gelifltirmektedirler.
Ayr›ca etilen, propilen gibi olefinlerin üretiminde konvansiyonel olarak kullan›lan
nafta parçalama ünitelerinin yan› s›ra rafineri kaynakl› FCC (Fluid Catalytic
Craking) gazlar›n›n kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmaktad›rlar.
Rafineri-petrokimya entegrasyonuna gidilerek, alternatif yeni olefin üretim
teknolojileri gelifltirilmektedir.
Di¤er yandan, Asya ve Ortado¤u bölgelerinde yap›lan yat›r›mlardan amaçlanan,
dünyadaki arz yetersizli¤inden çok, sahip olduklar› ham madde avantaj›ndan
yararlanarak bölgesel talebi karfl›lamakt›r. Bu strateji ise, yüksek maliyetle
üretim yapan ve arz fazlas›n›n oldu¤u bir pazarda bulunan Avrupa üreticilerinin
rekabetini güçlefltirmektedir.
Bat› Avrupa, Japonya ve Türkiye gibi ülkelerde petrokimya sanayisi naftaya
dayal› oldu¤undan, ham petrol fiyatlar›ndaki oynamalar sektörü do¤rudan
etkilemektedir.
Ayr›ca son y›llarda çevreye iliflkin düzenlemeler ve çevreci oluflumlar›n etkisi,
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özellikle geliflmifl ülkelerdeki petrokimyasal ürünlerin büyüme h›zlar›nda etkili
olmaktad›r. Yani çevre konusu, gerek yat›r›mlara, gerekse ürünlere getirilen
s›n›rlamalar nedeniyle petrokimyasal ürünlerin ticaretini etkilemekle birlikte,
önemli bir rekabet unsuru da olmaktad›r.
Türkiye'de petrokimya sanayisinde yüksek bir yat›r›m temposu tutturulamam›fl
oldu¤undan, kapasite ve ürün çeflitlili¤i aç›s›ndan petrokimya sanayisinin
tek temsilcisi konumunda olan PETK‹M'deki teknolojik birikim yeterince
de¤erlendirilememektedir. Örne¤in; 1970 y›l›nda faaliyete geçen 60.000 ton/y›l
etilen kapasiteli birinci petrokimya kompleksinden sonra, 1979, 1986 ve 1991
y›llar›nda üç kompleksin kurulmas› kalk›nma planlar›nda yer almas›na karfl›n,
350.000 ton/y›l etilen kapasiteli ikinci kompleks çok uzun bir yat›r›m sürecinden
sonra ancak, 1985 y›l›nda faaliyete geçmifltir.
Oysa, ayn› dönemlerde petrokimya sanayisine giren Güney Kore'de, 1972
y›l›nda 155.000 ton/y›l etilen kapasiteli birinci tesis kurulmufl, bunu 1989
y›l›nda 400.000 ve 250.000 ton/y›l kapasiteli olmak üzere iki tesisin kurulmas›
izlemifl ve 1991 y›l›nda 400.000 ton/y›l kapasiteli dördüncü tesis kurularak
faaliyete geçmifltir.
Benzer biçimde Tayvan'da, 1968 y›l›nda 54.000 ton/y›l etilen kapasiteli birinci
petrokimya tesisi kurulmufltur. Daha sonra 1975 ve 1978 y›llar›nda 230.000
ton/y›l kapasiteli iki tesis kurulmufl, 1984 y›l›nda ise 400.000 ton/y›l kapasiteli
yeni bir tesis kurularak faaliyete geçirilmifltir.
Yat›r›m temposunu koruyan bu ülkeler, teknolojik birikim sürecini pekifltirerek
sürdürmüfllerdir. Türkiye'de özellikle son y›llarda yat›r›mlar›n süreklili¤i
sa¤lanamad›¤›ndan genel olarak, mevcut birikim de¤erlendirilememekte ve
ö¤renme, teknolojik birikim süreçleri kesintiye u¤ramaktad›r.
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Di¤er yandan petrokimya sanayisi, genifl kapsaml› bir organik kimya ara
maddeleri sanayisi oldu¤undan, bunlar›n tüketim miktarlar› ülkelerin ekonomik
kalk›nma düzeyini de göstermektedir.
Türkiye'de petrokimyasal ürünlerin özellikle termoplastiklerin talep art›fl h›z›,
dünya ortalamas›n›n yaklafl›k üç kat›d›r. Son on y›l içinde ise bu oran y›lda
% 11,8 olmufltur. Ancak, buna ra¤men kifli bafl›na termoplastik tüketimi
geliflmifl ülkelerin çok gerisindedir. Bu ülkelerde y›ll›k kifli bafl›na 80-100 kg
olan tüketim, Türkiye'de 44 kg'dir. Dünya ortalamas› ise 18 kg'dir.
Burada en önemli sorun, h›zla artan yurtiçi talebin, yap›lan yat›r›mlar›n
yetersizli¤i nedeniyle karfl›lanamamas›d›r. Kullan›m› en yo¤un olan
termoplastiklerde, 1989-1991 döneminde % 65-70 olan Petkim'in pazar pay›
her y›l gerileyerek 2000 y›l›nda % 35, 2002'de % 34 olmufl, 2003-2004
döneminde % 30'lara ve 2005y›l›nda ise % 22'ye düflmüfltür.
Pazardaki talebin yurtiçinden temin edilemeyen k›sm›, Exxon, Boreallis/PCD,
BP/Amoco, Polimeri Avrupa, DSM, DOW/BSL, Atochem/Aspell, Repsol gibi
global üreticilerden ithalat yoluyla karfl›lanmaktad›r.
Türkiye'nin petrokimya ürünleri ithalat› 2006 y›l›nda 6 milyar dolar› aflm›flt›r.
Türkiye giderek ithalata ba¤›ml› hale gelirken, ülkemiz standart d›fl› ürünlerin
pazar› durumuna gelmifltir. Bu durum en iyi flekilde de¤erlendirilerek Petkim'in
kamusal niteli¤i ›srarla korunmal› ve yeni yat›r›mlara geçmesi desteklenmelidir.
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10. Öneriler
1) Petrokimya sanayisinin yat›r›m süresinin yaklafl›k üç y›l gibi bir zaman
alabilece¤i gözönüne al›narak, "kârl›l›¤›n düflük oldu¤u dönemlerde yat›r›m›
bafllatma" stratejisinden hareketle, yap›lacak yat›r›mlar, ileride önemli
f›rsatlar›n yakalanmas›n› sa¤layacakt›r.
2) Türkiye gibi ham petrol üretimi düflük olan ülkeler için ithal edilen her bir
varil petrole en üst düzeyde katma de¤er yaratacak bir sanayi yap›s›
hedeflenmelidir. Her türlü ürün ve yan ürünü en uygun biçimde
de¤erlendirilebilecek bir yap›ya gidilmelidir.
Ekonomik kapasiteye eriflmifl olan Petkim ürünleri yan›nda, ürün yelpazesi
d›fl›ndaki ürünlerin üretilmesi hedeflenmeli yani, katma de¤eri yüksek
mühendislik plastiklerinin üretimine geçilmelidir.
3) Yerli üretimin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›n›n getirece¤i avantajlar;
• Petrokimyasal ürünlerini kolay ve güvenli temin edebilme olana¤›,
• Katma de¤er yarat›lmas›,
• ‹stihdam›n art›r›lmas›,
• Teknoloji transferi ve bilgi birikimi,
• Döviz tasarrufunun sa¤lanmas› olarak özetlenebilir.
Ayr›ca, sektörde deneyimli, nitelikli personelin mevcut olmas›; ifl gücü ve
teknik donan›mdan yararlanarak çal›flanlar›n ve ekipman›n veriminin artmas›
yoluyla, katma de¤er art›fl› yan›nda yetiflmifl uzman kadrolar›n istihdam›nda
süreklilik sa¤layacakt›r.

40

4) Türkiye'de mevcut petrokimya sanayisinin rekabet gücünün korunmas›,
katma de¤erin yurtiçinde kalmas›, yetiflmifl, nitelikli ifl gücünün gelifltirilerek
korunmas›, istihdam›n ve döviz tasarrufunun artt›r›lmas› için yeni yat›r›mlar
yap›lmal›d›r.
5) Petkim kapasitesinde olan bir tesisin yeniden edinme de¤eri 3-4 milyar
dolard›r. Mevcut üretim ise yurtiçi pazar›n ancak üçte birini karfl›lamaktad›r.
Yani Türkiye pazar›n›n üçte ikisi ithalat yoluyla karfl›lanmaktad›r.
Özel sektör, petrokimya sanayisi alan›nda üretim yapmak niyetinde samimi
ise, yeni teknolojileri içeren yeni tesisler kurmaya yönelmelidir. Yat›r›m
süresinin k›sal›¤›, mevcut bilgi, deneyim ve birikimden yararlan›larak devletin
yönlendiricili¤inde yeni yat›r›mlara girmelidir.
6) Üretim üniteleri aras›nda ham ve yar› mamul madde al›flverifli ve
de¤erlendirmeleri yan›nda, üretim birimlerinin yararland›¤› elektrik buhar
üretim üniteleri, yang›n söndürme teflkilat› ve at›k sistemlerinin, gerçek
ünite maliyetlerinin hesaplanarak de¤erlendirmesi oldukça zor ve karmafl›kt›r.
‹ngiltere'de benzer kurulufllar›n de¤erlerinin çok alt›nda sat›ld›¤› sürekli
elefltiri konusu olmaktad›r. Olaya bu aç›dan bak›ld›¤›nda PETK‹M,
"kelepir mal" gibi ucuza devredilecektir.
Özel sektörün yeni yat›r›mlar yapmak yerine, kârl› ve verimli iflletilen tesislere
talip olmas›, bu kurulufllar›n ucuza kapat›lan "kelepir mal" olarak
de¤erlendirildi¤ini göstermektedir.
7) Sanayileflme ve kalk›nman›n lokomotif sektörlerinden biri kabul edilen
petrokimya sanayisine ülkeler, kamu giriflimcili¤iyle girmifllerdir.
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Japonya, Kore ve Tayvan gibi ülkelerde devlet, özel kesim üzerinde de
kapasite, yat›r›m kararlar›, dikey bütünleflmenin denetim ve kontrolünü
yapmaktad›r. Di¤er yandan dünyadaki petrol flirketleri, rafineri-petrokimya
entegrasyonunu gerçeklefltirerek maliyet verimliliklerini % 30, vergi öncesi
kârl›l›klar›n› % 25 art›rabilmektedirler.
20 uluslararas› petrol flirketinin toplam gelirindeki kimyasallar›n ortalama
pay› % 20-25, iflletme kâr›ndaki kimyasallar›n pay› ise % 30-64 oran›na
ulaflmaktad›r. Katma de¤eri oldukça yüksek olan bu alana girerek rekabet
güçlerini art›rmaktad›rlar. Dünyadaki özel petrokimya flirketleri daha çok
nihai ürün yat›r›mlar›nda yer alarak yüksek katma de¤erli ürünlerin rekabet
avantaj›ndan yararlanmay› tercih etmektedirler. Entegre yap›lar, daha çok
devletin müdahale alan› kapsam›ndad›r. Örne¤in, Güney Kore Asya Krizi'nde
bile petrokimya tesislerini özellefltirmeye açmam›fl ve kamu eliyle üretimine
devam etmektedir.
8) Türkiye'deki özel sektörün ço¤unlukla üretim yerine ranta yönelmifl olmas›
da göstermektedir ki; Petkim gibi genifl ürün yelpazesinde üretim yapan
entegre yap›n›n gerektirdi¤i sermaye birikimi, bilgi, deneyim, proses ve
teknolojik yeterlili¤e sahip bir özel sektör bulunmamaktad›r.
Bu anlamda PETK‹M'in, yönetim, üretim, yat›r›m, pazarlama, fiyatlama vb.
gibi tüm iflletmecilik politikalar›na ve kararlar›na hiçbir siyasi müdahalede
bulunmadan kamusal niteli¤i ›srarla korunmal›d›r.
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III) PETK‹M'DE ÖZELLEfiT‹RME G‹R‹fi‹M‹N‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
1) Petkim'de PETKAM projesi kapsam›nda gerçekleflen tevsii yat›r›mlar›yla
mevcut fabrikalarda kapasite art›fl yat›r›mlar› tamamlanm›flt›r.
Ülkemizde giderek artan lastik talebini karfl›layabilmek için lastik üretiminin
ham maddesi olan karbon siyah› fabrikas›n› da içerecek biçimde, en az
mevcut tesislerin kapasitesinde yeni bir petrokimya kompleksinin kurulmas›
ile % 70'lere ulaflan yurtiçi pazar aç›¤› kapat›labilir. Bu da ancak kamu
eliyle gerçeklefltirilebilir. Türkiye'nin halen tek karbon siyah› üretim
kapasitesine sahip Tüprafl Yar›mca Petrokimya Rafinerisi özel sektöre
geçmifl ancak, yeni yat›r›m yap›lmas› gündeme getirilmemifltir.
2) 16 Mart 2007 tarihli T.C. Baflbakanl›k Ö‹B'nin Petkim Petrokimya Holding
A.fi.'nin Özellefltirilmesi Hakk›nda ‹hale ‹lan›’nda ön yeterlilik baflvurusunda
bulunacak tüzel kifli ve ortak giriflim gruplar›nda aranan kriterler
incelendi¤inde;
- Petrokimya sektöründe uzmanlaflm›fl ve deneyim/tecrübe sahibi olma
kriteri yer almamaktad›r (Tüprafl ihalesinde bu ölçüt düzenlenmiflti).
Petkim'de üretimin devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› ve yeni yat›r›mlar›n
gerçekleflmesi, dolay›s›yla mevcut istihdam›n korunmas› ve yeni istihdam
yarat›lmas› hedefi hiçbir biçimde gözetilmemektedir.
- Aranan finansal kriterler ise; finansal performans› düflük al›c› firman›n,
finansal etkinli¤e sahip olan büyük sanayi kuruluflumuz Petkim'i ele
geçirmesine yol açacakt›r. ‹hale ilan›nda belirtilen ekonomik kriterlerde,
ön yeterlilik baflvurusunda bulunacak al›c›lar›n, toplam öz sermayelerinin
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150 milyon dolar, toplam varl›klar›n›n 200 milyon dolar de¤erinde olmas›
yeterli bulunmaktad›r.
Oysa Petkim'in öz sermayesi, 1 milyar dolar›n üzerindedir. 150 milyon
dolar olarak belirtilen bu kriter ise Petkim'in bu de¤erinin ancak % 14,5'i
kadard›r (Petkim'in öz sermayesi kriterde getirilen mebla¤›n 7 kat›
büyüklü¤ündedir).
Petkim'in toplam varl›klar›n›n de¤eri 1,3 milyard›r. ‹hale ilan›nda yer alan
200 milyon dolar, bu de¤erin % 15,4'ü olup, Petkim bu de¤erin 6,5 kat›
büyüklükte toplam varl›¤a sahiptir.
3) ‹hale ilan› Petkim'de yabanc›laflman›n yaflanaca¤›na iflaret etmektedir.
Nisan 2005 tarihinde Petkim'in % 34'lük kamu pay› halka arz edilmifl ve
bunun, % 24'lük bölümü yabanc› yat›r›mc›lara sat›lm›flt›r.
Türkiye'de 500 büyük firma içerisinde yer alan petrokimya sektöründeki
ulusal sanayi flirketleri, ihaledeki finansal kriteri bile sa¤layacak finansal
yap›ya sahip de¤ildirler.
Bu ise, sektör d›fl›ndan veya içinden bir yabanc› flirketin devreye girmesi
sonucunu do¤uracakt›r.
4) Petkim, petrokimya, kauçuk, ambalaj, deterjan, plastik, tekstil ve kimya
gibi yüksek katma de¤er ve istihdam yaratan sanayilerin geliflmesinde
lokomotif konumdad›r.
Türkiye'de 5-6 bin dolay›nda ve çeflitli büyüklüklerde plastik firmalar›
bulunmaktad›r. Bunlar›n 2 bini Petkim müflterisidir. Ve bu plastik firmalar›n›n
% 85-90'› yurtiçi tüketime yönelik üretim yapan küçük iflletmelerdir.
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Bunlar›n % 95'i ham maddesini Petkim'den temin etmektedirler.
Di¤er yandan geçmiflte plastik ham madde ticareti, ‹stanbul merkezli az
say›da üretici firma taraf›ndan ithalata dayal› yap›lmakta iken, Petkim
sayesinde plastik üretim ve ticareti Anadolu'ya yay›lm›flt›r.
Ülkemizde petrokimyasallar üretiminde tek olan Petkim, bu niteli¤ini kamu
yarar› do¤rultusunda kullanarak küçük firmalar›n da ham maddeye ucuz
ve kolay ulaflmalar›n› sa¤lamaktad›r.
Petkim’in özellefltirilmesi durumunda, sektörde denetim özel sektöre
geçecektir. Bu durum, üretim arz›n›n, bilefliminin ve fiyatlar›n özel sektörün
kâr h›rs›na ve oluflacak özel tekel gücüne terk edilmesine yol açacakt›r.
Bundan ise petrokimyasal ürünlerin kullan›c›lar› KOB‹'ler ve di¤er tüketiciler
zarar görecektir.
5) Genifl bir alt yap› olana¤›na sahip olan Petkim, de¤erinin alt›nda sat›lacakt›r.
Ayr›ca büyük bir nüfusa sahip olan ülkemiz, bu ürünlerin ticaretinin yap›laca¤›
genifl bir pazar konumundad›r. Sermaye ve teknoloji yo¤un yat›r›m gerektiren
bu alanda, dünya pazarlar›nda doygunluk söz konusudur. Bu bak›mdan
Türkiye, petrokimyasallar›n üreticisi olan ülkeler ve flirketler için de son
derece cazip bir pazard›r.
Petkim'in özellefltirilmesi, bu tesislerin üretim yapmak yerine altyap›
olanaklar›ndan yararlan›larak, kimyasal maddelerin ticaretinin yap›ld›¤› tank
çiftliklerine dönüflmesi tehlikesine yol açacakt›r.
6) AKP hükümeti, Petkim'i parça parça satarak elde etti¤i kayna¤›, kendi
ç›karlar› ve programlar› do¤rultusunda kullan›yor.
Nisan 2005 tarihinde Petkim'in % 34'lük kamu pay›n›n halka arz›ndan
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gelen 267 milyon dolar, yat›r›m ve faaliyetlerini sürdürmesi için Petkim'e
aktar›lmas› gerekirken, Hazine'ye aktar›lm›fl ve gerek Maliye Bakan› gerekse
Ö‹B Baflkan› taraf›ndan bu kayna¤›n borç ödemesinde kullan›ld›¤› kamuoyuna
aç›kça duyurulmufltur.
Bugün ise Genel Seçim ortam›na girilmesi nedeniyle; enerji özellefltirmeleri,
Halkbank, Tekel fabrikalar›n›n sat›fl› ve Sosyal Güvenlik Reformu vb.
uygulamalar› erteleyen siyasi iktidar Petkim'in özellefltirilmesi için h›zla
hareket etmektedir.
Daha önceki uygulamalarda da görüldü¤ü gibi Petkim'in özellefltirilmesinden
elde edilecek gelir, bu kez de AKP'nin seçimlerde kullanaca¤› bir kaynak
olarak görülmektedir.
Seçim nedeniyle durdurulan uygulamalar dolay›s›yla IMF taraf›ndan s›k›flt›r›lan
AKP hükümeti, Petkim'in özellefltirilmesine iliflkin ihale ilan› ile IMF'ye ve
uluslararas› finans çevrelerine özellefltirmelerin devam etti¤i mesaj›n› vermek
istemektedir.
7) Petkim; 2006 y›l›nda 1,6 milyar dolar ciro, 83 milyon dolar faaliyet kâr› ve
437 milyon dolar tutar›ndaki yat›r›m›n› gerçeklefltirmifltir.
Ayr›ca Petkim, yat›r›m ve personel harcamalar› gibi giderlerini kendi
kaynaklar›ndan sa¤lamakta ve devlete yükü olmayan, borçsuz ve güçlü
bir kuruluflumuzdur. Türkiye sanayisinin itici gücü olan Petkim'in
özellefltirilmesinde kamu yarar› bulunmamaktad›r.
Türkiye'nin yeni Petkim'lere ihtiyac› vard›r.
Yenilerini birlikte kural›m.
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