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1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin Risk Yönetim Sistemi, Risk Komitesi kuruluş ve
çalışma esasları, iç kontrol sistemi ve iç denetim hakkında kapsamlı bilgi içeren Ek-1’de
yer alan Risk Raporu değerlendirildi ve söz konusu raporun, Şirketin Yıllık Faaliyet
Raporunda yer alması hususunda mutabık kalındı.

2. Risk Yönetim Komitesi, Şirket sermayesinin TTK’nun 376’ncı maddesi kapsamında
karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup; 250.419.200 TL olan Türkiye Petrol
Rafinerileri A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2012 tarihi itibariyle 127.713.792 TL
olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Finansal
Borç/Özsermaye Oranı %18,8 olan Şirket’in borç yapısının sağlıklı bir şekilde
faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

3. Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanan 2013 yılı Ulusal Savunma Yetki
Yasası’nda yer alan genişletilmiş İran yaptırımlarının içeriği ile bu yaptırımların
Türkiye’ye ve şirkete olan etkileri hakkında şirket yetkililerinden bilgi alınmıştır.
Ocak ayı içerisinde Marsh Risk Danışmanlığı ve Zürih Sigorta firmalarının risk
mühendislerinden oluşan çalışma grubu Fuel Oil Dönüşüm Projesi ile ilgili risk
incelemesinde bulunmuştur. Heyetin tespitleriyle ilgili şirket yöneticilerinden bilgi
alınmıştır.
Şirketin maruz olduğu risk unsurlarının daha iyi tespit ve kontrol edilebilmesi amacıyla
Risk Yönetim birimi kurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Kurumsal Risk
Yönetimi unsurlarının takibi için Denetim Müdürlüğü görevlendirilmiş, Denetim
Müdürlüğü’nün ismi Risk Yönetim ve Denetim Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
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Ek-1
Risk Yönetimi ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları
a. Risk Yönetimi
Tüpraş, kontrol edilebilen ve edilemeyen tüm risklerini önlemek ve azaltmak amacıyla etkin
bir risk yönetimi politikası uygulamaktadır.
Tüpraş’ta risk yönetiminin temelinde yatan felsefe; varlıkların değerlerinin korunması,
operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır. Risk yönetiminde her
alandaki potansiyel riskleri öngörebilmek, yönetmek, izlemek, gerekli faaliyet planlarını
önceden oluşturmak amacıyla proaktif metotlar benimsenmiştir.
Tüpraş’ın maruz kaldığı başlıca riskler; tehlike riskleri, finansal riskler, ticari riskler,
operasyonel riskler ve stratejik riskler olmak üzere toplam beş ana başlık altında takip
edilmektedir.
i.

Tehlike Riskleri

Tüpraş’ta yangın, enerji/su kesintisi, iş kazası, deprem, sel, terör ve sabotaj gibi tehlike
risklerinin neden olabileceği etkileri en az seviyeye indirebilmek için teknik emniyet her
zaman ön planda tutulmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ)
standartlarına tüm çalışanlar ile birlikte müteahhit çalışanlarının da kararlı, titiz ve ödünsüz
bir şekilde uymaları beklenmektedir. Amaç, Tüpraş’ın faaliyetlerinden kaynaklanan
nedenlerle çevreye, çalışanlarına, müteahhit çalışanlarına, müşterilerine, topluma ve tüm
paydaşlarına gelebilecek her türlü zararı en aza indirmektir.
Teknik emniyet ve yangınla mücadele sistemleri, en son teknoloji ürünü yangın arazözleri,
yangın suyu pompaları, yangın ve çevre kirliliği ile mücadele eden römorkörler ve diğer
ekipmanlar ile teçhiz edilmiş, böylelikle yangın ve doğal afetlerin doğurabileceği riskler en
aza indirilmiştir. Çalışanların acil durumlarda emniyetli bir şekilde hareket etmelerini
farkındalık yaratarak sağlamak amacıyla, rafineriler yılda bir kez Emniyet Kalite Müdürü
başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından SEÇ konularında denetlenmektedir. Yangın ve
Tahliye Tatbikatları, Felaket Planı Tatbikatları ve denize kıyısı olan rafinerilerde ISPS KOD
Tatbikatları yapılmaktadır.
Rafineri ünitelerinde kurulu olan Distributed Control System (DCS) kontrol sistemleri
sayesinde, işletme proses şartlarında insan hataları en aza indirilmekte, böylece daha
emniyetli koşullarda çalışma sağlanmaktadır.
Rafinerilerdeki SEÇ performansının izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla
yayımlanan Olay Sınıflandırma, Araştırma ve Raporlama (OSAR) Rehberi uygulamaya
konulmuştur. Ayrıca riskleri ortadan kaldırma veya kabul edilebilir seviyeye düşürmeyi
hedefleyen Risk Değerlendirme Tablosu (RDT) metodolojisi de etkin bir biçimde
kullanılmaktadır.

Bunların yanında “Tehlike ve Etkilerin Yönetimi” (TEYS) sürecinde, risklerin farkına
varılması, yönetilmesi, kritik işlere kaynak aktarılmasına öncelik verilmesi sağlanmaktadır.
Bu amaçla tehlikelerin kayıtları tutulmakta ve risk değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Tamamında özel güvenlik bölgesi oluşturulan Tüpraş rafinerilerinin güvenliği, silahlı özel
güvenlik birimlerince sağlanmaktadır. Rafineriler ayrıca hidrolik bariyerler, plaka tanıma, tel
üstü algılama, bölgesel ve merkezi izlemeleri sağlayan CCTV ve kriz merkezleri gibi modern
ve birbirleri ile entegre bileşenlerden oluşan çevre güvenlik sistemleri ile korunmaktadır.
Tüm bu uygulamaların yanı sıra, rafineri ekipman ve stoklarından oluşan varlıklar, çok geniş
kapsamlı sigorta poliçeleri ile tehlike risklerine karşı teminat altına alınmaktadır.
ii.

Finansal Riskler

Mali piyasalardaki değişkenlik ve belirsizliklere bağlı oluşabilecek finansal risklerin etkileri
en az seviyeye getirilmeye çalışılmaktadır. Bu konudaki uygulamalar, kur, likidite ve faiz
risklerini kapsamaktadır.
 Kur Riski
Tüpraş, faaliyet gösterdiği sektörün yapısı gereği, özellikle alımlarında yüksek tutarda
yabancı para cinsinden işlem yapmaktadır. Bu işlemlerden kaynaklanabilecek döviz
pozisyonları, Finansman Müdürlüğü’nce sürekli takip edilmektedir. Mevcut stokların döviz
bazlı fiyatlandırılmış olması da dikkate alınarak gerekli tutarda döviz varlığı
bulundurulmakta, bu şekilde doğal-hedge sağlanarak açık döviz pozisyonu kabul edilebilir
seviyede tutulmaktadır.
 Likidite Riski
Özel sektör müşterilerine yapılan satışlardan kaynaklanan alacakların önemli bir bölümü,
tahsilat riskini bertaraf etmek amacıyla teminat altına alınmaktadır. Satışların ve alacakların
önemli bir kısmı kamu kuruluşlarından kaynaklanmakta ve tahsilat riski taşımamaktadır.
Bunun yanında, Tüpraş politikaları ve ekonomik konjonktür gereği ortalama alacak ve stok
gün sayıları mümkün olduğunca kısa tutulmaktadır. Düşük gün sayıları nedeni ile uzun vadeli
nakit değerlendirme yapılmamaktadır. Bu uygulamalar sayesinde likidite riski
taşınmamaktadır.
 Faiz Riski
Faize duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerin faiz oranlarının ve vadelerinin dengelenmesi
suretiyle uygulanan doğal tedbirler ile faiz riskinin olumsuz etkileri ortadan kaldırılmaktadır.
iii.

Ticari Riskler

Ham petrol ve buna bağlı olarak ürün fiyatlarının uluslararası piyasalarda belirlendiği petrol
sektöründe, en önemli ticari risk, hızlı fiyat değişimleri olarak öne çıkmaktadır. Tüpraş,
ürünlerinin fiyatlandırmasında, Petrol Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu kriterleri gereği, “en yakın erişilebilir uluslararası piyasa” olan CIF Akdeniz
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(Genova/Lavera) piyasasında oluşan fiyatları ve TCMB’nca belirlenen döviz kurlarını esas
almaktadır.
Hampetrol fiyatlarındaki hızlı değişimlerin etkisinin azaltılması amacıyla; hampetrol
fiyatlamalarında birkaç günlük dönemler yerine mümkün olduğunca daha uzun dönemlerin
fiyat ortalamaları kullanılmakta, ayrıca aylık stok devir hızı ve kapasite kullanımları da
dikkate alınarak hampetrol fiyatlama günleri ürünlerin muhtemel satış günlerine yakın
belirlenmeye çalışılmaktadır. Böylelikle alım ve satım fiyatları arasındaki zaman
uyumsuzluğundan kaynaklanabilecek riskler olabildiğince bertaraf edilmektedir.
Ek olarak; fiyat değişimlerinin yaratabileceği risklerin bertaraf edilebilmesi için, ham petrol
ve ürün stokları optimum seviyede tutulmaktadır.
Akaryakıt ürünlerinde ticari alacaklar, satışların peşin veya çok kısa vadeli yapılması suretiyle
kontrol altında tutulmakta, müşterilere belirli kredi limitleri çerçevesinde ürün teslimatı
yapılmaktadır.
iv.

Operasyonel Riskler
 İş Sağlığı-Güvenliği/Çevre

Tüpraş, faaliyet alanlarının insan ve çevreye etkilerini olabildiğince azaltmayı, en önemli
hedef ve sorumlulukları arasında görmektedir. Bu amaçla, yenilikler takip edilerek süreçler
iyileştirilmekte, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde emisyon, gürültü, atıklar,
toprak ve su kirliliği, döküntü ve deniz kirliliği gibi her türlü çevre riskleri başarıyla
yönetilmektedir.
İş Sağlığı-Güvenliği/Çevre uygulamalarında amaç, riskleri önceden belirlemek ve kontrol
altına almaktır. Bu amaçla rafinerilerde riskler tespit edilerek sonuç odaklı ve sürekliliği olan
koruyucu önlemler uygulamaya konmaktadır. Risk Değerlendirme Tablosu (RDT) Rehberi
yayımlanarak uygulanmaya başlanmıştır. Risk Değerlendirme Tablosunda, Tüpraş
faaliyetlerinin insan, varlık, çevre ve itibara olan etkileri değerlendirilerek olası riskler tespit
edilmekte, orta ve yüksek dereceli riskler için yapılan kök neden analizleri sonucunda
öngörülen önlemler alınmaktadır.
Tüm rafinerilerin çevre performansı düzenli olarak;
Genel Müdürlük SEÇ Denetimi
Koç Holding Çevre Komisyonu
British Standards Institute
Sigorta Şirketleri
İl Çevre ve Orman Müdürlükleri
Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Daireleri tarafından denetlenmektedir.
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 Tedarik/Taşıma
Tüpraş’ta tedarik süreci, ham petrol, yarı mamul, son ürün ve malzeme ikmal işlemlerinden
oluşmaktadır. Ham petrol, ürünlerin ana ham maddesi olması nedeniyle, temel tedarik
kalemini oluşturmaktadır. İhtiyaç duyulan ham petrolün az bir kısmı yerli üretimden, büyük
bir kısmı ise ithal ham petrolden temin edilerek üretimin devamlılığı sağlanmaktadır. Ham
petrol tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi, tedarik zincirinde riskin dağıtılması, fiyat ve
navlun avantajı sağlanması ve şirketin operasyonel kabiliyetinin artırılmasına yönelik olarak
ham petrol alım operasyonlarında optimizasyona gidilmektedir.
Operasyonların en kritik etaplarından biri de ham petrol ve ürünlerin fiziki ikmalidir. Tedarik
edilen ürünler arasında, taşınması esnasında ortaya çıkabilecek sorunlardan dolayı doğaya ve
insan sağlığına zarar verebilecek birçok ürün kalemi vardır. Bu ürünlerin taşınmasının
oluşturduğu risklerin bertaraf edilmesi amacıyla, ilgili ürüne yönelik olarak belirlenen tedbir
ve çalışma şartlarının tedarikçiler tarafından eksiksiz yerine getirilmesi beklenmektedir. İzmit
ve İzmir Rafinerilerine sadece deniz yoluyla ham petrol ikmali yapılmaktadır. Bu nedenle
tedarikçilerden, ikmal güvenliğini sağlamak adına, taşımayı yapacak tankerlerde bazı
standartları sağlamaları talep edilmektedir. Özellikle ham petrol ithalinde, ISO 9001 ve sınıf
sertifikalarına sahip “ISPS” kod (International Ship and Port facility Security Code)
koşullarına uygun ve limanlar tarafından kabul gören deniz tankerleri kullanılmak zorundadır.
Böylelikle taşıma sırasında doğabilecek riskler büyük ölçüde azaltılmış olmaktadır. Tüm bu
tedbirlere rağmen oluşabilecek herhangi bir kaza veya sızıntıya karşı mücadele edebilmek
için, her rafineride gerekli donanım bulunmakta ve düzenli olarak tatbikatlar yapılmaktadır.
Böylelikle emniyet, çevre ve insan sağlığına yönelik riskler en aza indirilmektedir.
Rafineriler arasında ve müşterilere yönelik ürün ikmalini güvence altına alabilmek için, deniz,
karayolu, demiryolu ve boru hatları ile taşıma çeşitliliğine gidilmiştir. Bu şekilde taşıma
operasyonlarında riskin dağıtılması, aynı zamanda da operasyonel kabiliyetin artırılması
sağlanmaktadır.
Ham petrol ve akaryakıtların yanı sıra, Tüpraş’ta her yıl yüzlerce kalem malzemede tedarik
operasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu operasyonların tamamı uzman personelin hazırladığı
şartnamelere göre hayata geçmektedir. Tedarikçilerin talep edilen ürüne ve bu ürünü üretip
teslim etme koşulları açısından karşılamaları gereken minimum standartlar ile ürün
özelliklerine göre satın alma şartnamesinde açıkça belirtilen koşullara uygun performans
göstermeleri önemle beklenmektedir. Bu özellikler arasında, satın alınacak ürünün çevresel
etkileri de özellikle yer almaktadır. Satın alınan her parti ürün için numuneler kurum içinde ve
dışındaki laboratuvarlarda çeşitli testlerden geçirilmekte, bu testlerden herhangi birisinde
yetersiz bulunan ürünün alımı durdurulmaktadır.
 Ürün Özellikleri
Tüpraş rafinerilerinde uluslararası enstitüler tarafından verilen mükemmellik sertifikalarına ve
Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon sertifikalarına sahip
laboratuvarlar faaliyet göstermektedir. Laboratuvarlar, üretim ve satışın her aşamasında
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gerekli ölçümleri yapmakta, ürün özelliklerinden kaynaklanabilecek riskleri bertaraf
etmektedir.
 Bilgi Teknolojileri Riskleri
Bilgi Teknolojileri alanında ortaya çıkabilecek risklerin yönetimi hakkında uygulamalar
Elektronik Bilgi Ortamının Yönetimi Standardında tanımlanmaktadır. Kullanıcı kaynaklı
riskler, donanım ve yazılım yönetimi, bilgi güvenliği ve veri güvenliği hakkında ayrıntılı
uygulamalar bulunan bu standardın yanı sıra, Koç Holding Bilgi Teknolojileri denetim ekibi
ve konusunda uzman şirketlerin gerçekleştirdiği periyodik test ve incelemeler akabinde ortaya
çıkan öneriler doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
v.

Stratejik Riskler

Tüpraş’ın maruz kalabileceği en önemli stratejik riskler, politik, hukuki ve müşteri tercihlerini
etkileyen uluslararası trendlerden oluşmaktadır.
Hukuki risklerin takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan erken uyarı sistemleri ve online
veritabanlarından faydalanılmaktadır.
Müşteri tercihlerinin olumsuz etkilerini engellemek amacıyla, uluslararası standartlar takip
edilmektedir. Euro V gibi son derece çevreci ürün kriterlerinin karşılanması için gerekli
yatırımlar yapılmıştır. Bununla beraber, tüm dünyada hızla terk edilmekte olan fuel oil cinsi
yakıtlar yerine, tüketimi hızla artan motorin üretimi amacıyla, yatırımına başlanan İzmit
Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Projesi, planlanan takvim içinde devam ettirilmektedir.
b. Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları
Tüpraş’ta, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda 28
Temmuz 2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur.
Tüpraş Risk Yönetim Komitesi, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun 378’nci maddesine uyum ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin
etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Komitenin başkanlığını
bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Gökçe Bayındır, üyeliğini yönetim kurulu üyesi Sayın
Temel K. Atay sürdürmektedir.
Risk Yönetimi Komitesi;
Hedeflere ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması,
değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin
oluşturulması,
Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kurumsal yapıya entegre edilmesi ve etkinliğinin
takip edilmesi,
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Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek
ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmak üzere
oluşturulmuştur.
Komite, 2012 yılında dört toplantı gerçekleştirmiş, Tüpraş Risk Yönetim Sistemini
değerlendirerek, risk raporlaması esaslarını belirlemiştir. Belirlenen esaslara uygun olarak
raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri periyodik olarak yönetim kurulunun
bilgisine sunulmaktadır.
c. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim
Tüpraş’ta denetim faaliyetleri, temelini Uluslararası İç Denetim Standartları ve Tüpraş Etik
İlkelerinin oluşturduğu proaktif bir metodoloji takip edilerek Tüpraş Risk Yönetimi ve
Denetim Birimi’nin uzman ekibi tarafından mali, operasyonel, risk, süreç, yasal uyum, iş etiği
ve suistimal ana başlıklarında, yıllar itibarıyla belirlenmiş süreç ve konular üzerinden
yürütülür.
Tüpraş’ın faaliyet merkezlerinin tamamında temel mali ve süreç denetimleri yılda iki kez,
çalışma dönemi için belirlenmiş tematik denetimler en az bir kez gerçekleştirilir.
Tüpraş’ın faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini,
muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını,
güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla devamlı
olarak gerçekleştirilen iç kontroller sırasında oluşan tespitler şirket yönetimi ile paylaşılır ve
süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara eşlik edilir.
2012 yılında rafineriler Risk Yönetimi ve Denetim Müdürlüğü tarafından toplamda 96 adam
gününden oluşmak üzere 22 defa ziyaret edilmiş ve denetim gerçekleştirilmiştir.
Belirlenen denetim konuları Şirket’in ilgili birimleriyle her yıl başında paylaşılarak yıllık risk
temelli denetim planları oluşturulur. Denetim tespitleri Şirket içinde zaman kaybetmeksizin
yayınlanarak gerekli düzeltici tedbirlerin alınması sağlanır. Tespitler düzenli olarak gözden
geçirilerek faaliyetlerde sağlanan iyileştirmeler takip edilir.
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