
'İZMİR İLİNDE PETROLE DAYALı OLARAK
FAALİYETTE BULUNAN KAMU KURUMLARı
VE BU KURUMLARı ÖZELLEŞTİRME
STRATEJİSİ
Ahmet Burçin YEREU*

Türkiye'de KiTler, devletçilik politikasına bağlı olarak ortaya çık-
mıştır .. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında resmi bir politika olarak
benimsenen devletçiliğin temelleri Osmanlı Dönemi'ne kadar gitmekte-
dir. Bunun yanında, o dönemde ~iğer ülkelerde de benzer politikalar
uygulanmıştır. Bu açıdan, devletçilik politikasını sadece Cumhuriyet
Türkiye'sinin bir ürünü' olarakdüşünmemek ve gelişmeleri o dönemin
koşulları içinde ele almak gerekir.

Bilindiği gibi, sosyalist blokun çökmesiyle tüm dünyada liberal e-
konomi politikalarının benimsenmesine yönelik bireğilim ortaya çık-
mıştır. Türkiye ise, sosyalist blokun çökmesinden çok önce liberal
polltlkalan benimseyip, tam anlamıyla olmasa da, uygulamaya geç-
miştir. Son 10 ytldrrTürkiye gündemini sürekli işgal eden liberal eko-
nomi politikasının öncelikli hedefi, devletin 'ekonomiye müdahalesinin
azaltrlarak, özelleştirmeye ağırlık verilmesi olmuştur.

Ülkemizde henüz 10 yllltk bir geçmişi olan özelleştirme programı
çerçevesinde, kapsama alınankuruluşlardan yarısından fazlası tama-
miyle özelleştirilmiştir. Ancak, ÇiTOSAN'ln bağlı ortaklığı statüsünde
faaliyet gösteren çimento fabrikaları hariç, bu kuruluşların hemen he-
men tamamı, kamunun azınlık hissesine. sahip olduğu iştiraklerdir. Ya-
ni bugüne kadar gerçek anlamda bir KiT ôzejleştlrilrnesi 'söz konusu
olmamıştır. -

4046 sayılı yasanın yürürlüğe .qirrnesiyle ve siyasi görüş farklılık-
lannın,giderilrr,ıesiyle 1995 yılında etkin bir politika benfmsenrnesl

.* Dokuz Eylül Üniversitesi i.i.B.F. Araştırma Görevlisi.
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beklenmektedir. Bunagöre belirlenen program çerçe e,
yon Dolar, 1995 sonuna kadar ise 5.5 Milyar Dolar gelir beklen
dir.

izlenecek özelleştirme politikası; her şeyden önce Türkiye'nin ken-
di ekonomik denge hesabına dayanmalı, dış güçlerce yapılan zorla-
malara göre yönlendirilmemelidir. Dolayısıyla, özelleştirme konusu
mülkiyet ve hakları, Türk özelkesimine, halk, yörede yaşayanlara ve
o işletmeninçalışanlarına intikal ettlrmak yerine, blok olarak ya da
çoğunluk pay bloklan şeklinde yabancılarasatmak özeılaşnrmenln
sosyal amaçları ,ileçelişecektir. . .

ileri derecede sanayileşmiş Batı ülkeleri bile, kendileri çok uluslu
şirketlere sahip olmalarına rağmen, yabanertara iktisad_ikuruluşlarının
%, 15~20' sinden daha fazlasını satmamaktadırlar. Bu ülkeler çok güç-
lü ekonomik ve ı~i\n010jikyapıya sahip olmalarına rağmen, ôzelleştir-'
.meoe kendi teşebbüs ve· sanayilerini koruyucu tedbirler alırken,
Türkiye'nin sırnrsız ve ölçüsüz bir özelleştirmeye yönelmesisakıncalı
sonuçları da beraberinde' getire,bilecektir. '

Öte yandan, yabancılara 'blok halinde satışlann yapılmasr, hiç
şüphesiz mül~iyetin tabana yayılması amacıyla da çelişmektedir. Öyle
ki, yabancı şirketler fiyatlarna, yatırım, kar transferi gibi konularda
kendi çıkarlarını gözetetek ülkenin içişlerin kanşabilrnektedlrler..Onun,
içindir ki,' özelleştirme politikaları uygulayangelişmiş ülkeler, bu ger~
çeğigözönüne alarak yabancilann alabileceği pay pranınısınırlandır-
maktadırlar. .

Ülkemiz, 1980'Jj yılların başında. çok iyi bir şekilde y~kaladığı ö-
zelleştirme rüzgarını gereğigibi devamettirememiştir. Tüm dünyarım
özelleştirme eğilimine girdiği bir dönemde KiT'lerin iyi fiyatlarla ve ya-
bancı sermayeye satışındagüçlükler beklenmektedir. Buna rağmen,
başarılı bir özelleştirme uygulaması öngörülmektedir..

Bu çalışmada, izmir ilinde yer alan ve petrol ile petrol türevierini
nammadde olarak kullanan, bu, özellikleri nedeniyle,stratejik konumu
haiz, ve aynı zamanda özeueşiırme kapsamında bulunan işletmelerin
1990 sonrasında gösterdiği gelişmelerin bir ,d~ğerlendirmesiyapılacak
ve bu tür işletmelerin özeüeştirifmesine yönelik stratejiler geliştiriIme-
ye çalışılacaktır.

izmir ilinde, üretim faaliyetinde bulunan ve yukarıdaki nitelikleri
taşıyan üç. kamu kurumu yeralmaktadır. Bunlar: PetrolOfisi Anonim
Şirketi lzmlr Bölge' Mi.jdürıüğü, PETKiM-Petrokimya Holding A.Ş. Alia-
ğa Kompleksi ve Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi izmir Rafi~
neri Müdürlüğü'dür. . . .
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PETROL OFisi A.Ş. iZMiR BÖLGE MÜDÜRLÜÖÜ

A. GenelOlarak PetrolOfisi A.Ş.

1941 yılında 2.5 Milyon TL. sermaye ve 9 işçi ile kurulan, 1983
yılında da Anonim Şirket statüsünü alan PetrolOfisi, akaryakıt dağıtı-
mında kamu. hizmeti sunantek milli şirket durumundadır. Halen ma-
deni yağ üretimi ve pazarlanması ile askeri ürün ikmalinin yanısıra /
LPGdışındaki petrol ürünleriniülke çapında pazarlayan en büyük da-
ğıtım şirketidir. .

11 Bölge, 26 Depolama Müdürlüğü, izmit Madeni Yağ ve Gres
. Yağı. Müdürlüğü, Aliağa Madeni Yağ Müdürlüğü ve istanbulGemi O-
perasyon Müdürlüğü bulunmaktadır. .

Petrol' Ofisi AŞ. 'niıı toplam depolama kapasitesi 1.025.901 ma 'tü r.
Genelde; petrolün raftneri aşamasından depolanma aşamasına kadar.
ki safhasında PetrolOfisi'nin ulaştırma stratejisi deniz ulaştırmasına
dayanmaktadır. 1992' sonunda PetrolOfisi, ulaştırma kapasitesi
31.120 dwt'luk lOgemiden oluşan deniz filosuna sahiptir. beniz .ulaşı-

-mınm yanında demiryolu ve karayolu ile 'de petrol ulaşımı gerçekleşti-
rilmektedir.

Liberasyon öncesi petrol ürünleri sektörünü temsil eden POAŞ,
SHELL, MOBiL, BP ve TÜfk Petrol yanında yerli ve yabancı şirketle-
rin pazimi girmesi ve mevcut pazardan pay almalan, yoğun bir reka-
bete. neden olmuştur. PetrolOfisi, rekabetin en yoğun olduğu büyük
kent merkezlerinde faaliyet gösteren bayileriiçin yabancı şirketlerin
uyguladığı mali .. ve ekonomik teşvik politikalarını üretememiş ve bu-
nun sonucusatışları yüksek olan istasyonlarının yabancı şirketlere
kaçışını önleyemeyerek pazar kaybına uğramıştı!'.

Bu sektörde PetrolOfisi 1993 yılı verileriyle 6977 çalışan, 4469
akaryakıt bayi ile' toplam akaryakıt pazarının % 58'ini, madeni yağ ve
gres pazarının ise. % 38.5'ini elinde bulundurmaktadır.

PetrolOfisi'nin gayri safi satış hasılatı cari fiyatlarla 1991 yılında
17 Trilyon Lira .iken 1992'de 27 Trilyona, 1993'te ise 42.8 Trilyona
yükselmiştir. Son iki yıldaki net kar ise % 97.2 ve % 114.2 oranların-
da artmıştır. Buna bağlı olarak gayrisafi satış karı 1993'te 3.4 Trilyon
Lira olarak gerçekleşmiştir. .

Son yıllarda alınan tasarruf. t'edbi rıer-i çerçevesinde dönem giderle-
. ri bir önceki yıla göre °/0 54 oranında' tutulmuştur. Vergiden önceki

dönem karı 1991 'cie 689.6 Milyar TL, 1992'de 1.3 Trilyon TL ve .1993
yılında 2.5 Trilyon ·TL'dir. Aynı yıllar itibariyle ödenilen vergiler ise sı-
rasıyla 412 Milyar TL, 777 Milyar TL ve 1.3 Trilyon TL'dir~ BUna göre
PetrolOfisi'nin net karı ise cari fiyatlarla 1991 'de 277 Milyar TL, .
1992'de 523 Milyar TL ve 1993 yılında 1.2 Trilyon TL'dir.
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PetrolOfisi A.ş. 1990 yılında özelleştirme kapsamına almrmş,
1991 yılında da % 4!lük kısmı halka açılmıştır.

B. izmir Bölg~ Müdürlüğü, AHağaTesıslerı

PetrolOfisinin izmir Bölgesi'ndeki dolurn tesisleri 1983 yılında,
.madeni yağ tesisleri ise 1989 yılında kuruımuş~ur.Arnbartar. fabrika
ve dolum ünitelerl olmak üzere toplam 7000 m. kapalı alan, 15.000
m2 açık alana sahiptir. . ~

- . Akaryakıt d~poıama tesisi 1983 yılında kurulmuştur. Teorik.kaoasi-
tesilOO.OOOm olup, 22 tank bulunmaktadır. .

, 1994 yılı rakamları ile Aliağa'da 89'u sözleşmeli, 216'sı işçi olmak
üzere toplam 305 personel çalışmaktadır. Ayrıca Turan'da 44'ü söz-
leşmeli 46'sı işçi 90 personel görev yapmaktadır. Sözkonusu işçilerin

. tamamı sendikalıdır. - .

Madeni yağda ise 3'ü müdür, 67'si şef ve işçi statüsünde olmak.
üzere toplam 70 kişibulunmaktadır.' Bu 70 personelin 14'ü sözleşmeli
memur, ss'sı ise toplu sözteşmeli işçidir.

Aliağa'da ayrıca 43 müteahhit işçisi çalıştirılmaktadır.

izmir bölgesinde çalışanların Türkiye PetrolOfisi A.ş. personeli i-
çindeki payı % 6 civarındadır. Ülkegenelinde en fazla personel Ge-
nelMüdürlük'de (1100 personel) çalışmakta, bunu Antalya Doğu (899
personel) ve Antalya Batı Bölgeleri (857 personel) izlemektedir.

izmtr Bölgesi olarak PetrolOfisi AŞ.'hin çeşitll ürünler itibariyle
~ıııar.qgöre satış miktarlan şu şekildedir.

Tablo-f , PetrolOfisi A.Ş.'ni"" izmir Bölgesinin

,Yıllara Göre Satış Hacmi

ı9()1 1992 . 1993 l1J94~
Süper Benzin :,7J12 514,Fi fd .7A2. ~Iı. ınn
Nonnal Benzin 175.2R-l ınnlf) lH-l If,! WLlıoO
Cazvaaı 20.2.11 ıs cı72 1'llj71, 11 1!lO
Motoriri 72') 901 740 n:~ 7ı;'ıw) (,,1::1Wı)
!'vbden! Yağ lA 231 ın 471 lA R2:, . i~{lJ!)O
Kalorifer Yilkı!ı .82287 9.1.895 107770 ! ()<J r;t LO
Fııd-()il-t) 212ARcı L21> ::W; -lP91h :->.1'<) hiLL)

•

(Ton)

10 aylık
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Yıllık madeni yağ üretim kapasiteki 60.000 ten, kapasite kullanımı
ise 50.000 tondur. Tesiste, otomotiv sanayii başta olmak üzere diğer
sanayi dallarının ihtiyacı olan yağlar üretilmektedir. Madeni yağ üreti-
minde ithal girdi oranı % 10 civarındadır. Yurt dışından getirilen bu it-
hal girdi "katkı rnaddesinden ibarettir. Geri kalan % 90'1 oluşturan
harnmadde, büyük ölçüde Aliağa'dan olmak' üzere, 'yurtiçinden temin
edilmektedir. .Üretilen mamuller maliyet bedelleri üzerinden Bölge Mu-
dürlüklerine dagıtılmaktadır.' .,/

PetrolOfisi'nin Aliağa'daki tesislerine 1.994 yılında kapaslteyi artır-
mak amacıyla 5 adet tank daha alınmıştır. Ayrıca, 1 ve 3 ırlik dolum

.makineleri yatırımı ve laboratuvar binası inşaatı devam etmektedir:

Bölgedeki limandan gemilere 80.000' dwt'luk akaryakıt ve madeni-
yağ yüklemesi yapılabilmektedir.

Tesis bünyesinde 72 ailemin oturabileceği şekilde inşa edilmiş loj-
manlar, dışarıdan gelenler için mısattrnane.vkateterya, yemek, oyun
ve' dinlenme satonları .ile rekreasyonalanları bulunmaktadır. . ,

izmir Bölgesi'ndeki işletmegiderleri ve yüzde dağılımı şu şek.ilde-
dir.

işletme giderleri içinde en büyük payı hammadde' alımları oluştur-
maktadır. Bunu yardımcı madde ve ambalaj giderleri izlemektedir.
Sözkonusu bu üç gider kaleminin, toplam giderler içindeki payı
1991'de % 84.1 ,1992'de % 81.3 ve 1993 yılında % 90 düzeyindedir.

Tablo 2. PetrolOfisi A.Ş. izmir Bölgesi işletme Giderleri

. lı\ ~ın . I ...'

Giderler 1991 "I 1992 i), 1993 '1/
,H ıU "

Hammadde alımlan 77.9'11 sr« ıos.mo ')1 () 11)1).OO() S7:? .
Yardımcı madde 17.517 1~L) :ıT()OO 1s..n 4Rf100 177
Arnbalai giderleri 18372 nfı 25121 123 <LOH79 1ı; 1
Işçi ücretleri 11521) R') 1903.ı 9.2 17 ın1 ı. :'\-
Me-mur ücretleri (,69 OL) 714 OL -
Sözlesmeli giderTeri - . 1 i{6'i LA .C; 79'1 2R .ı.9fı7 . l.il
Amortisman gidl'r1l'ri ~ -ım 1.K l),ılJR 27 2 (L"n i'..,

,/ .'
Diğer I?:iderler 5072 .1.7 H.on 3.9 124H - 1.2
nWLAM 11<;.427 100.0 201)907 1000 271177 100.0

(~1 'Tl

Ücret ödemelerinin toplam . giderler içindeki pay!. ortalama % lA
civarında olup, oldukça düşük bir paya sahipür. Ucret giderlerinin
kendi içindeki dağılımında en büyük pay işçi ücretlerinin olup, bunu
sözleşmeli ve memur giderleri izlemekt.edir. Toplam giderler ise 1992
yılında 1991'e göre % 52, 1993 yılında da 1992'ye göre % 31.7 ora-
nında artış göstermiştir. PetrolOfisi izmir Bölgesi'nin 1991-1994 dö-
nemi karları şu şekildedir.
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'Tablo 3. PetrolOfisi izmir BölgesininDönem Karları

Yıllar Nd Dönem Karı Yüzde artış ,
1()91 ](,1 ..ı
19,92 290.7 '/'1, 80.1
1993 3HO.') 'X. 31.0
1YY4 (9 avlı,k). 2 71)() li % 8(,.0.

Görüldüğügibi Bölgenin net dönem karlan da artış göstermekte-
d,ir. 199'1 yılında 161:4 Milyar TL olan dönem karı, 1992'de290.7 Mil~
yar TL'na,' 1993 yılında da 380.5 Milyar TL'na yükselmiştir. 1994 yılı
9 aylık bliançolarma göre net dönem karı ise 2.7 Trilyon TL'dir.

1992 yılında bir önceki yıla gÖre net döriem kan % 80.1 oranında
artışgöstermiş,1993 yılında düşüş kaydederek %31 oranında ger-
çekleşmiştir. Bölgenin 1993 yılına göre 1994!de 9 aylık net karında
meydana gelen. artış ise % 86 düzeyinde olmuştur.

PETKiM PETROKiMYA HOLDiNG A.Ş. ALiAöA KOMPLEKSi
. .

A. GenelOlarak PETKiM

Petkim Petrokimya A.ş., 250 Milyon TL sermaye ile 1965 yılında
kurulmuştur; ilk yatırım faaliyetlerine İzmit-Yanrnca'da başlamıştır.

,
1970, yılında sermayesi 700 Milyon TL'ye çıkar.ılan Petkim'de Ya- .

rırnca Kompleksi'hin etilen, polietllen, klor alkali, VCM ve PVC ünite-
lerinin yapımıtamamlanmış ve deneme işletmesine alınmıştır. Aynı;
yıl, sermayesinin tamamı Petkim'e ait olan PefkimKauçuk AŞ. kurul-
muştur.' Söz konusudönemde, Aliağa Bölgesi'nde, ikinci bir Petrokim-
ya Kompleksi'nin kurulmasınakarar verilmiştir.

1970c80 arası dönemde DDB fabrikast tamamlanarak işletmeye a-
lınırken Yarımca kompleksi'nde etilen tevsii, polietilen tevsii, karbon
siyahı, sentetik kauçuklar ('sBR+CBR). stiren ve polistiren, VCM tev-
sll, PVC tevsli ve kaprolaktarn üniteleri işletmeye alınmıştır.

Otomotiv sanayiinde yaşanan hızlı. gelişmeler sonucu 19.08.1976
tarihinde Petkim'in öncüiügünde Petlas Lastik Sanayi A.ş. kurulmuş-
tur. Petlas 18.06.1984 tarihinde bağlı ortaklık haline dönüştürülmüştür.

198,5 yılından itibaren Aliağa Petrokimya Kompleksi'nin üniteleri
peyderpey işletmeyealınmaya başlanmıştır. Aynı yıl çıkarılan Kirler.
hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Petkim bir teşebbüs haline
getirilmiş ve Varırnca ile Aliağa kompleksieri birer ,müessese olarak
teşebbüse ait tüzel kişilik haline dönüştürülmüştür.
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1986 yılında Yarımca müessesesi Yarpet Petrokimya :""aııayi ve
Ticaret AŞ. adı' altında ~etkim'in bağlı ortaklığı haline getirilmiştir.

28.05.1 ~S6 tarih ve 3291 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Pet-
klm'inözelleşjirtlrnesine karar verilmiştir.

. .

1987 yılında Aiiağa Müessesesi, Alpet Petrokimya Sanayi ve Tlca- .
ret AŞ. adı altında Petkim'in bağlı ortaklığı haline. getirilmiştir. Aynı
yıı Petkim özelleştirme çalışmaları için, Toplu Konut ve Kamu Ortaklı-
ğı idaresi'ne bağlanmıştır.

1990 yılmda Yüksek Planlama Kuruı'u'nun 4.4.1990 tarih ve Özel-.
leştirme 10/10 sayılı kararı ile Petlas Holding bünyesinden alınarak
Kamu Ortaklığıidaresi Başkanlığı'na bağlanmıştır. Yine aynı yıı içinde
şirketin sermayesi 400 Milyar TL'den 2 Trilyon TL'ye çıkarılarak Hol-
ding hisselerinin % S'i halka arzedilmiş, Petkim'in bağlı ortaklıkları o-
lan Alpet ve Yarpet 31.8. 1990 tarihli bilançoları esas alınarak bütün
aktif ve pasifleri ile Petkim'e devredilmiştir.

1992 yılmda- Yönetim Kurulu Kararı ile Merkez Teşkilatı ve Aliağa
Kompleks Teşkilatı birleştirilmiştir.

1993 yılında Yarımca Kompleksi'nde., teknolojik ve ekonomik ö-
mürlerini dolduran. ve zarar eden kaproiaktam, amonyum sülfat, eti-
len, VeM ve tetramer üniteleri kapatılmıştır.

Bugün için Petrokimya Sanayjj'nin Türkiye'deki tek temsilcisi PET-
KiM; Aliağa, ve Yarımca'da bulunan Petrokimya kompleksierinde 25
yılı aşan bir süredir, hammadde olarak kullanılan elliye yakınpetro-
kimyasal ürün üretmektedir.

.Petkim Petrokimya Holding AŞ.'nin Yarımca Petrokimya Komp-
leksleri'nde çeşitli petrokimyasal maddeler' üreten onsekiz ünitesi

. mevcuttur. izmir Aliaga'da kurulu ve emsalleriarasında Avrupa'nın ü-

çüncü büyük petrokimyakompleksi olan Aliağa Petrokimya Kornplek-
. si'nin orıiki ana proses fabrikası ile sekiz yardımcı ünitesi vardır.

Petkim Petrokimya Holding AŞ.; Yarımca ve Aliağa'da kurulu bu
tesislerde bir rafineri Ürünü olan naftayı parçalayıp plastik, kauçuk,
tekstil, otomotiv, elektronik gibi sanayi kollarında kullanılan hammad-
deleri üretmektedir. Bu sanayi kollarıise Petkim'den aldıkları ham-
maddellar ile 'mutfakeşyaları, oyuncak, T.V., video, kaset, araba
lastiği, sentetik elyaf, kapı ve pencerekasaları, deterjan gibi günlük..' ,
yaşamda çok sıkça kullanılan malzemeleri üretmektedirler.
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B .: Üretım Kapasitesi
. .

.Petkim'in, yıllık toplam kapasitesi 2.5 milyon tona ulaşmaktadır. A-
liağa Kompleksi için seçilmiş bazı ürünlerin teorik yıllık kapasiteleri şu
şekildedir: .

Tablo 4: PETKiM Aliağa Kompleksi'nde Yıllara Göre
Brüt Üretım Miktarı

n,m)
Urunler l'Nl '. 19<JZ ' 199]
Hileli 14ll0(lLJ :l14.!l(lt> :'\';55~Y
Tvrmoplasnklcr :1(,44:14 :1Hlj.4IIi 417.035
Pulivini! Klorur-I'VC " H2427 . <!6.62Y ltı(,A7S
Alcak Yoğunluk l'olietilcn-A YI'E 177.16'1 18Y 130 18R.757
Yüksek Yoğunluk I'olietilen- YYI'E 44.I:lRO 45.714 ı:i:1414
i'olipronilen- rır h4.Y58 {,(1.12:1 . (ıH..18Y
Elvilf l lamrnaddeleri 172.024 175.RY3 17Y.167
/\ kri lunitril- /\CN S2.21Y . 64. i3fi 75.062
S,lflı'rdtalik Asit-Pl/\ 53.730, fi8.183 60.012
~vll.ı; '. 66.075 50.874 44.093
iLi[~vr L rtı nlı-r 888747 Y85.638 1.244.759
YYI T, Lu\\' [\ ,li mcr (,21 536 -
IT, At.ıkt i], I'ulirucr 1.356 1.355 -
I'ropih-n (I'S) 75.108 75.n8 84.345
l 'rop ilon (KS) 78023 74.750 71.051
I>EC 5.733 4.718 4.273
KI,,ıı' 114.(,(;1 74.462 72140
H ipo], IIlrıt 3.7(15 2.875 2(, i IY
Kosti], (,\,100) 74101 82.773 81.448
1'/\ 26574 2Cı.A8Cı 2(>.! iY
lk-nzcıı 7fo.IJS6 91.2411 88.125
ux . 22.74ll 29154 24.444
ı' x h.l70(ı 81 ..656 81.549

·'('"lueıı 14.%5 11.246 . \3.Y14
Ilıdr"II'n~' IkilLI" 5~\.71tl 64.42H 58.217
(ı (iO.350 42146' 41(;5(,
i 1'(; ii, sıı 0·-U!
!\rı>ln,ltık '\ ,ı(: ·DO(lll 44.742 ı;! 75.1
H 1'.1 N2-tt< , ll! i .7 III lj930I
s.r rrx.: RO .(,(.:~ 92.54U 9445(, .
ii( i C' .. 2;') 2.' fd7 21 (,'i0 16 (,')1
1,'1'1',1 l'ı'~I'1 J 1.1(> '\ .11!
ı'1.;,,1 il, 'Lı:"ı tl iin :; 8UQ ,,72(1 . r, 7lj!
i 1.1l11lk-rııiJ\. 2(,I<./,QJ
\1.1~,t('l'h,lldı - : 2..1flll
Pij'; •..r1('r:i
GENEL TOPLAM 1.77(1214 I.RH4lJ1H 21 %.,r:;O(l
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Tablo 5. Aliağa Kompleksi'nde Yıllara Göre Satılabılir Üretim .

i i "Il r

Eti lerı
Urunler 1991 1'1'12

iK 277
19'13

4
Tcrmoplastiklcr
1\,li,·il·,i! KI"rur-I'VC H2427 i(ilıA7C;

';, ·1II
Alç"k Yoğunluk I'olietih-nA 'ıTL 11>4714 172.054 - iI<O.2'i4

l'oliorooilenl'P
Yuksek Yol'unluk l'ulietilvn Yı IT 41 X7H

.l.lvaf Hammaddeleri 172024
ht> 12,

Akiilonitril-ACN 'i2214

MEG <;0.1<74
Saf Tereftalik Asit-I'TA

Diğer Urunler
YYPE, Low I'olimer
(T, Ataklik I'olimer

Propilen (KS)' (ı, i

I,;r;

179.1<;2

44.07<;
41'1.452

I'ropilen (I'S)

'I1l.'i2PI

DEG ::;:'.'\\ -i 71 t',1.272
Klor i IL~ 12.IK ';R(L
l lipoklorit \ {,I, \2.K24 ?/ı i ! q

Kostık ('7'olOU) hX LLL; 7220S (,li q::;;:: ~

PA .2(1";,1 2(,ilK{1 :~hl)i
Benzerı -:7 q;/ı li i 24.b kı> 7·17 -1~()'::"_~X=~-----------~----t-_":"":"_":":-+--:"';ı~y;',~ı~"'.+-_:"':'_-,,-. -,-.

Toluen 14.'lb'; ii 2·1/ı· ,I \ ''il

LI'G -:ı , !" ! ·tı.: -, ,,''-i
~A~r~o~ln-a~t~ik~r~'a~ğ---":"":"_-------~IT'i";- ---ı~ı=--l.-~-~--------~~v~r~M~~~~-----------------~-----~~-+----~~--~--------v, \.: 111..:·,

Saf EDC- i ı r'7
f ıcı. po 27) Iıı:.: I Ik";"

Ham Benzin

Torba Tesisi '-1<): i r;''-~

Plastik Mamuller ~ 1.-i -, i 1li

Masterbatch
Diğerleri
GENEL TOPLAM
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Tablo 6. Aliağa Kompleksi'nde Yıllara Göre Kapasite Kullanım Oranları
('j,,)

Urünler 1991 1992 1993
Etilen Y7 Y7 %
Tcrrnonlastikler Y'7 102 101
I'olivinil Klorür-PVC 79 sz WL
Alcak Yoğunluk I'olictilcn-A YPE 1117 110 105
Yüksek Yoğunluk l'olictilcn-Yrl'E 102 1L14 ıeo
I'oliuropilen-Pl' Y8 100 93
Uyaf i"ınııııaddeleri 77 7Y 75
Akı i!ollitril·Al...·N 75 lJ2 93
~;\f TcrcItalik i\.~it-I'I ;\ 77 H7 8(,

~ii:c HI 62 50
i )j)~I'r Urt -nlcr 83 Y8 YI
(;1'\;11 ._(lI'l.N\l YU 96 9~

.,

Tesislerin ortalama kapasite kullanım oranı 1991'de % 90,
1992'de % 96 ve' 1993'de % 93 olarak gerçekleşmiştir, Ürünlere göre
kapasite kullanım oranları yukarıdaki tabloda verilmiştir,

.C. Kar/Zarar Durumu

1993 yılı baz alındığında toplam giderler ve giderlerin kalemler iti-
bariyle dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir,

Tablo 7. PETKiM' Petrokimya A.Ş.'de 1993 Yılı hibariyle
Giderlerin Dağılımı

(\111\,'" i i

Işçilik Giderh-n "i 10; ';, ,cl "i \;,. ;1-, \ ı"
~1)~I~~',a-r-ıdra~ıı~S~a~~lt~~n-il-ıı'I~'a-v'd~iI-\-"'I~1-1/----~r-~~~1~2~1~h~"-~---.72~~'2~1-,~':~--~-~0;~~-
~1~{~(l~y.a~l~ty~·(~;~i(~ie~r~le~'r~i~~~~~~----~----7.1'()~ııı-ı~,~~~~~+-----j'~

DiğerCiderler 2" (,1,'> I' ;- •
t-;':V",,~·;;ı.;rg;';;'. i,'ıi-;{I:''';;';!''''in~ı-'-,r'Ia-n',':I-,a-r-------------;---71'~ 7:(1""1 :~~--- , "~

~A,..I1_"_II.,...·tl""~_ııı_ili-'lı.;..ı._ır -+---=-....,,." ~:-) ~.~:.~: __ ~,"_~·'...,."'·..:,.l_(-+-_~~_~.:.....- ~;-..
Genel Toplam -. -,iT::;-;ı- i ~i--~ ':,c, \ . 1;'''''''-:,1

_~ı.,tııll' Malzemesi .1::1 'il!\ J ı: II.. , : i .•","
~,ILıi Malzemesi ı:' -,"'-ı-,-t,--""":"" ı·';"'f~ 1', ,'(,"

'ı"dekParça 2"-;"1- 1",,-,·.' .-----:-\.-':,..,1':-,'.-'

Giderlerin % 45;lik kısmını' hammaddealımları oluşturmaktadır. i-
kinci en önemli harcamakalemini ise işçilik giderleri meydana getir-
mektedir. '-

Petkim Petrokimya Holding A.Ş" 1994 yılına kadar sürekli olarak
zarar edegelmiştir. Aşağıdaki tabloda 1991 yılı ve sonrasına ait
kar/zarar durumu görülmektedir.

\
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Tablo 8. PETKiM Petrokimya A.Ş'nin Kar/Zarar Durumu
',' ,

YılI.u . 1991 19'12 199;l
382589.213.949.- UI2A2J771()(lS .

, ,

1993 yılını da zararla kapatan kuruluş, 1994 yılından [tibarenkara
geçmiştir.

D: ihracat

Aliağa Kompleksi'nin ihracat rakamları aşağıdaki tabloda verilmlş-
tir.

Tablo 9. Yıllara Göre Aliağa Kompleksi'nde ihracatın Dağılımı
-

1991 1992 1993
Urünler Ton 000$ Ton 000:$ Ton 000$
AYI'E 47.140 36.144 S7/,OI 39.h36 79.521ı 'ly 125
YYPE 3mı 2.5Y2 2.29Q 1.669 .7.ıı83 4.U21'
PVC . 17.864 12.824 29.3<;0 15.46] 33.76() H:I,5<;7
)'1' 3.607 2.961 884 571 3.716 1.862
['TA 3.614 1.924 8.081 3.632 16.712 R30L!
I'A 4390 ?524 5600 3.18<; (,h] O 2()19
t\CN 6. ]6R 4.572 12.372 7.8h6 7339 J<l74
MFC J4.7tl3 14.426 i2.W2 6.283 SOO 270
lJEC 3.Ll8 1.472 2.<;7(1 701. IY31 4(,<;
)'<1 ra bi k-n 9003 3.258 [4/YO 7.29IJ 19.555 7.H21
<.)r.loksilen 2.078 724 - -
(4 82(, 16 7308 Sh.200 IJ.Y52 (,8.681 845<;
Etilen 24.<;14 I<;J4H iR.7RO (,.3<;(, - -
Benzerı 65.24tl 22 994 74.222 22.440 88-')0<; 2.1.482
Arornauk Yağ R.057 <;94 ..

11.1Il1 Benzin . 1(,.338 . 3.043 5.240 i 1,,0 .IH.-;ı.ı.ı ;;.4S3
i'rı ıpilcn 6.802 1930 i ~~73 4""r :
Torba 1099 1.4'i2 i 41 ı; 17<;:\ 2011 ısı
Toplam 337.384 135.36(, J45.1,'i4 12l1.I/)1I '\7:1'1';2 IY:;211ı

.,

E. Yatırımlar

1991 yılında AliağaKompleksi'nde mevcut "Atık Giderme Sistem-
leri Modifikasyonu" projesine ek olarak "Hava Ayırma Darbogaz Gi-
derme", "Aliağa Kompleksi Fabrikaları Rehabilitasyon ve Tevsii" ,

. "Nafta Dolum Boşatum iskele Tadilatı ", "Etilen Fabrikası Aydınlatma
Sistem Revizyonu", "ilave Hamsu İsale Hattı", "AYPE Masterbatch i-
mal Tesisi" ve "Polimer Fabrikaları Paketlerne Sistem Revizyonu" pro-
jeleri için teşvikbelgesi alınmıştır. 1991 yılında cari fiyatlarla Aliağa
Kompleksi için yapılan yatırım tutarı 208,5 Milyar TL'dir,
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Tablo 10. Aliağa Kompleksi'nde 1993 Yılında Tamamlanan
Tevsi ve Rehabllitasyon Yatırımları

Te vs i ~nt1r.1S'. V.ıhnm Bedeli
".".sil~ lion/vıI). (Milvon Tl): ... ~....- ------_._---------------i \ ı ,1.,1 \111,llıdııt..

! c' -- -:-,·i',"T:-;r;~;i:.:;::;-,:~;:_T;:;_,-,,--..
i

'.-':\..i f lnıı· ••i
~ı,.ı"ıt('.~

h11IW~1 121on
iHtl IXIO ~(, (,~7
4ııl~xl q~~74
ııtlıxxı 44 lj7~

\ i! i~ i' i··\.·t~· ı.•ı.-~ı IIr;JKIO -)7.42i
\7TT \ 1.1.,,·;r.ı, i, Iıı .1; 1"" i .'"." .• ,I.:':':"I~":.!i' 1'--+- -ı -'I~tJ.:::.ll::;:;OllC4_--__..9'""'9..~;:,;!!l'I...ı
iT,--:~.-. ,-~:;:ı~;~-ı:;:r:-;7;';:._- 174.1fıl

\; ! • IJ'I.~tı "~" .\,1' :~,.(ln(l 4ıl'K~1
, :"..:!t~,~~;j,.'.,',,_:..:.~'_I'~ ...l!:'.':..i.', .__ ._'----:.·~;..;.I:;;I";.:.I+_,_---.....:.;14:.:;.ı,,;:,x;:.;xl+_.,._-_1I"T.m

01,1 IL1 •• I•. IJ~!ll\tı . "It.1.4K4~..)~;~~~,~~!~~,,--------~~--------~-----~~+---~~~
~~'~lltıı..l\t·Hl'fU~ .• ,i-'rıl •.•lı. .." . 5,(U,) " ~:,.702

\!.,i, i•.•.' l-, ~"'" i ıı~.\ 111,1111\ ,,1,11;.1. gı.'nı e-n ( t JIi(hnJ('ni\~y{ln tlmh'!"ı jip Etil•.'n ra "ik,l<.;t Tev ••" \".ılı "
! ı/ni 1111111 _ ", ıli 1111' \ıl", !..ılı i ii LI" .ı \ tı l\ ii t\t' ••.•ıpl.llHn.,!"tnda; f.1I1 ve ~t~m'l ~ıd~rler yaklaşık. ol.tr.ık d.ı~ltı1 rnı~,..

; i , n !l1~1

If·:;ı"}ı\ "
71111Ul .

ht. OOP

. .

1992 yılı içinde Aliağa Kompleksi'nde kapasite artırımına yönelik
projelerden fabrikaların kuruluş tarih ve sürelerine bağlı olarak Etilen
ve ACN fabrikalarında kısmi bir uygulama yapılmış, diğerlerinin yatı-
rımlarına devarneditrniştir, 1993 yılında Aliağa Kompleksi'nde yapıtan
yatırımlar yukandaki tabloda görülmektedir.

Tablo 11: PETKiM Petrokimya Holding A.Ş.'nin·
Yıllık Yatırım Harcamaları

2Q..ı OHh

7°4710
(,;.17lJR

"ıll.ır . '1'-,1ık )'.lırnıı l!.ırr"m.l.rı lIIin USlll Yıllık Yaunın Itarcaına arı (Milvon TL)

l"ı,/1 :-1) __:'\

1~ ıı'ıı,,~--rwıt-" (,2 /- ıii

F. istihdam Yapısı

Toplam istihdam 1992 yılında 9476, 1993ylllı:ıda 8207 iken 1994
.yılı· Aralık' ayı itibariyle Petkim bünyesindeki toplam istihdam' 7763 ki-
şidir.

Tablo 12. Petkım Petrcklmya Holdıng A.Ş. Personel Mevcudu

'--T"i);l~-
!'iı i Persene

" ••• .i", [)i.i Kilisanı Id To••ranı Müteahhit Persene Toolam
( ,I 111'1 \111. 1I11t"lk hf.H 3414 4Uıı 8/9 4'1(,(,

. ~!ııılt ı"~~ııtllpt' "~i ıı'rr !.:ı77' . 12(,(L 0'13, 2iı}7
101'1..\1\1 <j~ı ~3Y(' {;~: wı; 7763
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Tablo 13. Petkim Petrokimya Hold!ng A.Ş.'de
Personelin Statülerine Göre Dağılımı

1991 1442 1'1'1.'
Kapsam ki s.znı r:; y.ıı ; ':""ı 2
Kapsam DI51 J.(12Y llf..,7 i II i -;
Müteahhit Elemuru 21,1: 2 Sh." i ·ISı'
Toplam LlH·12 Y ·r;ıı ı-: 2(17

işletme özelleştirme kapsamına alındıktan sonra 1995 yılında yak-
laşık 500 kişinin işten aynlrnası beklenmektedir.

TÜRKiYE PETROL RAFiNERiLERi A.Ş. iZMiR RAFiNERi MÜ·
OÜRLUÖÜ

A. Aliağa Petro, Rafinerisi'nin Tarihçesi ve Yatırımların Getlşl-'
mi

. ilkrafinerinin inşaat-montaj .anlaşması Türk ve Sovyet taraflarınca.
1967 yılında .imzalanmıştır. Çalışmaların ardından 1972 yılında, yılda
3 milyon ton hampetrol işletme kapasitesi ile tesis işletmeye geçmiş-
tir.

1974 yılında 157 bin ton/yıl kapasiteli makina yağı kompleksi ile
1978 yılında 14100 BPSO (675 bin ton/yıl) kapasiteli FCC kompleksi
tamamlanarak devreye girmiştir.

1984 yılında bitirilen tevsi ve modernizasyon yatırımları sonucun-
da hampetrol işleme kapasitesi' 5 milyon tona yükselmiştir. Aynı yıl i-
çinde 2X1.P MW'Iuk enerji Üretim tesisi devreye alınmıştır.

1987 yılında, hampetrol işleme kapasitesini yılda 10 milyon tona
çıkaran ikinci Sovyet rafinerisinin kabulü yapılmıştır ..

1989 yılında 250 OWT kapasiteli hampetrol iskelesi tamamlanarak
hizmete alınmıştır. Aynı yıl içinde makine yağları işleme kapasitesi .
yılda 285 bin tona çıkarılmış ve nafta-merox ünitesi devreye sokul-
muştur.

1991 yılında ise kerosin-merox ünitesi tamamlanarak hizmete gir-
miştir.

Ül93 yılınd,a hydrocracker.ve tamamlayıcı üniteleri işletmeye alın-
mıştır.
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1994 yılında ise LPG Deniz Platform, yükleme ve boşaltma'tesis-
leri yanhrn-qerçekleştirtlmiştir. Bu tesislerde iki adet 5000 m3'Iük de-
polama tankı da devreye sokulmuştur,

Dünya petrol ürünleri tüketimine paralelolarak Türkiye'nin motorlu
tüketimi diğer ürünlere oranla daha hızlı bir artış qöstermektedir, Ge-
lecek yıllara ait talep projeksiyonlarının, mevcut rafineri konfigüras-
yonlarında 'üretilebilecek ürün miktarıarı ile karşuaştıntmasmda,
motorin açığının önemli boyutlara ulaşacağı, buna karşılık fuel oil Ü"
retiminde de fazlalık olacağı gözlenmektedir.'

Bundan dolayı gelişen dünya teknolojisine ayak uydurmak ve Av-
rupa standartları kalitesinde ürün üretmek ve yeni ham petrol ünitesi-
nin 1987'de devreye girmesinden sonra üretimi artan rafineri dip
ürünlerini işleyerek hem yurtiçi talebi karşılamak, hem de ticari değeri
daha yüksek olan motorin üretmek üzere "Hydrocracker' ve tamamla-
yıcı d.iğer ünitelerin kurulmasına karar vermiştir.

Diğer taraftan,. hydrocracker ünitesinin işleyeceği vakum gaz oil
şarjı, ayni zamanda mevcut FCC ünite'sinin şarjı ile de büyük ölçüde
uyumlu olması nedeniyle, şar] kullanımında alternatif olanaklar sağ-
lanmıştır.

420QO BPSD (278 metreküp/saat kapasiteli) Destilasyon Ünitesi,
16500 BPSD (100 metreküp/saat) kapasiteli Hydrocracker Ünitesi, 34
MMSCFD kapasiteli Hidrojen Ünitesi ve 19000 BPSD (125 metreküp/-
saat) kapasiteli Visbreaker Ünitesi gibi ana ünitelerdenoluşan izmir
Rafinerisi, Hydrocracker ve tamamlayıcı üniteler projesi kapsamında,
yukarıda belirtilen' üniteler yanında 4,5 ton/saat kapasiteli Gaz-Amin
Muamele Ünitesi, 74 ton/gün kapasiteli Kükürt Üretim Ünitesi, 64
ton/saat kapasiteli Kirli Su Sıyırma Ünitesi, 2X12 MW Turbogeneratör
Ünitesi, 2XL000 metreküp Hydrocracker Ünitesi Şarj Tankları, LX5000
metreküp Flushing Oil Tankı ve Rafineri Güç Dağıtım Merkezi Yeni-
lenmesi Projeleri de yeralmaktadır.

İzmir Rafinerisi Hydrocracker ve tamamlayıcı üniteler projesinin
devreye girmesinden sonra yıllık olarak

- 2.110.000 ton Atmosferik Rezidü
-780.000 ton Vakum Gaz Qil
- .1.000.000 ton vakum Rezidü

işlenmekte olup, bunun karşılığında,
- 325.000 ton/yıl motorlu artışı,
- 270:000 ton/yıl benzin ve nafta artışı,
- 228.000 ton/yıl gazyağı ve jet yakrtı artışı,
- 85.000 ton/yıl LPG artışı,
- 1.100.000 ton/yıl fuel oil azalrşı

gerçekleştirilmiştir.
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Projenin gerç,ekleştirilmesi ile birlikte üretilen motorinin son d~re-
ce düşük miktarda kükürt içermesinedeniile çevre kirliliğini azaltrna
yönünde önemli bir etki sağlamaktadır, Aynı zamanda, hidrojensül,für-
ce zengin gazların sebep olduğu olası çevre kirliliğini önlemek üzere,
proje kapsamına, kükürt geri kazanma ünitesi de alınmış olup, bu ü-
nitede sözkonusu gazlardan elementel kükürt üretimi saqlanmaktadır.,

"Ayrıca proje kapsammda gerçekleştirilen 2X12 MW gücündeki tur-
bogeneratör gruplarının tesisi ile, hem projenin ek enerji ihtiyacı hem
de ratinerinin genel enerji şebekesinden bağım$lz hale gelmesi ve a- '
cil durumlarda ise enerji açısından kendl kendine yeterli hale gelmesi

'.sağlanmıştır. ' '

Bu proje tuel-oit üretimini azaltrnası ve böylelikle birim hampetrol
başına beyaz ürün vefimliliğini ve rafineri karlılığını artırması yanında
kurulan ünttelerin çıkardığı motorin gibi likit ürünler içinde kükürt mik-
tarının çok düşük olması nedeni ile kullanıldığı yerlerde hava ,kirliliği-
nin önlenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Ayrıca bu proje kapsamında ana üretim ünitelerl yanında raftneri-
nin kurulu olduğu' Aliağa'da hava ve deniz kirliliğine neden olmamak
için ünitelerden çıkan gaz ürünler içerisinde ~bulunan hidrojen sülfür-
den katı kükürt üreten kükürt, ünitesi ile, ünitelerden çıkan kirli sulann
hidrojen sülfür ve amonyaktan temizlendiği atık su temizleme ünitesi
de bulunmaktadır.

, B. Aliağa Petrol Rafinerisi'nin Özellikleri

Aliağa Petrol Rafinerisi Akdeniz sahillerinde tesis edilmiş olması i-
tibariyle .dünya pazarları ife rahatbir bütünleşme olanağına sahiptir.

, , ,

Ülkemizin yüksek kalitede makine yağları üreten tek rafinerisidir.
Ayrıca piyasa koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilen pek çok 'ü-
rünün teslimi de yapılabilmektedir.

Diğer rafinerifer ile karşıiaştırıldığında en büyük ürün depolama
kapasitesine sahip rafinendir. Türkiye'nin en büyük petrokimya komp-
leksiile komşu yerleşimi nedeniyle pek çok karşılaştırmalı üstünlüğe
sahiptir.

Türkiye pazarlarına satılacak ürünler kara, deniz ve boru yolları i-
le ulaştınlabitrnektedtr. Kara tankerieri ile yapılan satışlar toplam sa~
tışların % 14', ünü, boru hattı ile yapılan satışlar % 38'ini ,ve deniz
tankerieri ile' yapılan satışlar % 48'inj oluşturmaktadır. '

Aljağa Petrol Hafinertsi aşağıdakj ünitelerden meydana gelmekte-
oır.
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1. prose~J'ite/eri Kompleksi

Pro~es üniteleri kompleksi şu ünitelerden oluşmaktadır:
- \ i. Hampetrol ünitesi
- ii. Hampetrol ünitesi'
- Unffiner-Reformer ünitesi
-' Keresene kükürt gidermeünitesi
- Dizel kükürt gide'rme ünitesi
- Propan-butan aynştırma ünitesi
-'Lı:ıG~kükürt giderme ünitesi
" PCC ünitesi
- Nafta merox ünitesi

, - Kerosin merox ünitesi'
- Vakum destilasyonünitesi
- Hydrocracker ünitesi
- Hidrojen üretim ünitesi ,
- Visbreaker üıiitesi
- Gaz-amin muamele ünitesi
- Sü'lfür' üretim ünitesi

/

2.' Makina, Yağ/an Kompleksi

Makina yağları ,kompleksi aşağıdaki üriltelerden oluşmaktadır:
- Vakum ünitesi
-'Propan ile astalt ayırma ünitesi,
- Furfural ekstraksiyon ünitesi'
- Mek-toluene ile wax a\tırnia ünitesi
- Ferrofining ünitesi.
- Hidrojen üretlrnünltesl .

3. yardımcı Ünite/er Kompleksi ,

Yardımcı ünitler kornpteksl şu ünitelerden .oıuşmaktadır.
- Buhar üretim ünitesi ' , " '

, ,

, - Elektrik üretim ünitesi
- Proses ve' soğutma suyuüretimünitesi
- Yakıthazarlama ünitesi
- Basınçlı hava üniteşi
- Atık su arıtma ünitesi
- Kara dolum tesisleri
- lskeleler '
- Hampetrol ve ürün tankları

/

C. 'Aliağa Petrol Hatlnerlst'nln Üretim Kapasitesi ,
, • ,1 ,

Rafineride üretilen, ürünler ve' kullanma, alanlanaşağıdakl tabloda,
verilmiştir.
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Tablo 14, Aliağa Rafinerisi'nde Üretilen Ürünler ve Kulla~ım Alanları
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D. istihdam Yapısı

Rafineri bünyesindeki toplam kadro ve istihdam ile bu istihdamın
müdürlüklere göre dağılımı aşağidaki tabloda verilmiştir.

T'!blo 16. izmlr Rafinerl Müdürlüğü'nün 1994Yılı itibariyle.
Müdürlüklerin Kadro Durumu

liN iii. TASDıKLı nOLU
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iZMiR iLiNDE PETROLEDAYf'~1 ~LAf.lAK FAA~iYETTE BULU-
NAN KAMU KURUMLARıNA ILIŞKIN OZELLEŞTI.RME STRATE-
JiSi », '

A. PetrolOfisi A.Ş. izmlr Bölge MÜdürlüğü

PetrolOfisi'nce üretimi ve dağıtımı yapılan mamulfer kısmen stra-
tejik bir nitefiğe sahiptir, Bu alanda faaliyetgösteren tek ulusal kuru-
luş olan PetrolOfisi, aynı zamanda diğer ülkelerin dünya çapındaki
güçlü kuruluşları ile rekabet halindedir.

Anonim Şirket halindeki kuruluşun önceden halka arz yolu ife sa-
tılan hisselerinden geriye kalan % 20'siniiı daha uluslararası piyasa-
larda yabancı yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

iletişim olanakları son derece gı:ılişmişolan PetrolOfisi A.Ş" aynı
zamanda çağın gereklerine uygun bir bilgisayar ağı kurmuştur. Bifgi-
işlem birimlerinin enformasyon akışı oldukça güçlüdür. Dolayısıyla iş-
letme hesapları ile ilgili bilgileri anında elde edebilmek mümkündür.
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Şirketin 1994 yııı karı 4 Trilyon Tt.srrn aşmıştır. Türkiye'nin en
karıi sanayi kuruluşu haline gelen POAŞ,.aynı zamanda modern işlet"
meciliğin gereklerine uygun olarak yönetilmektedir. , '

Özelleştirme uygulamaları ile birlikte bu şirketin de özel mülkiyete
devri gündeme gelmiştir. POAŞ'ın % 51'lik bölümü kamuda kalmak ü-
zere % 49'unun halka arz yolu, ile özelleştirilmesi son derece yararlı
olacaktır. Şu an için % 4'lük kismı halka açık bulunan şirketin geri

, kalan % 45'lik kısmının % 20'si yurtdışı piyasalarda ve % 25'lik bölü-
mü ise iMKB aracılığı ile tasarruf sahiplerine arz edilebilir. Kururnun
blok olarak yabancı sermayeye satılması şeklindeki :öneriler son dere-
ce tehükeli ve bağlayıcı bir takım sonuçlar doğurabilecektir. Böyle bir
yöntem hiçbir zaman sözkonusu dahi edilmemelidir.

B. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.Aliağa Kompleksi

Türkiye'nin en büyük' petrokimya tesisi olan Petktm'mözeüeşttrme
kapsamında yabancı sermayeye satılması planlanmaktadır. Daha ön-
ce PetrolOfisi AŞ.'ne yönelik olarak yaptığımız değerlendirmeler,
Petkimiçin de sözkonusudur.

, Petkim'de yer alan üretim btrlmlerinin pek çoğu birbiri ile entegre
olmuş vaziyettedir. Bir işletmede üretilen .rnarnül madde, diğer bir iş-,
letmenin hammaddesi durumundadır. Dolayısıyla işletme bazında ayrı
ayrı blok satış, üretim akışında tıkanıklıklara yol açabileceği düşünce-

'siyle pek rantbal görülmemektedir.

Bugün için Petkim'in küçük bir bölümü halka arz edilmiştir. Geri
kalan hisselerin yurtlçl ve uluslararası borsalarda satılması görüşü ile
birlikte blok satışının düşünülmesi, kuruluşun özelleştlrllmesinin hisse
senetlerinin satışı yöntemi ile yapılacağı görüşüne ağırlık kazandır-'
maktadır.

C. Türkıye Petrol Rafinerileri A.Ş. izmir Rafineri Müdürl'üğu

PETKiM ve Petrol Ofisi AŞ.'riin Özelleştirilmesine yönelik olarak
yapılan ,değerlendirmeler Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi için
de sözkonusudur.

Petrole dayalı kesimlerindevlet elinde kalması' ancak belli bir kıs- '
mırun halka açık halegetirilmesi pek çok gelişmiş ülke açısından da
tercih edilenbir yöntem olmaktadır. Dolayısıyla zaten % 3'ü halka a-
çık olan şirketin, % 49'u halka açık hale getirilerek, bu tesislerden
sağlanan fayda ve kara' halkın ortak edilmesi, ôzelleştirmede uygula-
nacak en uygun yöntem olacaktır.
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. Serbest piyasa düşüncesinin gelişmesi ile birlikte kamu ekonomi-
sinin milfi ekonomi içindeki payının azaltılmasına yönelik arayışlar hız
kazanmıştır. Ôzelleştlrme, bu arayışların en önemlisidir. Gerçekten
de, kamu ekonomisinin sürekli büyüme eğilimi içinde olması ve her.
geçen gün yeni alanlara yayılması toplumdaki kişi hak ve özgürlükleri
ile özel giriş~mciliği daha fazla tehdit ederhale gelmektedir.

Ekonomik amaçlı kamu kurumlarının aynı zamanda birer siyası
kurum olmaları, çoğu zaman' bu kurumlarm sosyo-ekonomik amacım
bir kenara iterek, onların siyasi partilerin iktidarını devam ettirebilme-
leri amacına. yönelik olarak çalışan. bir birim haline gelmelerine yol
açmıştır. Bu yapılanyta, GSMH üzerindeki yükleri. sürekli artan ve si-
yasi iktidarın aşırı taleplerlni karşılamak için devamlı surette borçla-
nan Kamu iktisadi Teşebbüslerinin, milli ekonomi için ne kadar
yüksek riskler ortaya çıkardığı qözönüne ahrursa ekonomide rasyonel-
leşme hedefi doğrultusunda özelleştirmenin önemi de o kadar artmak-
tadır.

incelenen her üç kurumda da göze çarpan en önemli sorun yöne-
. . ( ,

tim üzerindeki politik baskıtardır. Ayrıca merkeze bağımlılık dolayısıy.la
üretim. ve pazarlamaya yönelik kararların, ihracata yönelik girişimlerin
genel müdürlükten gelecek direktifler doğrultusunda, yapılıyor olması,
hatta ·bazı kurumların doğrudan satış yapamamaları bu kurumların,
tam anlamıyla, elini kolunu bağlamaktadır.

Sadece İzmir açısından.değil, aynı zamanda ülkemiz açısından
da son derece stratejik olan PetrolOfisi, Petkim, Tüpraş gibi kurum-
ların blok olarak satılmasından veya- daha da tehlikeli olacak şekilde
blok olarak yabancı .sermayeye satılmasindan ziyade bu kurumların
halka açıtmasına önem verilmelidir. Bu bağlamda özelleştirmeden
beklenen yabancıtaşnrma .oımamaucır. . '.

Son yıllarda Kafkasy'a'da yaşanan gelişmeler ve bu bölgedeki
Türk Cumhuriyet' lertran petrol rezervleri, petrole dayalı çalışan işlet-
melerin önemini bir kaç kat artırmıştır. Özellikle Tüpraş, Petkim 've
POAŞ'ın üretim ve pazar olanakları bu doğrultuda geliştirilebilir ve ö- .
zelleştirme ile elde edilen gelirler bu yönde kullanılabilir. Kafkasya.
Petrolünün Türkiye üzerinden dünyaya taşınmasının planlandığı gün-
lerde ulusal petrol sanayimizin yabanertara satılması son derece bü- ,
yük bir hata olacaktır. .

Türkiye'nin bulunduğu bölqerun [eopolitik ve jeostratejik konumu
gözönüne alındığında, bu tipstratejik ve karlı tesislerin devlet yöneti-
minde kalması, bunakarşın mülkiyetin tabana yayılması gayesiyle
hisselerinin azami oranda halka arzı.vulusal çıkarıara en uygun özel-
leştirme stratejisl olacaktır. . .
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Özelleştirme uygulamalarına yönelik olarak kabul edilen 4046 sa-
yılı yasanın "Stratejik Konu. ve Kuruluşlar ile imtiyazlı Hakların Belir-
lenmesi" başlığını taşıyan 13. maddesinde:

. a) Stratejik sayılacakkonu ve kuruluşları belirlemeye

b) Tekelleşmenin önlenmesi-de dahil, ekonomi ve güvenlik ile ilgili
olarak ulusal yararın korunması amacıyla, (a) bendi gereğince beirle-
necek stratejikkuruluşlardaki kamu payının, % 50'nin altına düşmesi
durumunda bu kuruluşların yetkili kurullarında alınacak kararlarda söz
ve onay hakkı vererek imtiyazlı hisselerin miktarını ve bu paylara da-
yanarak devletin sahip olacağı imtiyazlı hakları belirlemeye; irntiyazh
hisselerin miktarını ve bunlarla ilgili imtiyazlı hakları değiştirmeye,
stratejik konu ve kuruluş olarak belirlenenleri bu kapsamdan çıkarma-
ya Özelleştirme Yüksek Kurulu yetkili kılınmıştır.

Aynı maddenin devam hükmünde ise
- Türk Have Yolları A.O.
- T.C. Ziraat Bankası
- Türkiye Halk Bankası A.ş.
- T.M.O. Alkolold Müessesesi
- Türkiye Petrolleri A.O.

olarak sayılan kuruluşlann sermayelerinin % 49'undaıı fazlasının özel-.
leştirilrnesine karar verttmesi halinde bu kuruluşlarda imtiyazlı hisseler
oluşturulması yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.

Bu kapsama POAŞ, PETKiM ve TÜPRAŞ gibi stratejik önemi ha-
. ii kamu kurumları da alınabilir.

Bugün, hükümet özelleştirmeyi politik bir tercih olarak değil, eko-
nomik bir öncelik olarak ele almalıdır. Bu doğrultuda özelleştirilmesi
düşünülen Kir ler ayrı ayrı ele alınmak suretiyle her biri için belli bir
özelleştirme tekniği bentmsenmelldir. Özellikle doğrudan satılması dü-
şünülen KiT'ler çokiyi tespit edilmeli ve bunların blok-satış ile mi
yoksa halka arz ile mi özelleştirileceğine yönelik tercihlerde tutarlı o-
lunmalıdır. Bu doğrultuda özelleştirmede zamanlamanın önemine dik-
kat edilerek, kısa vadeli' planlar yerine orta ve uzun vadeli planlar
hazırlanarak Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısına ve her Kirin kendi
bölgesine uygun programlar .geliştirilmelidir.

Özelleştirme uygulamalarında yöreselolanaklardan yararlanmaya
önem verilmelidir. Bu doğrultuda, izmir'deki mesleki. kuruluşların ve ü-
niversitelerin işbirliğinden yararlanılmalı ve yerel kamuoyunun olası
tepkileri önceden hesap edilmelidir. Öncelikle, kamuoyunun tepkilerini
dikkate almadan özelleştirme uygulamalarının istenen hız ve etkinlikte
yürümediğinin anlaşılması gerekmektedir.
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